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Eell bloedige bladzij.de uit de geschiedenls van

OIlS

Vorstenhuis

Den 23 n Juli 1857 trad prinses Clla1'lotte, dochter vall Leo!lold den
Eerste, k:oning' vall Belgie, en zllster van ollzell Iluidigel1 vorst, ill dell
echt 1118t aart:-Jhertog lVlaxilniliaan, broeder van dell keizer Fralls-Jozef,
die tl1ans nag' 11eerscllt over Oostt.~llrijk: ell Hongarije.
Naait vverc1 er een hllvvelijl( 011de1' gunstig er, ollder schitterender
voorteek:ells geslotell.
IIet\vus of a1 de vveldadjge feeen llet uitgelezen paar ten outer
leid(1011.
C~har]ot-te \YHS slccl1ts ZOY811tien jaar 811 reeds \ver(l ze geroenld 0111
haar sc:hoonlteifl ell g'oedll(\if], die zij v'all 11are 1l10e(ler, onze eerste
koning"in, ell 0111 llaar verstand ell vastbnradell l(arakter, die zij vall
lUlar vader had g'eerfd.
l\Iaxinliliaall ,vas een rijzig'e jongeling van vijf-en-t,villtig' jaar, Inet
afllltrel\:k:elijlc ell illnelllelld VOOl'!{Ornell, zachthlall,ve aogell, ridderlijke
inborst ell ollt,vil(1{eldel1 g·eest.
()p bni(~8r ,vang'fHI de l}los dee lellte, °11 beider voorlloo£d ell in
l)(:~idt~r l)lik: de g"1al1s van 110t g.(.lln'c en die del' lloogste gel)oorte, ill beider
bart de ,vrclde van to benlill11ell !
Il1e±<le, jeug'cl, s( ·hoonh.eirl, verstalld, onlriug·J door de !)racht eu
den rijk:doIll d:~r vorstelijke IlOV811, gCheell het lliet of de fierste en
stoutste geluksdroolll in die t\vee eell \verl{eliil"heid had gekregen~..-~fze
1

MAXIMILIAAN
4.411111■•••••■•••■••■••■•••■

de koningskinderen waren uit de wondere tooverwereld der sprookvertelsels ?
Zoo was het in 1857 !
Ze zijn nog niet oud degen.en tu8schen ons, die de schoone en van
gelukstralende bruid, die den edelen en vriendelijken bruidegorn hebben
toegejuicht.
Toen zij een weillig later aan het Fransche Hof van Napoleon III
verschenen, dat dan in vollen luister sehitterde, ging er door de Tuilenen een gemurmel van bewondering voor het vorstelijk echtpaar.
— Op uwe hoofden zou een kroon moeten prijken ! had keizerin
Eugenie gezegd.
Haar gemaal, Napoleon III, zou hun weldra die kroon doen aanbieden.
De, kroon !... Zij was het die hun lot deed klinken ! Vreeselijice
ommekeer !... Die zondagskinderen van het geluk moesteu de helden
worden van het treurigste, het ontzettendste, het bloedigste drama dezer
eeuw.
Maximiliaan bemincle de zee.
Op de Oostenrijksche kust, tiabij Triest, had hij op eon hooge rots
een kasteel gebouwd en het den welluidenden en dichterlij ken naam
van Miramar gegeven, omdat de blauwe spiegel der Adriatische zee er
de trotsche tinten van weerkaatste.
Dat was zijn geliefkoosd verblijf daar vloeiden zijn dagen kalm en
gelukkig voort aan de zijde eener jonge Bade.
En plots had geheel Europa het oog op Miramar gevestigd.
Het was in October 1863.
Het gerucht verspreidde zich dat een gezantschap van over den
Atlantischen Oceaan . was gekomen orn aan Maximiliaan de kroon van
Mexico aan to bieden.
Mexico, het land van regeeringloosheid en omwenteling, het land
der booze hartstochten en der pronunciamento's, (*) dat sinds een halve
eeuw door het onvruchtbaar blood- van burgeroorlog gedrenkt `nerd, dat
gedurig elk wettig gezag ombuitelde, Mexico een vorst vragen ....
Het nieuws was juist.
Een junta of vereeniging der machtigste ingezetenen van Mexico
was tot stand gekomen en had, terwij1 er om hot voorzitterschap der
Republiek word gevochten, den 10 Juli 1863, bij het feestelij k gebulder
der kanonnen het keizerrijk uitgeroepen.
(*)

onunciamento is em spaansch woord dat een op.5tand uitdrukt van het leper tut-

gaande, naar Spaansche en Zuld-Am.erikaansche gewoonte.
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De voorloopige regeering zond een gezantschap haar Europa, met
Guttierrez de Espada aan het hoofd, om aan Alaximiliaan den troon aan
to bieden.
Den 3 n October van ditzelfde jaar bekiom Guttierrez het slingerpad,
in den rotswand gekapt, dat naar het ka,Oeel van Miramar leidde.
Lou de aartshertog aanvaarden ?
Maximiliaan aarzelde.
Zijn geluk, zijn rust roepen : Neen, Eia-nyaard niet
Zijn moed, zijn ridderlijkheid, zijn Deiging tot handelend optreden,
tot eon good en grootsch work te stichten iloopten hem tot toestemming
juist omdat hij (.e taak zoo zwaar, zoo moeihjk, zoo gevaarval wist.
Er voegde zich een andere stem bij die hem het jawoord trachtte al
to dwingon. Het was die der prinses Charlotte.
Zij was een koningskind en de diadeem flonkerde haar aanlokkelijk
in de oogen ; zij was de dochter van Maria-lioniza en haar hart snakte
or naar zich aan het heil van eon yolk to wij den, de vorstelijke weelde
to geiiieten am een gansch land gelukkig te maken.
Geheel den winter werden de onderhanctelingen druk voortgezet.
De generaals Leonardo Marquez, Mejia en Miramon bewerkten in
Mexico de stichting van het keizerrijk onder den leus van _Dios c Orden,
God en Orde, terwig de republiketinen met den Indian Juarez CI aan
het hoofd ich als vijanden van Maximiliaan aanstelden, eer deze nog
aangenomen had, ender den kreet van Libertad e independencia, Vrijheid
en Onafhankelijkbeid !
In Europa onderhAndelde de aartshertog met Engeland, Spanje,
maar voornamelijk met Napoleon III.
Toen de roepstem nit Mexico nog dringender word, als de keizer
van Oostenrijk ill de troonsbeklimming had toegestemd en de Fransche
keizer beloofd had Maximiliaan met zijn geld en zijn leger tot 1868 te
ondersteunen wij zullen zien hoever die belofte word nagekomon —
was einclelijk de teerling geworpen.
Den ganschen morgen van den 10 n April 1864 bracht de aartshertog door mot Guttierrez de Espada en de andere Mexikaansche
gezanten.
Om 12 wren kwam Maxintiliaan nit de zaal waar daaroven het
verdrag van Miramar het laatste handteeken had ontvangen. Hij was
zeer ernstig en jets bleeker dan gewoonte en richte zich rechtstreeks
mar de vertrekken der prinses Charlotte.
(*) Die naam moat Chuarez of ongeveer Koe-ares nagesproken woraen.
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Doze staarde droolnerig door bet open raam waardoor de lentelucht
van over de zee binnen,waaide.
Bij het binuentreden van hear gemaal wendde zij zich koortsig om
en bezag hem ondervragend.
— Welnu ? viel het bij nay leveed van haar lipped.
Ik heb aanvaard !
Een Mos kleurde het voorhoofd dor jendige vbrstin en een glans van
glorie en vreugde tintelde ill 1.1w ,r oogn.
Keizerin
Een oogenblik later trades de gezanten binnen en groetten haar
voor do eersie maat mot den titel die alleen viii regee-en(le vorsten wordt
gweven.
Majesteit
sprak Gnttierrez, Mexico is rier, gelukkig en
dankbaar ill U zijne keizerin to mogen 1)egroeten.
Charlotte beheerschte zooveel mogelijk de aandoening die haar
boezem deed deinen en antwoordde
Uw vaderland, mijne heeren, zal voortaan het ooze zijn. De
keizer ell ik wij zullen ganseh onze krachten eu ons level wij den aan
ons nieuw vaderiand. Wij zullen het gelukkig ma -ken of er bij 1)e w j ken.
Die beloffe werd -stipt gehouden .
ziju er bij bezweken.
De drown, nit fierheid ell edelmoedigheid ontloken, is wezenhjkheid
geworden.
Maximiliaan en Charlott (bagels do 1,ei-;er'_jke kroon. Maar voor
het oogenblik dat zij hunne slapen drukt vlieden ka l mte ell gAuk uit
hun hart en him geest.
Voor beiden zal het een doorneicroon wezen.
Als een folterbana zal zij hun schtdel omknellen tot Maximiliaan
kogels zal vessel op den Cerro do la Campana; tot de arnie
Charlotte, geschokt door de worstelingen der wanhoop, ill eel ' eeuwigen
nacht van onbewustzijn zal dompelen alsof de engel der vergetelheid nit
deernis den geest der vorstin met zijn vlerk hackle aangeraakt oni hoar
van do- teistering der geheugenis to redden opdat zij de onmeetlijitheid
barer ranipen niet zou beseffen.

— Land !
III. t was den 28' April 1864 dat de Kirk-lilt der Not am, niet Maximiliaan en Charlotte aan boord, then kreet deed weergalmen.
De vorsten waren aan dek gekonien en weldra pees Vera-Cruz, do
stud van het Ware-Kruis, hit de golven,

KI:1:-.1111, VAN MEW°

De top van den berg Orizaba priemde in de \Torte door de wolken
en zijn eeuwige sneeuw glinsterde in het zoiiiielicht.
Vera-Cruz is een versterkte stall die ton ,, =,, den kart der zee (0.i
prachtigen steenen moeije of havenhoolil in de golven yooruitsteekt. Up
ea' koraalrif verlteCt zicli hot beTacitte fwt St. •Juaa-(111na met zip.
vuurbaak op een der hooken, de reusachtige koepels, do hooge toreiw
ell sierlijke tinnen der kerken, de huizen, half in Moorsehen en half in
hedendaagschen AO, geven de stad een Oostersch uitzicht.
Maximiliaan en Charlotte zien hull nieuw vaderland met aaudoening
ell kloppend hart naderen.
Wat is-hun daar weggelegd ?
Grootheid, room, geluk gewis, want heat men aan de vorsten
verzekerd dat een yolk net ongeduld op hen waulit ?
Bij bun aankomst zal de vreugde losbarsten en door triondboogen
zullen zij feestelijk de stad binnenrijden.
Het fort van Sint-Jan van Ulua zwijgt.
Waarom dondert het kanon niet om de vorsten to begroeten en de
blijde mare to verkondigen
De aanblik van Vera-Cruz is strong, bi ejlla doodsch.
Geen spoor van kokos-, banaau- of palmboomen zooals men de
tropische lanaen denkt.
Integendeel een woest vlak met links en reclits naakte, dorre zaiidheuvels, muren met sehietgaten, bruine pelikanen on zwarte gieren die
de blauw- blikkerende lucht doorkruisen ell c diele vaartuigen die op de
reede liggen to schommelen.
Geen y olk, geen juichende menigte op hot havenhoofd.
Werden zij clan niet bemerkt ?
Jawel de boot van den loods komt aangovalen en ter zijde
aanleggen.
Eon man kruipt langs de ladder tegen hot, whip naar omhoog.
flij is hoog van gestalt° en ziju gebronsde kleur, zijn zwarto
gekroesde Karen duiden den Mulat am).
Hij draagt een brook rood en wit gesnept, een gordel van
Sineescto krip in de leaden ell een blauwe wambuis.
Hij schijnt niet eens acht to slaau op bet keizerlijke pair : de man
greet misschien niet welke hooge gasten hij do reek moot invoeren.
De Nedra vaart nu langs een soort, ka Laal dat van weerszijden
door riffen is afgebakend die den eigenaardigen naam dragen van las
LaraM eras of Wasch y rou wen, omdat zij gedurig in de golven spoelen.
Nog altijd -niet de minste bewegi!)g in do have to bespeuren.
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lien pijnlijk gevoel grijpt Maximiliaan en Charlotte aan.
Is het zoo dat men den vorst bejegend die land en eer, geluk en
rust heeft opgeofferd om bet vrede te schenken ?
De keizer wil niet verder.
Heeft misschien een niejwe omwenteling hot keizerrijk ornver
geworden sinds de overvaart ?
— Het anker ! beveelt Maximiliaan.
Op de reede vlak voor de stad, thet ver van de haven waar de
Fransche vloot op de ankerplaats der oorlogschepen ligt, laat de Novara
hall' anker vallen.
Wat is er clan gaande ?
De waarheid is dat de aankomst des keizers do bewoners van
Vci a-Cruz lull verrast.
Hier verwachtte men hem des to minder, daar doze handelstad, die
aan de groote voordeelen en de verkwistingen der tollen gewoon was
geraakt, met leedwezeu een nieuw tijdperk van eerlijkheld en zedelijkheid zag beginneii.
Dc verwelkoming der \ orAien zou er hoe' wezen.
Het was een treurig oogemblik op de Novara.
Hoeveel sehitterende droombeelden der keizerin verzwonden op dit
oogenbhk Zij beiwong liaor genioedsaandoeningen en riaast tzar
geruaal bled zij zwijgeild drn bilk Haar het land gerieht.
eerbiedig zwijgand, met
Hot gevolg stolid op korten
beprangden boezem.
Maximiliaan hot do linkerhand op de verschansing rusten terwiji do
r3eater tussehen de knoopen van ziju uniforin wars gesehov-en.
Onbeweeglijk en onderzoelend rustte zij a blauwe goedige blik op
het vlakke done strand, op de bruine huizen en eigenaardige koepelclaken der havengad.
— De Mexicanen schijnen ons niet erg hartstochtelijk to verwachten, sprak hij met weemoed en stille stem.
- Zij weten wellicht niet dat wij win boord zijn, Maximiliaan,
antwoordde de keizerin versehoonend en zich zelve aan die laatste- hoop
vastklampend.
- Heeft dan de boot 1 7 hemis onze nadering niet aaugokondigd,
Charlotte ?
Eon stein klonk achter hen.
- Majesteit

Het was de kapitein van het fregat.
Welnu, kapitein ?
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Allen waren in spanning over het nieuws dat de Fransche boot zou
brengen.
Nieuws ?... Het was ineer dan een gewoon nieuws ; liet waren
levensvragen die voor de -vorsten op liet spel stonden.
Het ergste wat men vernemen kon zou ziju dat die onnatuurlijke
stilte aan de kust geeu andere oorzaak had clan onverschilligheid der
bevolking.
Be admiraliteitsboot was genaderd.
De Fransche schout-bij-nacht Bosse en ziju adjudant beklomm.en
de uitgeworpen trap.
Hij groette het keizerlijke paar en zei then
Uw Majesteit z1 toelaten dat het scliip onmiddellijk een andere
ankerplaats uitkieze
— En waarom, mijnheer ?
-- Maar, Uwe Majesteit, gij hebt uw vaartuig Bier op de gevaarlijkste plaats, die de haven aanbiedt, doen ankeren.
— Zoo ? vroeg Maximiliaan koelen eenigszins gestoord oni de vrijpostigheid van den vice-admiraal Bosse die aan onbeleefdheid grensde.
— Zooals ik de eer heb u te zeggen, Majesteit. De gele koorts
woedt op verschrikkelijke wijze in Vera-Ci-uz. (*)
De keizerin voelde een. schok door haar leden ; niet at de vrees
voor die verschrikkelijke ziekte haar hart omknelde, neen, ze was
moedig, maar 't was als een akelig voorteeken.
— De lucht, vervolgde , Bosse, is geheel verpest en strijkt van daar
juist bier over.
- Ziju de toebereidselen gemaakt tot ons spoedig vertrek mar de
hoofdstad ?
Zoover ik weet is er niets gedaan, antwoordde Bose. Niemand
had vermoed, Uwe Majesteit, dat gij zoo spoedig komen zoudt.
De keizer glimlachte eventjes en hoorde met onverschilligheid den
dorperigen vlootvoogd aan.
Dem vervolgde
— Met het land lieb ik, de hemel zij gedankt, niets te stollen. Dat
is de zaak van Bazaine. 1k veronder4e1 wel dat hij den straatwPg zal
gezuiverd hebben van het Juaristische roofgespuis. Is dat gedaan, dan
is 't bijzonderste verricht.
ofgespuis Eon onverschillig yolk !... Charlotte
Gele koorts !
(*) Inderdaad, de v_moto heere110 geweldig 1)13 Maxtniiliaan s landing.
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moest geweld doer out de tranen to bedwingen die in haar oogen wilder
opwellen.
Dat uitzicle6 - is zeer vroolij k ! sprak de keizer. Gij hebt een
voortreffelijke gave de zakeD duidelijk y our te stellen , admiraal.
— 1k overdrijf niets, Uwe Majesteit ! riep de zeeman. Hier loopt
zelfs het gerucht dat zieh in de Tierra Tentplada benden hebben gevoriud
Ulll U met 1111r geleide op te lichten.
Zoo !
— Juarez is er toe in staat.
— En wat zegt Bazaine van zulk een stand van zaken ? vroeg de
keizer.
Wat kan hij zeggen, zeide de admiraal de schouders ophalende.
Hij laat den weg nu en dan wel sehoon y egen, maar dat is alsof men
water van het dek wil schrobben zonder spuigaten to hebben waardoor
het kan wegloopen. Achter hem loopen zij weder to zamen en hij komt
er Diet mede klaar.
- Heerlijk y ouruitzicht spotte Maximiliaan.
— En hier kunt gij ook niet blij y en liggen, Uwe Majesteit.
- Dat ben ik ook niet voornemens.
- Anders, loopt gij daarvoor geen gevaar, Uwe Majesteit. Want
veertien dagen geleden ankerde hier eon schip waarop in nauwelijks
acht-en-veertig urea de geheele manschap benevens de passagier
stierven.
— Zoo ! zoo !
- Gevallen dat or drie of vier personen op e'en dag, ja, somtijds
in e'en uur sterven, is niets buitengewoon. De mensehen vallen als
vliegen. In de reede en op het land.
— Wij danken u y our die inlichtingen, admiraal, zeide de keizer
bedaard met een spotachtigen glimlach terwijl hij zich naar zijne
gemalin keerde en haar den arm aanbood.
- Wij zullen hier de overheid moeten afwachten Dill dau eerst eeu
besluit to kunnen nemen.
Daarmee liet hij den onbeschoften sellout-bij-nacht staan en begaf
zich met de keizerin naar de kaj uit.
Het werd avond.
De zon zonk neder achter de Cordilleras en een lichte brier, die uit
zee kwain opzetten, verkoelde de blakende hit e.
De vuurtoren van het fort . St-Juan-d'Ulua schoot een lichtstraal
over den effen spiegel der golven en het door een. snoOr van lichteu
omkransde Vera-Cruz.

MA X IMILIAAN

Van de boot zag men yolk op het havenhoofd waar de bevolking
de avondkoelte kwam. inademen.
Er kwam beweging in de stad.
Maar wat was het droevig op de boot La Novara! 0 ! die eerste
avond in het zicht van Mexico !

In de hajuit gekomen, waar de vorsten. alleen waren en buiten de
oabescheiden blikken van gevoh..); en bemanning was de keizerin o
wan zij eenvoudig prinses Charlotte gebleven ! — met het hoofd tuss,-then de handen gevallen en de nokkende zuchten deden haar bcezem
pjnlijk schokken terwip do tranen over haar wangen biggelden.
Het scheen haar nu dat zij in eon rooversnest waren gevallen
plaats van een nieuw vaderland to vinden.
En zij herinnerde zich in al hare bijzonderheden het tooneel dat
plaats had gegrepen den 13 April laatstleden, den vooravond van hun
vartrek, op hun kasteel van Miramar.
Sinds dan wapperde de Mexicaansche vlag op hun vorstelijk slot.
Maximiliaan had eindelijk bepaald de keizerlijke kroon aanvaard
el in den loop van den dag véOr de Mexicaansche afgevaardigden den
e3d van getrouwheid afgelegd.
Zij stonden-naast elkander op het terras, dat boven de Adriatischo
zoo hing en zagen den zonkogel laugzaam in de golven zinken.
Een plechtige stilte heerschte rond hen, alleen onderbroken door de
grootsche stem der zee en het dommelend gerucht der stad Triest, waarvin de ruiten der huizen als geslepen diamant tintelden en fonkelden
in den avondgloed. De golven rolden rood en schitterden in het vermilj -)en van het dnikend-hemellicht.
— Welk eon heerlijke zonsondergang ! bad zij opgetogen uitger)open. Zie, Maximiliaan, hot licht sleept over de baron als het scharltken van een keizerlijken mant(1.
En weemoedig had haar gemaal geantwoord
Het is misschien de ondergang van ons geluk !
Was het een voorgevoel geweest ?
Hij zag missehien geen purper maar hem schenen de langelichtstriemen op het zeevlak vlammende zwaarden of bloedige speren,
wemelend. alsin 't heetste van een vreeselijk reuzengevecht.
De zon was onder...
Een grijze, nevelochtige tint had zich spoedig over de Adriatische
zee verspreid, terwiji landwaarts de duisternissen langzaam tegen de
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bergglooilng schenen op te klimmen, de lijnen verstompend en wegdommelend in de waziger tonen der avondsehemering.
Zij herinnerde het zich nu in 't aanzicht der kusten van het
Mexicaansche land hoe ze de oogeil geloken had om het 4vizioen to
behouden van den purperen, keizerlijken mantel, sleepend over de
golven.
Eensklaps 111 die plechtige stilte, in de halve duisternis op het
oogenblik dat zij zich alleep waanden, hadden zij een stem gehoord,
dof en zwaar.
Jfast5ii1i1iano
1)e vorsten hadden zich orngekeail....In hun nabijheid stond de

Maximillaan legt te Miramar den eed at y ear de Mexicaansche
afgevaardigden.

donkere gebogen massa van eon oud man, wiens lange witte baard een
lichtplek op zijn boezem vormde.
Massimiriano herhaalde de stem in het Italiaansch', vergeof.mij
dat ik de knie niet buig, mijn leden zijn te gram' geworden ; Verged
ri;ij ook de vrijpostigheid ollaangemeld en op dit uur tot den brooder
van den keizer van. Oostenrijk door to dringen, maar bet moot. Reeds.
drie dagen heb ik mij aan de poort aangeboden en gevraagd u to
spreken ze hebben me drie dagvn doorgezonden met de woorden dat
ik gek was,
En Maximilian had gevraagd ;
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Wat verlangt gij, brave man ?
\Charlotte zag nog in den pest hoe de ouderling een stap had
vooruit gedaan ; hoe hij daar met het hoofd was blijven schudden en
zijn sneeuwen baard over-en-weer op zijn Borst ging.
Eindelijk had hij geantwoord
- Ik weet het niet.
- Hebt gij eengunst te vragen ? had Maximiliaan hem vriendelijk
toegesproken. Spreek, ik sten, ze ii reeds bij voorbaaet toe indien het in
mijn macht is.
Ik vraag ii een gunst, .111(u4similiano, u tee spreken.
- Spreek, vriend.
Toen had de ouderling gezegd en de prinses hoorde nog in den
geest zijn ernstige, bevende stem :
— 1k weet niet hoe oud ik ben, maar ik nam deel aan den slag
van Austerlitz tegen Napoleon en toen was ik reeds dertig jaren. 1k
zeg U dat, Massimiliano, opdat gij weten zoudt dat ik heel oud ben.
Een oud man mag vrijer spreken, niet waar, en hij weet meer. De
ouderling is dicht bij God, prins
Spreek vrij, man.
— Er gebeurt hier jets vreeselijks ! had de grijsaard geantwoordals in droom.
Wat dan ? vroeg de Mexicaansche - keizer op vriendelijken toon.
- Ik weet het niet. Maar vreeselijk is het.
— Het zal zoo erg niet wezen, schertste de vorst die begreep dat
de ouderling wat kindsch moest wezen.
Poch halsstarrig vervolgde de donkere gekromde gestalt& :
— 1k zeg ik weet niet wat hier gebeurt. Gij zult het misschien
weten. 1k heb sinds jaren mijn bosschen niet meer verlaten. 11c weet
alleen dat u een ongeluk bedreigt, illassimiliano, en daarom ben ik tot u
gekomen, ziet ge, ik heb u gekend te Women als een kind dat men op
den arm droeg !De stem van .den man klonk bewogen en ontroerd.
De aartshertog had gezwegen, door een zonderling gevoel overweldigd.
En zi,j, de arme Charlotte, ze had zich ontsteld aan de balustrade
moeten vastklampen.
Het tooneel dat ertoen gevolgd was scheen een droeve drown die
haar bijbleef.
De grijsaard had langzaam de rechterhand omhooggestoken, in de
halve duisternis van den aankomenden nacht had hij gesproken, plech-
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fig, terwijl het diepe, doffe ruischen der zee zijne woorden begeleidde :
- Massimiliano, ik begrijp de taal der winden als zij ruischen
door het wow I ; zij hebben mij voorspeld dat er jets vreeselijks ging
gebeuren.
Een adelaar heb ik in het groene gras van het dal zien nederdalen...
hij had een slang tusschen de klauwen, mar de slang heeft zich listig
om den edelen vogel geslingerd en hem in hare bochten versmacht... (*)
En in den nacht voor ik de eerste maal naar hier ben opgeklommen
bob ik een zwarten stoet zien voorbij rijden !... Twaalf mart) paarden
die zwarte pluimm schudden met hun zwarte koppen, trokken een
lijkwagen... Er waren postiljons op de paarden... er waren er op de
koets...alles was met lamfers omhangen... Een kist stond op den wagen
en op het lijkkleed lag een blazoeii... het blazoen van Habsburg... en
een kroon een keizerskroon... Ik zag de letter M gestikt op het lijkbaar... De stoet zweefde door de lucht en bleef staan voor het slot van
Miramar !... Ziedaar wat ik weet, Massimiliano, en daarom treur ik !
De oude man had den opgeheven arm laten nederdalen en de oogen
met de schrompelige handen bedekt...
Charlotte had zijn tranen, als glinsterende perels, op zijn grijzen
baard zien biggelen.
Dit was gebeiird den avond voor him vertrek, den laatsten avond
dat ze samen zouden zijn op het slot van Miramar.
De keizerin herdacht die voorspelling.
Haar oog zocht naar haar gemaal die haar liefderijk beschouwde.
Hartstochtelijk sprong zij op en vloog hem om zijn hals.
— 0 Maximiliaan ! Maximiliaan! weende zij. , Ik zal u toch behouden ! Is het niet mijn schuld dat wij bier zijn ! 0 ! ik heb u zoo lief ! ....
Een viam lfchtte op bet fort St-Jan van Ulua en een schot donderde
los.
- Luister, Charlotte, sprak Maximiliaan opbeurend, Mexico verwelkomt oils !

-

(1')

Het Mexicaansehe wapen voert een adelaar, met een slang tussehen zijn pooten in, het
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Iii.oerrier van Vera.Cruz. Het groote nietrws.
Een vreeselijke kennismaking.

Midden de grootsche natuurpracht, die zich rond de hoofdstad
Mexico voor de verwonderde blikken ontrolt, reed, in het begin van
Juni 1864, een troep ruiters ie go reeds van heel verre, in de heldere
Z'onnige, lucht dier streken, aan het vitmig rood der broeken ,voor
Fransche - soldaten kondt herkennen. Nu eens verdwenen zij in lommermilde tamarinde-boschjes o f achter het weelderig groen van yucas- en
banaanboomen dan weder vertoonden zij zich in de opene vlakte, tusschen bergpassen en rotskloven oil zag men het staal der wapens en de
loopen der geweren in de zonnestralea flikkeren. Voorop, aan het
hoofd van het schwadron dat van den verschroeiden grond stofwolken
deed opstuiven rederi twee legeroversten, maar wier uiterlijk eii kleedij
teenemaal verschillend waren.
Die aan den rechterkant de eereplaats bekleedde, op een flinken
) hengst gezeten, was een man van ongeveer vijftig jaar, kloek maar wat
ineengedrongen van liehaamsbonw, met vroolijk opzieht en een rond
gelaa- t dat door het imp'riale-baardjo Van bet tweede keizerriejk eenigszins verlengd word.
Kranig en een w-einig schuins naar het rechteroor- droeg bij den
kepi versierd met de talrijke bandjes van een Fr' ansch generaal.
Het was Bazaine, maarschalk van. Frankrijk, opperbevelhebber der
dertig duiiend soldaten door Napoleon 111 naar Mexico gezonden.
Bazaine, die zulke,treurige faam moest krijgen in den FranschDuitschen oorlog, was toen in den vollen room zijner krijgsmansroopbaan,
Degene die aan zjn linkerhand reed was op een sterk nmildier
gezeten

17

KEThEit VAN MEXICO •

Een panamahowi bedekte zijn hoofd en zwarte haarviechteii als
ravenzwingen hingen or onder uit. Zijn gelaat had een geolachtige
safraantint, was gansch baardeloos maar werd verlevendigd door twee
gitzwarte oogen die gedurig den gezichteinder van het uitgestrekte
Iandschap schenen te onderzoeken.
Om de lenden droeg hij een rooden sjerp, het kenteeken van zijn
gezag en hem toTens tot een. gordel verstrekkende, waaruit twee

Maximiliaan ,en Charlotta worden to Parijs in de TuilerieOn door
kelzer Napoleon III pritvangen.

revolverkolfjes met zilveron -hosing staken. Zijn Xadel was ook van
pi stoolholsters voorzien.
Hot was generaal Mejia (*), eon der hoofden der behoudende partij,
welke het keizerrijk kwain nit to roepen, Indiaan van afkomst evenals
Juarez, zijn gezworen vijand.
Ja, maarrhalk, antwoordde de Mexicaansche veldheer op eei.
gezegde van Bazaine, sinds nave komst is-de toestand merkelijk gebeterd.
One vijanden, de Repablikeiften, krijgen het erg kwaad. POrfirio Diaz
,•••••••••••......

(*) Een j wordt in het Spaansch met den keelklank eh hipia h ilitgesproken. Men leze
31,?ehia of alehict. Generaal Mejia ward aan de ?Aide van keizer Maxitniliaan te Queretaro
gefusiljeerd
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zal het in het Zuiden niet lang moer nithouden en Juarez zelf, voortdurend overwonnen en naar de woestenijen van het Noorden opgejaagd,
beviDdt zich reeds in Nue-yd.-Leon, op twee honderd mijlen van onze
hoofdstad Mexico.
- Hij is dus ver genoeg van het hart des rijks verwijth-Td, onderbrak Bazaine opgeruimd.
- Dat belet Diet, maarschalk, dat de haciendas en de grenssteden
veel lijden van de Juaristische rooversbenden.
— God helpe het, mijn beste Mejia. Maar in zulk uitgestrekt
grondgebied als Mexico kunnen wij toch gem militaire bezettingen
doen. Mijn vliegende kolommen die het land doorkruisen in alle richtingen zullen spoedig de streek zuiveren van de gueriltleros en den
gezonken moed der verschrikte bevolking weder opheuren. Jk vind uw
ontmoediging niet gewettigd, mijn beste Mejia.
— Ontmoedigd ben ik dan ook Diet, maarschalk, maar hekommerd.
- Waarom ?
— De maand Mei is om en de keizer komt Diet. 1k begin te vreezen
dat Maximiliaan die nu al van October aarzelt de kroon te aanvaarden
haar eindelijk geweigerd heeft.
Bazaine glimlachte eens en stak een cigarette op.
- lEen papelito, Mejia ? vroeg hij.
— 1k dank u. Ik rook Diet.
Be maarschalk blies wellustig de tabakswolkjes uit en zei toen
— Het is moeilijk een keizerlijke kroon te weigeren, senor.
M'aximiliaan zal aanvaarden.
— Fen keizer alleen kan misschien nog orde brengen in onzen
Mexicaanschen warboel, want met het voorloopig regentschap cIat w()
thans bezitten !...
- Gij schijnt er Diet erg rnee ingenomen ?
— Oh ! Almonte is een braaf man, onbaatzuchtig, eerlijk en een
oprecht vaderlander, Salas, een goedige grijsaard, die, hem volgt als een
schaduw, goon van, beiden zouden een vlieg kwaad doen, doch waar is
him gezag ? Indien gij or niet waart met uw dertig duizend roodbroeken, maarschalk, was Juarez binnen eon maand opnieuw m3ester van
Mexico.
— Bat zou wel kunnen ! antwoordde Bazaine met de kommerloosheid hem eigen en op een luimigen toon die erg afstak tegen de sombere
bezorgdheid van Mejia. Het Mexicaansch yolk glibbert n door de vingeren gelijk een aal, — ik zal Diet zeggen gelijk een slang, voegde hij er
bij zijn vriend schalksch van ter zijde beziende.
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En daar Mejia geen antwoord gaf en strak voor zich in de ruinite''
bleef starers vervolgde de maarschalk :
- Een wonder land, uw Mexico, generaal. Hier een aardsch paradijs, daar een woestenij. Afgronden onder lawienen van bloeiende
rozelaars. In uw Tierra ealiente (1) braadt ge, in uw Tierra fria, wordt
ge bevrozen. En het Mexicaansche -yolk !... HD1 Maximiliaan zal het
monster moeten teugelen of het zal hem verslinden.
- Maximiliaan zal niet komen, onderbrak de inlandsche veldheer.
- Zeker zal hij !... Maar in zijn plaats weet ik niet wat ik doen
zou. Te Miramar, op zijn kasteel, heeft hij-het geed, terwiji hij hier in
het land komt van de sluipnioorden, van de [omit() (2), van de rortdas,
en vat weet ik meer !... Maar zeg eons, Mejia, bezit de geheime sekte
der Youdas waarlijk eon giftvocht dat den mensch, die het inneemt, met
krankzinnigheid slant ?... He ! droornt gij, mijn beste, of hoort ge mij
niet ?
Maar Mejia greep Bazaine koortsachtig bij den arm.
- Zwijg zwijg murmelde hij.
- Wat is er
— Alto ! Stop ! bevool de Mexicaan aan de ruiters die op twintig
passen volgden.
1)6 teugels werden ingetrokken... Nu was het sail,
— Luister ! hernam Mejia.
Ik hoor niets ! zei Bazaine de schouders ophalend. De guerilleros
van Juarez -zullen oils toch niet onder de poorten van Mexico komen
aanvallen !...
— Er komt een ruiter in gestrekten galop van hinder, van den
kart van Orizaba, antwoordde de Indiaan wiens geoefend oor gewoon
was het minste geluid to vatten.
De rnaarschalk kook den langen weg op naar Orizaba.
- Gij bedriegt u, generaal, want ik zie niets.
Maar op hetzelfde oogenblik kwam er uit het bosch een - miter
geschoten-, voorover gebukt op do manen van zijn paard dat vierklauwens door het dal rondo.
Tonnerre ! gij Debt gelijk ! lachte Bazaine. Als ge mij in 't fer(I) Mexico heeft een heete, een gematigde en een koude landstreek die de Mexicanen de
Tierra cabei;te, Tie pia temp ./oda en de Tuiria five heeten. Daarover vender meer
(2) De Vomdo is een soort van gale koorts, gcpaard met helve braking en die dikwijis
in waanan ontaardt. Het eon ziekte, the den Europeaan, welke Kecrkringslanden bezoekt
dikwijis overvalt,
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volg zuit zeggen dat ge het uur hoort slaan op Notre-Danle van Parijs
zal ik u gelooven.
— Het is Cobos !... Nieuws van generaal Miramon ! sprak Mejia
als tot zich zelf. Santa Virgen ! dat het goed weze
De raiter, die het schwadron bemerkt had, reed naar hen toe en
zwaaide nu eon zakdoek met de rechterhand boven het hoofd.
ills hij meende dat ze hem hooren konden schreeuwde hij nit voile
borst :
— El Entveraaor. el rira ! Viva el Emperculor

Teen schok ging door de gelederen.
Bazaine zelf keek ernstig en nieuwsgierig !
Wat was het ?... Was de keizer gekomen ?...
De ruiter hield zijn paard stil y ear Bazaine et Mejia, bracht de
hand aan den grauwen vilthoed en sprak :
keizer is aangeland.
— Senores (*),
-- De keizer !... Waar ? vroeg Bazaine.
- Te Vera-Cruz, senor maar6clialk
— Is het zeker ?... Van wie weet gij het ?
- Ik heb hem gezieii, senor maarschalk. De keizer en de keizerin
zijn met de boot,Novara aangekomen.
sprak Bazaine met een blijde on7erschillig— Aliens, tent
heid. Zijt ge nu tovi-eclen, Mejia ?
De Indiaansche veldheer was to zeer aangedaan om to autwOorden.
Hij had de handen gevouwen en stamelde :
-

_Dios !

Dios !... GraeiaS!

Eon cigarette, Mejia ? vroeg Bazaine. lia 't is waar, gij rookt
niet !...
De maairschalk stak een cigarette op.
— En nu - in galop naar Mexico sprak hij. Hola Mejia L.. Zit ge
tlaar nu op uw muilezel ingeslapen ?... Laat ons de blijde mare flan de
hoofdatad'gaan melden en het kanon doer. bulderen !... Zijt se nu nog
niet tevreden ! 't Is of de tijding u niet verheugt
De waarheid was dat Mejia Meer dan een oppervlaiikige blijdschap
gevoelde ; het was een innige, diepe aandoening ; het was een ernstige
vreugde ; nu hij had weer hoop in de toekomst, in de redding van zijn
arm vaderland dat sinds een halve eeuw door burgeroorlogen geteisterd
word. Hij koesterde een andere hoop die hij voor zich hield, want de
groote_ grondeigenaars en de rijken zouden er tegen opkomen.
(4') Sonor, meervoud srnoves, moat uitgoAprokQn worden of or stolid sovjar, senjore$7.14
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Mexico telde vijf miljoen Indianen, arme peons of slaven. Hij
droomde van de vrijheidmaking van zijn ras. Sinds maanden had hij
bewerkt dat duizenden Indianen, van Vora-Cruz naar Mexico, den
keizer en de keizerin zouden komen toejuichen. De \Torsion zouden
begrijpen dat het Indiaansche ras, zijn las, het beste bestanddeel koti
worden van het nieuwe rijk wanneer het van de lijfeigenschap of isconaye
zou bevrijd wezen. En hij hoopte, de edele Mejia, dat zijn stambroeders
Diet tot hunne armoedige hutten zouden wederkeeren zonder dat er van
's t keizers lippen een belofte van vrijheid en herstelling zou konien. Zijn
drown was zonnig en heerlijk als het landschap dat zich Fond hem
ontvouwde.
— _En arant ! beval Bazaine.
Doch Cobos, die siuds eenige oogenblikken onrustig naar den hori
zon had geblikt, riep plotseling toen de troop zich in gang wou stollen:
— Senor Mejia !... General ! General ! Zie ! en hij wees met den
viuger een punt aan boven de bergtoppen.
— (due cosa ? (Wat is er ?) vroeg de veldheer.
- Zie ! zie
Mejia staarde in de aangeduide richting.
Santissinta Madre riep de Indiaan en de schrik vertoonde zich
op zijn gelaat.
— Eh ! morbleu ! wat hebt go 1111 weer gezien ? vroeg Bazaine.
— El norte, maarschalk !... auLwoordde de veldheer. Spoedig naar
gindsche hacienda ! (*)
— De node, de Mexicaansche orkaan ! herhaalde Bazaine. Maar ik
bemerk niets !... De lucht is blauw en or is gem wolkje to bespeuren.
— Laat ons spoed maken, maarschalk, drong Moji onrustig aan.
M isschien' komea wij reeds te laat.
De hemel was nog van onbewollit azuur maar terwiji Bazaine naar
do bergketen blikte, ongeloovig en aarzelend, zag hij haven den rug
der Cordilleras als zwarte dondertorens oprijzen, die zich van second tot
second samenpakten tot een donker schof dat met verbazende en vervaarlijke snelheid Mom in het blauw van den hemel.
Adelante
Vooruit ! riep Mejia zijn muildier de sporen
gevend.
- Gij hoort waar wij niet hooren en gij ziet waar, wij niet zien,
antwoordcle Bazaine den Indiaan volgend.
(*) Hoistede %-au rujLc!,q-andei.enaars,
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Geheel de ruiterij stoof nu vooruit in de richting der blankmurige
hacienda.
- Wij zullen er niet geraken ! zei Mejia onder den snellen nit.
— Het zal toch zoo erg niet wezen, opperde Bazaine.
- Niet erg, maarsehalk !... Indien de norte ons firer overvalt komt
er niet Oón levend uit.
Het loover der boomen lung oiibeweeglijk als was het van lood in
de drukkende luclit ; het eliniI1e geselneeuw der Fume'', der papegaaien en der uilen vervulden het bosch ; de vogeltjes repten angstig
langs den growl in de struiken... Daar buigen ineens al de kruinen en
zweepen slingerend wild over-en-weer ; de lucht ziet zwart, als inkt, een
vuurslang vlamt door het zwerk, de donder ratelt, de aarde dreunt...
De miters hebben juist den tijd met hun paarden in de schuren
binnen te buitelen terwijl Bazaine, Mejia en Cobos door den potir1gmeester in de hofstede ontvangen worden.
- Tapa la casa tap( la casa ! (Dek het huis !) roept deze tot zijn
Indiaansche en Mexicaansclie werklieden die deuren en vensters sluiten
en paimmatten binden op de rottiiighuisjes die het steenen gebouw omringen.
Maar het bevel komt te laat !... Een wolkbreuk stort een verpletterenden watervloed "leder ; de win.den razen en huilen ; de hemel staat
in svuur, de- nacht overdekt de aarde....
Boomen worden ontworteld en weggeslingerd ; de barnboesstulpen
aan stukken gerukt.
Het is of de wereld vergaat !
Gelukkig zijn.de schuren in steen en 'flannel' en paarden daar
Be nieester der hac;eitila had eon kaars opgestoken voor een
0.-L.-V. beeldje dat een flauw lieht wierp in de woning.
Bazaine, met de handen op den rug, staarde bedaard door het
venster in de duisternis die gedurig door rosse bliksemflitsen in liehterlaaie wend gezet.
- Een verschrikkelijk maar grootsch tooneel, zei hij in het
Spaansch, want de maarsehalk had die taal geleerd in Spanje waar hij
oorlog voerde.
- Verschrikkelijk inderdaad, antwoordde Mejia. a ken de Norte
maar ik herinner mij niet hem ooit zoo hevig to hebben zien wooden.
- Ik geloof dat go gelijk hadt, generaal, als ge zeidet dat we er
in voile lucht niet levend zouden uitkomen. Wat doet ge als hij u in
voile luclit overvalt ?
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— Ho ! dan. is er maar een ridmiddel, zich onder een struik of in
een rotsholte te verschuilen. De ongelukkigen die zich op de bergen
bevinden worden in den ationd geslingerd of tegen de rotsen verbrijzeld. Geen mensch kan zich reelit liouden in dien ijselijken wind.
is yolk buiten riep eensklaps de poling— Hay genie /'/!era !
meester.
— II( ineende ook iets to hooren, antwoordde Mejia.
Een hevig kloppen volgde op de deur.
— Par toclas Santas ! (Bij alle heiligen Ik hob mij niet bedrogen,
.sprak de bestuurder der hofstede. Arme menschen !
Hij liep mar de deur, schoof den grendel los en opende op een
Een man, neen, het kon. hoog,tens eon knaap wezen drong haastig
binnen.
Hij was in een _zarape van caclieiiiir gehuld zoo dicht dat ze niets
van zijn gelaat konden onderscheid.en. Een fljn lederen wainbuis sloot
om zijn lenden en de spadrillen waren met riemen rond de kuiten vastgebonden.
De knaap — of wat was het seliudde zijn druipuat pak met
een binnensmondschen brr !... en zonder zijn opziclit to ontblooten
bezag hij het gezelschap.
Stolid het hem niet am) ? In alle geval hij haalde den dock, die zijn
hoofd omwond, nauwer toe.
— Buenas noche, caballeros ! (Goeden avond, lieeren sprak hij en
plaatste zich tegen den wand, de armen gekruist.
Wat klonk die stein zon.derling ! Ondanks de persoon haar trachtte
grof to maken als die van een man Ktheen zij de zachtheid der vrouwentaal to hebben.
Bazaine nad-erde nieuwsgierig.
Hij zag alleen twee donkere oogen, met lange zijachtige wimpers,
die hem stout aanstaarden.
- Goeden dag, caballero zei hij, want het is wel danker maar nog
geen nacht.
Hij kreeg geen antwoord.
Ook Mejia, Cobos en de potingmeester zagen den onbekende met
klimmende verwondering aan.
— En kdmt gij door zoo'n helsch wader ? vervolgde Bazaine. IVIaar
doe toch uw druipnatten dock van het hoofd. Gij hebt immers geen
vrees uw aangezicht te laten zien ?
Het geheimzinnige wezen bleef stom en onbeweeglijk als een beekl.
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- Gij wilt ons uw trekken niet laten aansehouwen, beau masque !
schertste de Fransehe maarsehalk. Wij zijn toch niet in karnavalstijd.
Het is niet vriendelijk van u. En ik heb ZO0 ' n lust eens aehter uw mom
to kijken dat go willens of onwillens . er toe zult moeten komen u to
ontmaskeren. ]J[o'rbleu I gij hebt oogen als een Madrileensehe schoone.
Bazaine vond vermaak in dit zonderliug voorval dat hem het
onweer deed vergeten en de verveling van het wachten verbandde.
Zich tot den bewoner der hacioula richtond vervolgde hij
Bueno! (Meester !)
- Wat is er van uw dienst, senor ? vroeg de man die Bazaine niet
kende.
— Neem gij dien sluier eens weg en laat ons eens zien welken gast
gij in uw huis hebt. Of kent gij hem missehien ?
— No, senor.

De man ging tot het ranke, geheimzinnige wezen, doch eer hij het
genaderd was slow de onbekende de hand in de zijde en haalde een
revolver to voorschijn terwij1 het besloten klonk :
- Guardaos, hombre ! (Op uw hoede, man !)
Bazaine lachte luid en hartelijk.
Waarlijk, zei hij, dat is goed gespeeld. Maar gij mist -uw doel,
mlin beste, want ge maakt me nog nieuwsgieriger. Gij zult er toe moeten
koinen uw trekken to laten zien..
Neen ! was het beslissend antwoord.
- Niet ?... Mil diablos wie zijt ge dan ?
- Yo? (1k ?)
— Jai gi.j, raadselachtig verschijnsel.
— Soy 111exicano ! (1k ben Mexicaansch !)
— Nu dat wil ik graag aannemen, en daarin ligt niets wonders
vermits we ons in Mexico bevinden.
— Soy Mexican° ! En gij zijt een vreemdeling die ons yolk komt
ouderdrukken en vermoorden, maarsehalk Bazaine.
Deze lachte nog smakelijker.
— Zoo ! zoo ! ge kent mij ! nu meen ik ook toch jets to weten :
gij -zijt Juarez aangekleefd, hoor ik.
- haste la »me)* ! (Tot ter dood !)
Mejia en Cobos bezagen elkander ontstelcl.
- Zij is het ! murmelde de eersfo.
Zij is het ! herhaalde Cobos.
Mejia liep iiaar de voordeur met getrokken pistool, terwiji Cobos
zieh aan den uitgaug tot het neerhof plaatste, een revolver in de hand.
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— Hee ! wait- doet ge ? vroeg Bazaine vel:wonderd opziende.
- Weet gij wie voor ons staat, maarschalk ? vroeg Mejia.
- lk-zou wol de zw4rte kunst moeten kenneli om het to radon.

Prinses Charlotte.

Daar -voor u, rnaarsehalk, staat de ziel van den opstand, de
vrouw die het Zuiden-, het Westen en het Noorden heft opgvuid ! Die,
aau de geheime sekte der Voudas gebiedt

3
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- Een vrouw ? riep Bazaine verwonderd.
— Mercedes ! vervolgde Mejia.
- Gij - kent mij goed, senor Mejia sprak de stern onder den
sluier.
— Het is God, vervolgde de Indiaansehe -veldheer, die haar ill ons
handen 'evert juist op het oogenblik...
— Pat uw vreemde keizer to Vera-Cruz is aangeland.
- Parbleu ! zei Bazaine, zij is gauw ingelicht.
— Hoe is het mogelijk riep Cobos verwonderd uit. 1k kom
gestrekten galop van de reede en geen ruiter is mij voorbij gereden.
— Bat hebt gij niet, senor Cobos, als ge te Orizaba wijn zijt gaan
drinken op het Cortezplein.
De verbazing van den koerrier klom nog.
— Die vrouw gaat met den cluivel om ! riep bij. 1k wil haar
dooden !
Cobos richtte zijn pistool op haar, maar Bazaine zei grammoedig
— Berg dit wapen,_ Caballero, ik gebied het u.
Geen lid der bedreigde senora verroerde.
- Wie is de Mercedes waarvan gij spreekt, generaal ? vroeg de
maarschalk aan Mejia.
— Het hoofd der Vourlas en der geheime maatschappij Hyos del
Palls. (De kinderen des lands.)
— Hoe kan zij ingelicht wezen ?
— Het verwondert mij niet, maarschalk. ,Niets zou mij van haar
verwonderen. Zij is het die den Franschen generaal de Lorencez, uw
voorganger, nu twee jaar geleden, den 5" Mei 1862, onder de muren
van Puebla eon nederlaag deed ondergaan die de troepen van generaal
Forey to Orizaba opsloot en deed overwinteren ; die de mondbehoOten
kaap'-te ; de Franschen duizenden ontberingen deed verduren; den sluitboom op de rivier deed plaatsen waarop de kanonneerboot La Lance
schipbreuk leed ; die de bergvlakten en den oogst deed verwoesten-;
den aankoop van paarden te Tampico verijdelde, zoodat elk paarci, voor
het Fransch leger 25,000 fr. kostte en die to Vera-Cruz graan_en haver
met zeewater deed doorweeken zoodat het beclorven was. Mercedes,
maarschalk, die met haar buks en haar zesloops re yolv-ers misschien
honderd der onzen heeft gedood... Ja, het is God, die haar in onze
handen levert op het oogenblik dat de keizer in ons inIdden komt.
Bazaine -was ernstig geworden.
- Zijt gij Mercedes ? vroeg hij.
Ja die ben ik ! was het stoute antwoord.-
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— Hebt gij waarlijk al die opgesomde misdaden ten uwe laste ?
— Is het een rnisdaad, senor Bazaine, zijn land te verdedigen
tegen den vreemden indringer ?
- Ontwapent die vrouw! bevool de opperbevelhebber.
Het was of een gesmoorde lack kionk onder den zarape die altijd
tot onder haar oogen bleef toegehaaald.
- Ontwapent die vrouw herhaalde de maarschalk.
Mejia en Cobos trader op haar toe.
— A fitera, malditos perros, abajo ! (Achteruit, vervloekte honden,
van mijn lijf !) riep Mercedes zich ter verwering gereed stellend.
- indien gij u niet goedschiks ontwapenen laat,- sprak Bazaine,
zal ik niet Langer kunnen verhinderen dat er geweld worde gebruikt.
Laat mij haar neerschieten, senor maarschalk ? vroeg Cobos.
— Wilt gij 11111- wapens afgeven ? sprak de Fransche maarschalk.
Mercedes scheen zich to bedenken. Haar donkere bilk vloog -dug
ill het rondo. Achtte zij den strijd al te ongelijk tegen vier gewapende
mannen ?
- Vaya ! en met deed Mexicaanschen uitroep wierp zij haren
revolver ten gronde.
Cobos maakte een lederen reata of soort lasso los die hij in de
lenden droeg en naderde de geduchte Mercedes.
Maarschalk Bazaine, sprak zij, ik verzoek u eon genade dat
mijn aangezicht op doze plaats niet ontbloot worde
— Het zij zoo ! antwoordde de opperbevelhebber.
- Wil ik haar handen binden, senor maarschalk ?
Het is niet noodig, antwoordde Bazaine.
- Verschooning, maarschalk, onderbrak Mejia. Het is hoogst
noodig wil zij ons niet ontsnappen.
— Doe dan
Cobos naderde Mercedes die gewillig de fijne handjes op den rug
liet binden,
Bazaine kon zijn oogen van haar niet afwenden. Het moest een
schoon meisje zijn want sierlijk was haar fijne leest en welgerormd
was zij in de mannenkleederen nit fluweelen buis, met rood zijden gordel en zacht lederen broek bestaande.
Was ook het gelaat bevallig ? Hij was nieuwsgierig dQch voor
althans had hij zijn woord ye} pand.
Do none had uitgewoed. Langzaam klaarde de lucht op en weldra
bescheen de dag de verschrikkelijke verwoesting. Gansch de vallei van
Mexico scheen een slagveld.
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- Gaan wij ? vroeg Mejia.
— Ja, autwoordde Bazaine. Wij zullen eens gaan zien hoe onze
mannen de norte hebben doorgestaan.
— En de gevaugene ? vroeg Mejia.
— U ! ik zal er wel op letten ! zei Cobos.
De cliteito stond reeds buiten met beklemd hart de vernielingen
zijiler potingen aan te staren.
— Het is dat gij dan alleen blijft met haar zei Mejia tot Cobos.
— Garai ! Uno basta asi (Drommels een is genoeg !) lachte
Cobas.
Ja, tow basba asi herhaalde Mercedes spottend en langzaam.
Bazaine en Mejia gingen het neerhof over naar de schuren waar de
soldaten hun rijdieren reeds terug optuigden.
Eensklaps trof een snijdende gil hun ooren.
— Santa Virgem ! riep Mejia ontsteld. en verwezen.
- Wat gebeurt er ? vroeg Bazaine verbleekend.
Beiden haastten zich terug naar de hacienda.
Daar trof hen een vreeselijk schouwspel...
Midden op den vloer lag Cobos met een dolk in de borst....
— Oh ! mon Dieu !
- Santissima Madre !

Die dubbele uitroep weerklonk uit den mond der twee veldheeren.
Zij zagen in het ronde...
Mercedes was verdwenen !... De vooi-deur stand open... Bazaine
hop naar buiten, naar er was niemand te zieu.
— 'In het zadel bevool hij dan aan zijne manschappen,
Ilij zelf sprong te paard gevolgd door Mejia.
De streek word in alle richtingen doorkruist de moordenares kon
niet verwezen... Men zou haar- inden.
De minste schuilhoeken, de truiken, de bosschen werden doorzocht
maar vruchteloos.
Mercedes, de geesel der Frauschen en del: keizersgezinden, bet
hoofd der vreeselijke sekte der Voudas en der Hyos d'el Pays was verd-wenen.
Hoe was zij or in gelukt haar boeien los to doen en Cobos tetreffen ?
Hoe was zij ontsnapt ?
Onmogelijk het geheim uit to leggen of to begrijpen.
En zij zouden haar niet herkennen, want niemand had haar geiaat
goner'.
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De dood van Cobos moest oogenblikkelijk geweest zijn daar de
dolk tot aan den hecht in het hart was gestooten.
Toen Bazaine en Mejia terug bij het lijk kwamen, bemerkten zij
eerst dat eenige woorden met een houtskool op den witten muur waren
geschreven en lazen zij den Mexicaanschen spreuk :
El qui »ialrt nn ladron
Tiene den anus (le pepdon
Uno bairt asi /J(1.

MERCEDES.

a 1)ie een schurk doodt, krijgt honderd jaar aflaat. ,,

Vertrek van Maximiliaan naar zijn nieuw vaderland Mexico.

En nog eens spottend de woorden van haar slachtoffer :
a Een is genoeg vooralsnu. Mercedes.
Met sombere gedachten keerden de twee veldheeren terug naar de
boofdstad .
_ Een uur later, bulderde het kanon en kondigde aan dat keizer
Maximiliaan en zijn gemalin Charlotte den Mexicaanschen grond hadden
betreden.
Maar wie was die Mercedes ?

HOOFDSTUK IV.

He kroeg « Ruerto del Intierno ».

(De Poort der Hel.)

Denzelfden avOnd verkeerde de hoofdstad Mexico in eon koortsachtige spanning.
Het bericht dat keizer Maximiliaan was aangeland, alhoewel men
er zich- aan verwachtte, barste er los als een born.
De straten waren levendig en woelig , alle ramen opgeschoven ,
de balkons en miradores bezet met vrouwen die de koele avondlucht
inademden.
De-zon daalde reeds achter het gebergte Tenochtitlua en het word
bijna plotseling nacht, want de schemeruren, waarin wij in Europa den
dag langzaam zien verkwijnen, zijn in Mexico onbekend.
De sterren schitterden en fonkelden , de kruinen der volkanen,
Wier sneeuwen koppen in het zonlicht als zilver blinken, waren nu met
een gloeiend karmijnrood gekuifd en frissche fladdering blies verkoelend
over de,stad.
Op de Piazuelo of plein van Santo-Domingo, waar een kerk gelegen
is, sing het bijzop,der woelig
Al de ramen van de prachtigste woning der plaats waren holder
verlicht en gedurig hielden ruiters en rijtuigen voor hare deur stil.
Mexicaansche senores in burgerkleedij of in uniform, maar bijzonder Fransche hoogere officieren, spoedden er in en ult.
Daar was het verbiijf van den opperbevelhebber maarschalk Bazaine
die zich slechts de moeite gegeven had een ander uniform aan to
trekkers en dan onmiddellijk zijn staf en de voornaamste ingezetenen
had bijeengeroepen.
De voorvallen van den namiddag, de vreeselijke Norte, de moord
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van Cobos ell zijn ontrnoeting met de geheimzinnige Mercedes waren
voor het oogenblik vergeten.
Er was geen tijd om ex over te dubben. De ontschoping van den
keizer had den toestand geheel veranderd. Er dienden dringende maat-=
regelen genornen te worden.
Bazaine was in druk gesprek met Almonte ell Salas Wier regentschap door het feit zelf van Maximiliaan's aankomst, verviel.
De maarschalk wendde zich om.
Een man, die het uniform droeg van een Mexicaansch kolonel, was
de groep genaderd en zei onderbrekend en oorlof vragend
— Pardon, mon marechal !

Lopez ?
- Indien ge mijn dienst niet m-er noodig hebt, maarschalk, zou
ik u Cle toelating vragen mij te mogen verwijderen. Ik lijd aan hevige
hoofdpijn.
- Parbleu, kolonel, go gaat nu toch niet ziek worden ! antwoordde
Bazaine met zijn gewone opgeruimdlieid. De keizer is in aantocht
vows avez ete a la Kleine it faut (Itre anxhonveurs... Ga ter rust, mon hnive,
't zal morgen beter zijn. Adios !... Buenos node- !
Merei, mon marechal.

- Neem een weinig pulque (*), senor kolonel Lopez, sprak de
grijze en goedige regent Salas meewarig, maar neem hem natuurlijk,
het is een straatremedie tegen de Mexicaansche koortsen doch zeer doelmatig, ik verzeker het u,
— 1k dank a van harte, Excellentie, ik zal uw raad volgen.
Kolonel Lopez naw afscheid en vertrok. Wat opmerkelijk moat
heeten in dien Mexicaan was dat zijn haven blond bijna ros waren hetgeen bij zijn laudgenooten een zeldzaamheid trekken hadden jets
hards, de blikken jets vluchtends.
Met rassche sehreden trail hij door het yolk dat op het plein SantoDomingo in groepen de gebeurtenissen besprak en sloeg weldra de eenzaamste straten.
Daar trok hij zijn sombrero wat dieper over do oogen en wikkelle
zich In zijn mantel.
— Die oude zeeveraar met zijn intlque, mompelde hij binnensmOnds. Ik had maar een koorts die van weg te geraken
(') De pirique wordt verkregen door eon (hope insnijding in den Stengel van dOn Magueyplant, en bestaat in eon wit of klenrloos sap, rinsch van smaak, dat overvloedig till, hot gewas
loopt. Het is eon soort, genever door de natuur bereid, noodlottig yoor de mindere standen van
Mexico die er misbruik van maken.
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Hjj zette zijn gesprek met zich zelven voort.
— De k eizor aangekomen !... Slecht nieuws voor Juarez maar -hoe
eerder ik het hem weten laat hoe beter... Het is een belangrijk bericht,
hij kan er zijn voordeel uit trekken... en er mij good voor betalen....
Lopez had spoedig de, voorstad bereikt en Hop nu tusschen de
hutten der Leperos door, lie links en rechts langs de stoffige straat
verspreid_ lagen .
De leper° is een Mexicaansche type die de aandacht van den
vreerndeling in hooge mate treft en waarmede de lezer ook -met belangstelling zal kennis maken.
In de jaren 1860, als de feiten die wij aanhalen plaats grijpen,
werden er omstreeks 25,000 leperos in cfe hoofdstad gevonden. De leper°
is -voor Mexico wat de lazzarone voor Napels is namelijk een arme duivel,
in lompen gehuld die niets hover doet dan op zijn rug to liggen, eigaretten rookeu en ook karweitjes aanneemt
maar niet to afmattend
• •

Met bun Italiaansche veiwanten_ kennen zij maar één zaligheid die
yawl*, &lee far-niente, bet zoete niets-doen.
To Mexico bewonen zij het uiteinde der stad in hatten, uit
gedroog-de klei opgebouwd, eii ter nauwernood hoog genoeg om er
recht-op in e kunnen staan.
Lopez verhaastt6 er nog den stap.
Door de enicele opening der hutten, voor deur en voor raam
dienend, straalde het licht naar buiten van een vuur dat midden op den
grond word -en waaronder menscilengestalten..zaten of to slapen lagen.
Heel veilig was het daar niet, ook had de kolonel de hand aan zijn
revolver.
Hij lwam echter ongehinderd voorbij de laatste buffet en trek
dan een smal pad in, tusschen twee steile ravijneu in.gesloten,
Nooi'dwaarts hop naar Queretaro op. Na een half uur gaans kwam hij
aan een boschje van acajouboomen.
Wij zijn er ! mompelde hij met een zucht van vorruiming. Ginds
zie ik licht en mij dunkt dat ik het galgengeboefte tot-hiertoe boor
razen in lam Puerto del Intierno.
Incle*rdaad, tusschen de boomstammen pinkte in de verte eon
lichtje.
Het kwam nit een but, van leer en bomboes opgetimmerd, en
wenkte 'clen reiziger toe die bij mat op de baan tusschen Mexico en
Queretaro peisde.
li-roeg Dc Hellepoort had haar naarn verdiend. Zij lag op onge.
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,veer vijf minuten Tan den heirweg op den'bergwand van den Popocatept
hetgene rookende berg beteekent — den Khoo ste p spits van Mexico
en wellicht de sierlijkste vulkaan der gansche wereld. Achter de hut
gaapte een vervaarlijke afgrond,
Was het orndat de kroeg tegen een vuurspuwenden berg lag wiens
kruin bij nacht eon reusaehtige toorts scheen dat zij de Puerto dle
Infierno word geheeten ?
Of moest die vreeselijke naam afkomstig zijn van den afgrond
waartoe zij als den toegang level de ?
Waarschijnlijk om beide redenen word zij zoo gedoopt en er bestond

De Norte ter zee.

nog een derde die den naam wettigde : namelijk dat haar klanten doorgaans moor op duivels dans OiLi menschen geleeken.
Want de Hellepoort had de afschuwelijkste faam die men verdeoken
kon in den omtrek van Mexico.
Men wou hebben dat honderden menschen de voordeur dier hut
waren bihnengegaan, waarvan nooit meer gehoord word.
Waar bleven. zij dan ?
Als men op ,den bodem van den afgrond kon zien, beweerden ze,
dan zou men het antwoord vinden op die Vraag. De mensehenlijken
xnoesten er opgestapeld-liggen.
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Sommigen hielilen staan dat er bij groote waTmte pestdampen uit
den pool opwalmden en dat die voortkwamen van de- ontbinding der
lichamen.
Alles droeg den schijn dat die verschrikkelijke veronderstellingen
de waarheid insloten.
In elk geval was die het allergunstigst gelegen om iemand voor
eeuwig te doen verdwijnen.
Voor den onwetende had men slechts de achterdeur to openen....
eenige stappen door de duisternis en hij zou niet meer terugkeeren.
Gin het zoo niet dan was een duw genoeg opdat het slachtoffer
reddeloos verloren zou zijn.
Die'HeHepow:t, die men ook de Dear op de Eeturigheid had kunnen
heeten, werd gehouden Ioor een negerii die onder den naam van Madre
Pico of Moeder Specht bekend stond.
Madre Pico as een afzichtelijke fceks, met een zwaar opgezwollen
•ijf, armen zoo dik als boomstammen en een terugstootend geziclit.
De_platte news lag als een pad uitgespreid tusschen de fletsche bolle
kaken die altijd glommen van het tweet-, de oogen waren loop en vertoonden het rauwe vleesch van omgekrulde schelen ; de dikke lippen
omzooinden een wijden mond waarin tanden 031:men en de zwarte
kroezelharen geleken een vuile wanordelijke pruik
Madre Pico verkocht drank en gaf huisvesting aan de gemeensfe
gevaarlijkste schurken, bet schuina van de laagste bevolking.
maar voorDe Hellepoort word Lien wren in de ronde gehaat
namelij k gevree sd.
Er-moest eeh land ziju -gelijk Mexico, dat rinds een halve eeuw
overhoop stond, aan burgeroorlog en aan sluipmoord was overgeleverd,
waar de baanstroopers of guerilleros meester waren en goon wettige
regeering tot stand kon komen, om zoo'n .kroek geduld to zien.
Al de partijem steunden op de booswichten en betaalden ze tot nit-voering hirer plannen '; geen enkele durfde de scheJmen storen nit
vrees van zich die macht tot eon viand to maken.
Wie durfde 1Jfwlre Pico aanklagen ?
Bandief en en moordenaars waren Naar klanten en die het gewaagd
hadde hen te storen, zou zijn doodvonnis geteekend hebben.
Overigens waartoe good ?
Zooals we zeiden : de overheden wenschten niet beter dan met al
dit galgengeboefte goed to staan.
Moeder Pico was aldus van straffeloosheid verzekerd.
En 'mar zoo'n land kwamen keiz(?r Maximiliaan en keizerin Charlotte !
AN
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Hoe oud de negerin was kon niemand zeggen en bij haar ras is dit
rnoeilijk op het gezicht to bespeuren. Misschien vijitig ! misschien
zestig ! misschien maar veertig ! Het is naar die krQcht dat kolonel
Lopez, officier van bet keizerlijke Mexicaansche leger, zijn schreden
richt, met een gerustheid en een vasten stap die genoeg aandrdden dat
hij den weg kent en daar niets te vreezen heeft.
Terwijl hij van de baan afstapt en loor het acajoubosch op bet
lichtje afgaat zullen wij voor hem een blik in dit Inflow werpen.
Akelig ziet het liar uit bij bet licht der dwalmende lan-ip en bij
den rossen gloed van het vuur' dat midden in de cabanjo saamgelegd
want de nachten zijn guur in het gebergte. De deur is hangs bi-unen toegegrendeld. Madre Pico ligt met de ellebogen op de toonbank eu blaast
den wraugen rook van een sigaar in dikke wolken voor zich nit.
Naast haar staan twee groote kruiken gevuld met pnlque ei taffia,
waaruit zij de glazen barer klanten volschenkt zichzelve regelmatig ook
voile teugen gunuend. Wat de p?tique is weet de lezer reeds. Pe toffia is
een soort brandewijn uit suikerriiet vervaardigd. In de kroeg bevinden
zich een vijftiental mannen en vrouwen. Dcze laatste zijn meest
tinnen, onbeschaamd en verhren "mar ziel en lichaam. Pe mannen
behooren tot de verschillende rassen die men in Mexico aantreft.
De bevolhing bestaat hier nit Europeanen, meestal Spanjaarden die
onder den uaain van Gnachupinen worden aangeduid ; Creolen zijn
inboorlingen vadonvermengd. Spaansch of Europeesch ras ; , Mestie2en
zijn afkomelingen van blanken en negers ; Zaoibas, kinderen van Wanken en Indianen ; itTolotten, van blanken en uegers, voorts nit enkele
echte In ianen, onverbasterde A zteken, afkomelingen van de oorspronkelijke bewoners des lands.
Doze laatsten worden vervolgd en onderdrukt door de blanken en
hum ras sterft meer en meer nit.
Bij Mad), e Pico bevindt zich de heffe van die versehillende rassen.
In lompon gehulde kerels zij a het, verschillend vn gelaatskleur,
maar alien even rug en met een uitdrukking van verdierlijking in du
donkere oogen.
Brain en olijfkleurig, met verwilderde harem gelijken zij bij den
gloed van het vunr, aan duivels.

(-1 ) Dc Az-,tehen zip de oorspronkehike_bewoners van Mexico, the zich sedert de ' overheersching der Spanjaarden meer en meer naar het binnenland hebben teruggetrokken en an met
de Europeanen reds zoodan , g vermengd dat zij Nina al hun eigenschappen verloren
hebben,
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Woest gelach, Spaansche vloeken, afschuwelijke schert6, schorre
stemmen van dronken zuipers vervullen de kroeg.
Vrouwen en inannen tieren en rooken ondereen.
Eene hel !
Zou nooit de Norte die zooveel ranchos en haciendas van brave menschen heeft verwoest die krocht in den afgrond slingeren, die onder
haar gaapt als 'ware hij gretig ze op to slurpen ?
Telkenmale de vreeselijke storm gewoed heeft, haddenn -de inwoners
van Mexico die hoop.
En als zij gam zien staat de Hellepoort nog altijd ongedeerd ac ht-it,r
het Acajoubosch tegen den volkaan.
Al die kerels droegen messes en geladen pistoled in den gordel. In,
de hoeken, bij ledige flesschen, stonden daarenboven buksen en geweten.
— Er wordt op de deur geldopt roept een. der mulatinnen.
Het geraas hield als bij tooverslag op.
Nogmaals weerklonk een stil en bedeesd getok.
-Ga openen, Madre !
De negerin waggelde 'van achter haar toonbank nit.
— Wie is daar ? vroeg zij met heesche stem.
— Laat mij als 't u belieft binnen ! antwoordde een zuiver stem,
metje.
Wat 'hag dat voor een zonderlinge klant zijn ? mompelde
negerin -die er aan gewoon was met vloeken en bedreigingen het openen
der deur to hooren- eischen.
— Wie zijt ge ? snauwde ze door de spied.
- Ik ben vermoeid en heb Borst.
Zij schoof den grendel.weg en een Indiaansche knaap, die hoogstens
vij ftien jaar kon tellers,trad binnen.
Het was een flunk kereltje met levendige, verstandige oogen wiens
frischheid gunstig afstak bij al die verwelkte schepsels.
Madre Pico 'bezag hem norsch.
- Wat komt gij bier doen ? vroeg ze barsch.
— 1k ben vermoeid en heb koude. Mag ik wat uitrusten en mij
warmen ?
Ze ging de deur voor den mils van den' knaap toewerpen toen een
der ruwste kerels met een vloek opsprong, naar de deur snelde eu den
knaap brutaal bij den schouder binn.en sleurde.
- Carambo ! Een slangenjong ! riep hij.
De haat tegen het Indiaansche ras werd wakker bij die dronken
woestaards,
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- Wat koint gij bier doen, klein monster ? schreeuwde er een in
den hock.
- Wat rusten, caballero ! antwoordde de knaap onbeschroomd.
— Ha ! wat rusten ! lachte, eene der gemeene vrouwen. Laat het
serpentenkind dan tangs de achterdear in de slaapkamer, »mare Pico!
Allen schaterden het nit bij dit vreeselijk voorstel.
— Ja, riepen ze, dan kan hij op zijn gemak voor lang uitslapen
— Naar de slaapkamer.... langs de achterdeur !
- Neen, dan hebben wij er geen plezier van, bralde .een der
schelmen.
- Wat wilt gij dan, Tauro ?
- Ja, wat wilt ge, Tauro ! vrregeu de vrouwen de oogen richtend
naar een sterkgebouwden wilden kerel.
Vira el Tauro ! Die "weft altijd zoo'n vroolijke gedachten. Wat
moot er gedaan worden, Tauro ?
— Wel, antwoordde de gevierde, laat oils dien kleinen roodhuid
ophangen !
— Bravo ! bravo !... Snare !... Zeer wel
- Ik weet nog jets beters, riep een andere van zijn houten stool
opwaggelend.
— Wat zoudt gij weten, Rubio ?
Deze knoopte iets. los in zijn lenden.
tutjn lasso vangen en hem strikken als een
— 1k zal hem in
•
buffelvar.
— Bravo !... Rubio wordt geestig !... Strik hem, Rubio !
- Ja ja ! tierden alien in koor.
Het jongetje stolid kalm en onvervaard in het middell der hut en
beulen in 't gelaat.
^
keek zijn
Madre Pico: zat weer opnieuw rustig op haar plaats to rooken met
de naakte ellebogen op de toonbank en de afzichtelijke helleveeg
staarde onverschillig het barbaarsch tooneel aan.
Rubio maakte eeu strop in zijn lasso.
thidanks de man dronken was en hij in het werpen van het touw
belemmerd word door de lage zoldering der hut, behield hij genoeg
behendigheid om met juistheid den strik om den knaap te slingeren.
Doch eer de strop was toegehaald had de knaap het touw met zijn
mes doorgesneden en dit met zooveel vlugheid dat de Mexicanen hem
bravo ! toeriepen.
Degene die de lasso geworpen had en tegou zijn verwachting zijn
prooi had gemist scheen minder in zijn schik.
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Tauro, integendeel, die wrokte omdat zijn plan werd verworpen
voor dit van Rubio — waar het eergevoel bij zulke kerel gaat nestelen
jubeide.
— Bravo, kleine rakker !... He ! he ! Rubio, spotte hij, de buffelaar
is u Le knap !... Cara/ !... Dat is goed en funk afgeweerd
Ook de mulatinnen spotten met den lasso-werper.
Tilt ontstak nog meer dezes woede.
— He, mode slang ! schreeuwde
heat u het recht gegeveu
mijil lasso aan stukken te snijden.
Dè jonge Indiaan autwoordde niet.
Hij staarde zeer bedaard naar den man die een aanslag op zijn
leven kwam te plegen.
Geen spier vertrok op zijn tenger aangezieht.
- Ziedaar een nioedig kereltje, sprak Tauro ; er zijn veel blanken
die niet half zooveel moed en Aoelbloedigheid bezitten als die kleine
Indiaan.
Rubio sebuimbekte.
— Be lust van mij zoo zonderling te bekijken zal den schorpioen
wel overgaan, tierde de woestaard het pistool grijpend dat hem in den
gordel zat.
Hij vuurde op den knaap, doch Tauro die naast hem stond en aan
tijin mededinger in barbaarschheid de eer niet wou laten het kind te
dooden, had den tijd een duw te geven tegen zijn arm.
Het schot knalde, maar de kogel vlOog verloren door de planken
van den zoldering.
Juist op then stond was kolonel Lopez nog eenige stappen van de
hut en hij hoorde het schot.
- Caramba ! me dunkt dat poeier en lood weer het hooge woord
hebben in de kroclit van Madre Pico ! zei hij glimlacheRd.
Besloten ging hij naar de deur en deed haar met een forschen
schouderduw open bonzen, want de negerin had vergeten den grendel
toe te schuiven pa de binnenkomst van den Indiaan.
Een akelig doch fantastisch schouwspel trof zijne blikken.
DeAonge Iudiaan stond midden de cabanjo ; tegen het vuur lagen
de mannen en vrouwen uitgestrekt op banken en tafels of bloot tegen
den grond.
Twee der ruigste kerels stonden met getrokken dolken over
elkaar.
Het waren Rubio en Tauro.
De eerste schuirnbekte van woede.
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mij betalen !
- Zooals ge wilt, dronken hond antwoordde Tauro.
- Steekt uw wapens weg klonk een stem op gebiedenden Loon.
Abajo, las ai'rnas

Het was Lopez.
Aller blikken keorden zich iiaar hem toe.
Het scheen dat de woede van Rubio tegen Tauro eensklaps keerde
gelijk de wind en nu op den binnengekomene blies.
— Met welk rccht komt gij bier beveled ? sclireeuwde hij tot den
— Met het reeht dat een overste heeft op zijn wads rhoorigen.
— Ha ! ha ! ha ! grinnikte Rubio woest... Kijk, Tauro, onze
overste !... Die zegt ons de wapens weg to steken !... Carajo Dat kan
tellers !... Een overste !
't Is waar antwoordde Fauro.
— He ?
— De senor is onze overste.
.3Iadre Pico kwam er nu ook tusschen.
als de senor bier is of ik doe u buiten
- Ge moet braaf zijn,
smitten.
- Onze overste !... Een overste !... Nu, mij wel, sprak de dronkaard, maar ik vind u allemaal plezierige kerels !... Er komt ons dit
hondonjong in huis `gevalten en we .Mogen zijn kreng niet raken als
ware het iets heiligs.
- Wat wilt ge dien jongen ? vroeg Lopez ?
diablos !
— Hem onschadelijk makers, vaya !.., Hem dooden,
— Misdeed hij iets ?
Couleve gtli vie 'rive li pas proinener nen gam c1imi#1 antwoordde
Rubio met het Creoolsche spreekwoord dat tegen de Indianen wordt
gebezigd en beteekent : De slang die niet vertrapt wil worden, moot
niet op den grooten weg gaan wandelen.
Lopez gaf geen aandacht op de bemerking maar deed een gebaar
met de hand dat de Indiaansche knaap hem naderen zou.
— Van waar komt ge ? vroeg bij.
Het jongetje antwoordde nief.
Hij onderzocht den man die hem het woord toestuurde. Mocht hij
hem betrouwen ? Wie was hij ? Wat kwam hij doen tussciren dien hoop
bandieten ?
— Van waar komt ge ? herhaalde Lopez.
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— 1k begeef mij" naar Mexico.
— 1k vraag u voor de derde maal van waar ge koint ? zei Lopez
thans op strengen toon.
— Van Queretaro antwoordde de Indiaan.
— Wat zijt ge daar gaan doen ?
De oogen van den knaap glinsterden.
Het was hem gemakkelijk aan te zien dat hij lust had to antwoorden : Pat raakt u niet
Hij achtte het echter niet geraadzaam ire de huidige omstandigTreden want hij zei :
— 1k lieu een vreeindeling naar Queretaro moeten leiden.
— Welke vreemdeling ?
- Een Fransch officier, naar ik meen.
— Van Queretaro naar Mexico heeft niemaud een gids noodig. 1k
geloof u niet.
- Hij had iemand noodig mu het rnuildier to geleiden dat zij ii
reisgoed drdeg,
Lopez scheen den knaap niet to gelooven. Hij was mistrouwend en
zelfs dit kind boezemde hem angst in.
Eon schelm heeft immers wel schrik van zijn schaduw.
— Dan hebt gij tot gids gediend ?
— Jai, senor.
— Dan hebt ge geld verdiend, veryolgde Lopez, waar is het ?
De Indiaan gat geen onmiddellijk antwoord. Een nauw opmerkbare
fronsing liep vluchtig over zijn voorhoofd.
— De senor weet dat de Indianen geen geld ontvangen van hunne
gasten.
Dit kereltje is slim en doortrapt, dacht Lopez, en word hier gewis
tot bespieding gezonden. Maar was het een vriend of een vijand ?
— Hoe kon die Fransche officier uw gast wezen ? vervolgde hij.
— De senor officier brachtden nacht door in den rancho van m411
(lueno (*) daar hij afgemat was en to veel aan een wonde Jeed.
- Waar bevindt zich de rancho van uw meester ?
— Op twee mijlen ten Zuiden van Mexico hangs de baan naar
Tialporn./
— Hoe hoot uw meester ?
Slechts na een oogenblik geaarzeld to hebben antwoordde de
knaap-:
- Mijn meester heet Sanchez.
(1.)

Mees Ler,
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---gij
Ze heeten mij A roz omdat ik in den rijst heb gewerkt.
- Wat doet gij vu ?
— 1k ben arrierro.
— Lopez keek den knaap ongeloovig ell achterdochtig aan.
Deze boog, dat was zeker.
Hij had er dim belang bij en werd clitardoor hoogst gevaarlijk.
Het moest zijn dat Madre Pico de gedaclite van den kolonel raadde
want zij sprak :
— Pit jongentje is inoede, senor ; laat hem wat uitrusten. Ik zal
hem langs achter in de staapkainer laten.
— Doe naar uw wensch, bromde de kolonel toestemmend.
De manner en de mulatinnen lachten met eon helsche vreugde.
- Hij was dan toch bestemd tot de slaapkamer grinnikten zij.
- Laat mij hem ter ruste dragon ? vroeg Rubio.
— Het is met noodig, vriend, zei moeder Pico met \ reeselijke
scherts, niet waar, jongentje ?
— Neon, senora.
— Madre Pico die senora wordt geheeten jokte eon mulattin.
Dat zal haar nog nooit overkomen zijn 't Is spijtig zoo'n beleefd
kranig ventje
— Doe voort bevool de kolonel.
Pico opende de achterdeur.
— Het is wat donker, mijn baasje... Ga niaar recht door... Op het
elude van den hof zult gij eon warme hut vinden can dekells...
- Gracias, senora ! (1k dank u, nievrouw) autwoordde Arroz
beleefd.
En zich tot het walgelijk gezelschap wendend, sprak hij :
— Buenos noche ! (Goeden nacht !)
In koor weerklonk het spottend :
— Buenos noche, caballero !

Het jongentje trad de achterdeur nit.
Hij is de eeuwigheid binnen, grinnikte Madre Pico.
Arroz was eon oogenblik op den drempel der hut blijven staan om
zich aan de cluisternis to gewennen.
Boven zijn hoofd stale de vulkaan
vurige pluim door de
wolken.
Kende Arroz de piaats ? Wist hij dat eon afgrond onder zijn voeten
(4) Dit is muilezeldrijver.
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gaapte en hij slecht eenige stappen te doen had om in den poel neder
te storten
Het moest zijn want hij ging niet vooruit maar gleed behoedzaam
tegen den wand van de hut die door een small pad van den kolk
gescheiden was.
Dit pad stuitte buitenwaarts op een schutsel van bamboesriet dat
van de cabanjo tot den afgrond alien doortocht versperde.
\lug als een aap klauterde hij op het hek en op het oogenblik daL
hij er schrijlings op zat liet hij een sehrillen schreeuw... _Dan sprong hij
aan den anderen kant op den grond en was behouden in het acajoubosch.
Daar verborg hij zich tusschen de struiken en waclttte.
Binnen hadden ze gezwegen en waren ze stil gebleven...
Toen de gil snerpend weergalmde lachte de Pico.
— Adios ! (Vaarwel
- Hij is ter eeuwige rust, bromde Rubio. 1k had hem toch liever
opgehangen
— Dan hadt ge inij moeten laten begaan, wedervoer Tauro.
— Het was toch een knap kereltje, zei een der mulatinnen.
— 1k geloof waarlijk, Juana, dat ge verliefd waart op dat slangenjong
Terwijl ze aldus de lijkrede uitspraken van Arroz then ze dood
waanden, was kolonel Lopez de negerin genaderd.
— Is Sinio niet gekomen ? vroeg hij.
- Neen, senor. Yerwacht gij hem ?
- Hij moest reeds hier zijn.
Er word ruw op de deur geldopt.
- Daar is hij misschien riep madre Pico.
Zij spoedde zich naar de voordeur.
- Wie daar Pe
- Sinio !
- Hij is het, senor !
Een man trad binnen.
- Goeden avond, 'amigos ! (*) groette hij.
En den kolonel bemerkend, voegde hij er bij
— Ha, senor, ik ben gelukkig u te ontmoeten.
— 1k verwachtte u, Sinio.
Dat iemand mijn paard ga halen het is tegen de baan aan een
boom vastgemaakt. De weg is steil tot hier en docker ; ik heb het niet
gewaagd mijn schimmel zelf tot hier te leiden.
Monden.
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Een der mannen was rechtgesprongen, maar Lopez deed een gebaar
met de hand.
— Hot zal niet noodig wezen, Sinio. 1k denk dat gij het geraadzaam oordeelen zult nog demn avond terug to keeren.
- Ha !
— Drink een glas om u te versterken.
— Is er nieuws, senor ?
- Ja.
- Mag ik weten...
- Neem een hartversterking en ik zal u tot aau uw paard
brengen.
- Wat verlaugt gij, Sinio ? vroeg de negerin.
- reef me wijn !.., Hebt gij Ximenes ?
— Van den allerbeste, pedro Ximenes
Carat! Dat zal me smaken !
De negerin haalde een &soh.
— Het is sella verde, ! (de groene zegel) zooals ge ziet, sprak ze
ontkurkte de flesch.
Lopez weigerde het ingeschonken glas, maar wierp een goudstuk
op de toonbank en zei dat het juist was.
- Kom, sprak hij tot Sinio toen doze een paar glazen had geledigd,
het is tijd dat ge terug vertrekket.
— Is het dan zoo dringend ?
— Jas.
Het gesprek word stil gevoerd midden bet woeste leven dat de
klanten der kroeg weer maakten.
Beiden verlieten de hut.
Eens buiten, in den nacht die door den sterrenhemel en den gloed
van den vulkaan getemperd word, zei Lopez
- Ik had u reeds vroeger \rerwacht, Sinio.
heb den heelen naeht doorgereisd, kolonel, en ik kon onmogelij k corder hier zijn.
- Hebt gij Juarez gesproken ?
Ja.
— En welke tijdingen-brengt ge mij ?
— De toestand van den president der Republiek wordt van dag
tot dag hachelijker zijn vurigste partijgangers vallen hem af ; de
Fransche vliegende kolommen maken een vreeselijke jacht op de guerilvreest het ergste.
leros
- Wat ?
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- Dat hij den Mexicaanschen bodem zou moeten verlaten.
— Ha
— Fn ge weet dat volgens het Mexicaansche recht hij van het
presidentschap vervallen zou verklaard wezen indien de omstandigheden
hem daartoe noodzaakten.
- Dat weet ik.
Sinio blikte onrustig om zich heen.
Tat is er ? vroeg Lopez.
- 1k meende een gerucht to liooren in de struiken.
Belden zwegen.
Fen nachtvogel zoefde door de liicht.
—I- Het zal die vogel geweest zijn, sprak de kolonel.
Ja.
- Ga voort, Sinio.
— De mare wAs overal op miju doortocht verspreid dat Maxirniliaan ontschepen ging.
Lopez zweeg een poos en zëi. toed :
- Dit is een werkelijkheid geworden.
Wat !... De keizer ontscheept riep de aangekomene verbaasd.
Ontscheept ell triomfantelijk In aantocht naar de hoofdstad.
- Dan rekent Juarez op u, zei Sinio.
— In welken zin ?
Maximiliaan mag de stad Mexico niet bereiken.
Dit is gemakkelijk gezeid.
Zifn leven is in uwe macht.
— In mijn macht ! herhaalde Lopez bitter. Dat is gam y gezegd.
- Bevel van Juarez, vergenoegde zich Sinio te antwoorden.
— En heeft. Juarez geen andere boodschap voor mij besteld ?
De bediedenis dier woorden werd begrepen want de reiziger gespte
een riem los lien hij in de louden droeg.
- Deze riem bevat veertig onsen goud, sprak hij, voor... de eerste
benoodigdheden.
- Veertig !
- ,Ta, goed gewogen. Het zakje is toegezegeld door Juarez zelven ;
ge zoudt me anders nog kunnen verdenken ongevraagd met u te hebben
gedeeld.
- Daartoe zoudt gij onbekwaam zijn Sinio, sprak de kolonel.
schamper.
— Lopez weet wel dat ik hem nooit bedrogen heb
Veertig onsen is weinig.
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— Het is een eerste storting. Indien Maximiliaan verdwijnt of in
de macht vale van Juarez zullen er u twee duizend worden afgeteld.
Lopez gordde nu zelf den riem aan.
- Keer weder naar Juarez bevool hij.
k?
- Ja.
— 1k zal gam.
— Fu zeg hem chat Maximiliaan niet levend de hoofdstaci Mexico
zal bereikem
- (.coed, senor.
— Is dat alles ?
Neen, ik heb nog een ander° mededeeling : Als een, man of een
vrouw, Yong of ou I vermomd of niet, tot 21, komt en u zegt ADELANTE
HASTA LA MUERTE ! INDEPENDENCIA E LIBERTAD (Vooruit ! tot ter dood!
Onafhankelijkl-teid en Vrijheid !) (lien man of (lie vroue mit ge gehoorzamen.

Blindelings gehoorzamen ? vroeg Lopez.
- Ja, w ant dan komt het bevel van Juarez of van Mercedes.
— Het is -wel.
- Ei ! riep Sinio. Er loopt of vliegt weder lets tusschen de
struiken.
Hij deed eenige stappen in de richting waar hij het gerucht meende
to vernemen en sloeg met zijn degen in het struikgewas.
— Neon, het is niets ! sprak hij.
be twee mannen drukten elkander do hand. Sinio maakte zijn
paard los dat liij hij de baan aan een boom had vastgemaakt, sprung in
het zadel en sloeg den weg in naar het Noorden.
Kolonel Lopez verhaastte den stag door het acajoubosch en nam
het wegeltje dat hem naar Mexico leidde.
-Omzichtig sloop een schim van de kroeg weg en trok op eenigen
afstand een tamarinde-bosch in.
— De Leizer diet leveed in Mexico komen murmelde Arroz, want
hij was het... Als een man of een vrouw, jong of ouch, vermomd of niet
tot u. komt en a zegt Adelante! ltasta la muerte ! Independencia e Liber,
tad ! died man of die vrouw zult gij gehoorzamen !
Het schrander Indiaansche knaapje lei zich onder de breede bladeren
van een agave ter rust, nog wel tienmaal die woorden herhalend opdat
hij ze niet vergeten zou.
Het slempen en brassen duurde voort in den moordkuil Puerto del
infierno en de ingewanden van den vuurberg Popocatepelt rommelden
vervaarlijk.

HOOFDSTUK V.

Don Itiego.

Het zou onmogelijk wezen een doodseher en treuriger aanblik
to denken dan degene der stad Vera-Cruz, bijzonder voor een Europeaau gewoon aan het rumoer, de beweging en de bedrijvigheid eener
groote haven.
De Vomit() of gele koorts schijnt met de zwarte gieren in de lucht
to zweven ; doze vogels welke men overal in de straten der stad ontmoet,
given zich nauwelijks de moeite eon weinig op zijde to gaan om u door
to later.
De stoffige grond, het geniis van het kleinste grasscheutje, eon
ondragelijke hitte, alles herinnert de vreeselijke plaag, die de slachtoffers als hij ze niet doodt gewoonlijk in de hersens treft.
Vera-Cruz is Mexico niet.
De Europeaan die het land mar zijn voornaamste haven beoordeelt vergist zich grootelijks.
Vera-Cruz is eon stad van Spaansehen en Moorschen bouwtrant,
met Fransche zeden en door Mulatten bevolkt. Zij versehilt teenemaal
met de steden en plaatsen van het hinnenland door het mensehenras,
gewoonteu ell denk
Ill strai en ontmoet men lange karren door broodmagere miiilezels getrokken, Op de plemen ziju als markten ingericht ; daar zitten
mannen en vrouwen neergehurkt die de weelderigste vruchten to koop
bieden en tevens de zeldzaamste zoodat zij voor een Europeaan zelf gent
naam hebben.
De kleeding der bevolkiug bestaat bijna onveranderlijk nit een
witte brook, een geborduurd hemd en een strooien hoed voor de mannen ; en voor de vrouwen uit een rooden of witten rok en nit een sjerp,
die onder den naam van reboso bekend is.
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Dien avoud dat de Novara in de reede het anker had laten vallen
wandelde er nochtans een man door de straten die 7ielt van de andere
onderscheidde door de keurigheid zij ner kleedij.
Het voetpad klinkt en rinkelt onder zijn glimmende laarzen met
sporen aan de hakken.
Fen sierlijke fluweelen Buis omsluit zijne breede borst een rood
zijden gordel is op zijn dikken bulk opengespreid. Zijn broek of mhonera is nit zaeht leder vervaardigd en overladen met borduursels, passementwerk, zilveren knoopen en kwastjes ; van onderen tot aan
de knie is zij open om de pigpen der witte calzonri of large onderbroek
te laten zien, die even als het hemd geborduurd is.
Zijn hoofd is bedekt met een sombrero door gouden en zilveren
toquilla versierd.
De man zelf is lijvig, groot van gestalte, blozend en dik van gelaat
en een reuzachtige snor krult op zijn bolvormige wangen.
Vroolijkbeid, opgeruimdheid, levenslust en weelde staan op zijn
voorkomen te lezen en stralen nit zijn blikken.
Het rnoet de gevierde zijn der stid want de Mexikaansche schoonen
werpen op hem het vuur hunner zwarte oogen, `vier glans nog meer
uitkomt tegen hare matte bleekheil.
De leperos die op het voetpad liggen uitgest' ekt, haveloos, lui en
vuil, met een monsterachtige sigaar tusschen de lippen, trekken voor
hem de beenen
Die man is Don _Diego.
Don Diego, de room van Mexico, de grootste speler, de onvermoeibare pocher, de stoutste snoever van de golf van Mexico tot aan den Stillen Oceaan.
draagt een langen deg-en aan de zijcle eel er wordt, verteld dat er
moor dan een den flood heeft gevonden aan bet punt van dit staal.
Van blood heefc overigew niemand F,chrik in Mexico.
Ziet, daar springen twee leperos, die eerst zoo achteloos op het
voetpad lagen uitgestrekt recut, en breede, scherpe messen blikkeren in
hun handen.
Zij zien elkander zwijgend aan, de oogen staan opengespalkt, het
deken waarin zij anders wikkelen, is nu om bun linker arm gerold.
Met speeksel maken zij de punt van hun messen nat.
Ander° leperos staan rechl , voorbijgangers blijven staan en mannen
ell vronwen vormon eon bring.
Plotseling werpen de twee tegenstaanders zich met gebukten
hoofde op elkander...
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Hij gala eenvoudig ergens Alders wonea en zijn
ongestraft.
De verslagene wordt omringd en verzorgd, de wond wordt onderzocht, de vrouwen schijnen vooral op dit schonwspel, dat toch voor
haar niet thew is, verzot te wezen.
- Een flinke steek, zegt don Diego voor wie de kring nit uiteengegaan. wie heeft hem gegeven ?
Vaijo, (De Vos), senor !
— Heel mooi ! zegt don Diego en , vervolgt zijn weg.
Met vasten tred stapt hij een koffiehnis binnen.
— Ha ! don Diego ! roepen eenige stemmen.
Bond een groote tafel zitten kaartspelers.
- Komt ge meé does, don Diego ?
— Hm ! Buenos noclie, vrienden... Goeden avond, bekoorlijke
senora ! zegt hij met veel plechtplegingen tegen eon mine schoone die
achter de toonbank pronkt en hem met loddelijke oogen aankijkt.
- Weet gij het nieuws reeds, don Diego vraagt een der kaartspelers.
— Welk nieuws, amigos ?
De keizer is aangekomen.
- Praatjes !
— Het is zoo !
Gekheid
De boot ligt in de reedo !... 1k weet } g ot van den loods zelf.
Is dit heel zeker ?
Ifeel zeker.
Halt daar zot ik eon rol van viji-en-twintig ons op de kaart
voor.
In de zaal daar wordt de monte gespeeld of adders genoemd banken:
de eenvoudigste en schielijkste mauler om zijn geld kwijt, te geraken die
er bestaat.
Draai om beveelt don Diego.
den wijnbeker die de
- Hartenheer... gewon.hen !
senora hem heeft voorgezet.
— Ander spel, senores ! roept do bankier.
Don Diego is bezig een gebrekkig madrigal op to zeggen aan do
waardin van het koffiehuis.
Wat doet ge met nw vijftig ons die daar nog liggen, don Diego ?
roept de bankier.
- Ik laat ze staan.
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Waar ?
St Is me gelijk.
Eenieder volgt het spel met aandacht en spanning behalve don
Diego.
Be kaarten worden gekeerd.
- Hij wint, vaya ! brornt de bankier.
-- He, don Diego, gij wint
,Een beker, lieve... Op uw gezondheid, senores !
- vulw spel, heeren... zet op ! zet op !
— De fionderd onse.n gond op de middelste kaart, lacht don Diego
en gaat voort met, de hospita te keiivelen.
- Gewonnen
— Driemaal achtereen dat is kw's ! buldert, de kassier en bijt op
zijn lippen... Neemt gij llw gond op, don Diego ?
— Neon, beste, ik zet alles op !
— Bien ne ra pas' ! roept do bankier.
- Gewonnen !
Dat is viermaal !... Die man is betooverd
Telkenmale hj wint ledigt don Diego zijn beker en bestelt een
nienwen.
- Durft ge nog eens alles wagen ? roept de bankier dip begrijpt
dat de kans toeh eenmaal keeren moot. Hee, Don Diego, durft go nog ?
- Natuurlijk, ik zet... alles !
Nu zou men een vlieg gehoord hebben hadde de winner zelf Diet
voortgegaan luidruchtig met de waardin to spotten.
Eenieder was in angst hoe het deze maal zou afloopen.
Aileen Don Diego schijnt, onverschillig to blijven.
- Draai om ! zegt hij bedaard.
De kaart, wordt gekeerd...
Bleek en ontsteld, met een vloek werpt, de bankier de kaart op
tafel.
Gewonnen
— Leg het spel ! zegt, Don Diego doodeenvoudig.
- Onmogelijk, senor, de bank is gesprongen.
Bedaard raapt de gelukkige speler zijn winst op vijf-en-twintig
ons vijfmaal verdubbeld maakt zeven-en-i .Vtig duizend twee konclerd
frank !

Aller blikken zijn begeerig op hem gericht.
— Het treft goed, zegt Don Diego, want ik had nog juist 25 ons.
Hadde ik verloren dan bleef me niet genoeg over om mijn gelag to
betalen,
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Daar even arm en berooid, nu bijna rijk, morgen weer niets meer,
mar altijd vroolijk en luimig, zoo was Don Diego.
- Neemt gij de bank niet over, Don Diego ? vroeg men hem.
- Volgaarne, senores, indien ik u daarmee aangenaam kan wezen.
Hij had reeds de kaarten in handen toen het eerste schot op het
fort St-Juan-d'Illua losdonderde.
— Hee, wat is dat ? vraagt hij;
— Wel 't geschut dat de landing des keizers aankondigd !
— Ho verschooning, mijne heeren, dam ga ik naar het havenhoofd, want bij zulke gelegenheid zullen al de schoonen van Vera-Cruz
op de wandel zijn. Om 10 uren heden avond ben ik to uwer beschikking
en zullen wij het spel voortzetten.
Met zwierigheid werpt hij zijn cachemiren zerape om de schouders,
groet het gezelschap en vertrekt de zakken zwaar van het goud.
De overgeblevene spelers kijken elkander stom en stilzwijgend aan ;
de kaarten liggen nu onaangeroerd op de tafel. Meest alien zitten met
leege zakken daar Don Diego het geld heeft opgestreken.
— U ! Die Don Diego ! vloekt de bankier. En nu is hij weg.
— Woes gerust, zegt een ander, om 10 nren stipt zal hij hier
wezen.

Tk geloof het niet.
— Dan kent gij hem niet, senor. En als hij zijn geld verspeelt dan
zal hij het met dezelfde onverschilligheid. doen waarmede hij het
aewonnen. heeft.
— Daar wed ik een ons goud op:
— Aangenomen.
Een Dienw kanonschot daverde door bet ruim.
— Lae, ons gaan zien, zeiden ze.

Tegen den avond schenen werkelijk de inwoners van Vera-Cruz uit
hun verdooving te ontwaken.
Eindelijk begrepen zij hoe onwellevend zij zich jegens den keizer
gedroegen.
De schepen in de haven hadden de vlag geheschen, de Fransche
vloot eveneens, en hoewel wat laat dreunden nu de salutschoten onophoudelijk van de vesting Ulua.
De koepeldaken van Vera-Cruz gloeiden van Bengaalsch vuur en
nit de stad en van de schepen vlogen de vunrpijlen en raketten hoog in
de lucht.
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Het keizerrijk was aangevangen.
De keizer had met zijn rijk waarop hij nog geed voet had gezet de
gemeenschap aangeknoopt en wat or nu ook gebeurde, aan terugtreden
viol niet meer to denken.
Den volgenden morgen, na een nacht die onrustig word doorgebracht, zooals men denken kan, begaf het keizerlijke paar zich met ziin
gevolg in de booten.
Zij voeren naar den wal !
De ontvangst die ze daar genoten was koel en ontmoedigend.
Eenige eerebogen waren wel in allerhaast opgericht, kanonschoten
werden gelost en nit enkele vensters gevlagd of met bloemen gestrooid
docli het was zichtbaar dat de inwoners der havenstad zelfs niet wisteb
hoe zij zich moesten gedragen of wat zij zouden doen of laten.
Zij kenden den nieuwen keizer in het geheel niet, of hij het werkelijk goed meende met het land, of dat de zucht naar avonturen hem had
aangedreven bier een kroon to zoeken !
Haddon zij geweten welk een warm en trouw hart Maximiliaan
hun medebracht ; welke edele gemalin hij aan zijne zijde had, ze hadden hun nieuwe vorsten op hunne handen de stad ingedragen.
Overigens het oogenblik was ongunstig.
(ielijk wij het zeiden woedde de gele koorts met buitengewolle
hevigheid.
Wie de stad veriaten kon was weggevluclit voor den vreeselijkon
geesel
En het gowone yolk ?
om
0, dat was meer gewoon van regeeriiig te verwisselen, dan
het nu maar eons heel platweg to zeggen — van hemd to veranderen.
Goon land ter wereld waar de revolution en pronunciamento's zoozeer aan de orcte van den dag zijn al-s in Mexico : men kan gerust zeggen dat de revolutie in dat land voortdurend is, en dat wij niet overdrijven blijkt uit het feit, dat sedert het tijdstip dat Mexico zich latli
het moederland, Spanje, onafhankelijk verklaarde en Iturbide in 1822
onder den naam van Augustmus I den keizerlijken troon bekiom, in
Mexico niet minder dan tweehonderd zestily opstanden uitgebroken zijn.
Eon school' land dus voor de revolutionairen en intriganten van
allerlei soort in eene halve eeuw hebben de regeeringsvormen elkander
geregeld afgewisseld : keizerrijk, republiek, keizerrijk, republiek, terwijl de presidenten dier republieken dan nog gedurig tegen elkander in
oorlog zijn.
Goon wonder derhaive dat de Mexicall.en maar weinig belallg meer
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aan eene veranderiug van regeeringsvorm hechten bij het vernemen
van de vermoording, afzetting of verdrijving van een president (al naarmate de een of andere, regeeringsvorm op liet oogenblik de bovenhand
had) geven zij zieli zelfs de moeite niet meer er ongeruA of verwonderd
over te zijn,
Het zag in de verschijning van een nieuwen beheerscher volstrekt
niets buitengewoons en ktin daarover niet in geestdrift geraken.
'Foch was de ontvangst niet onvriendelijk, dock zij liet liet vorstelijk paar koel.
Er welde een pijnlijk gevoel op bij Maximiliaan.
Had men hem bedrogen ?
Was hij een speelbal in de handen geweest van Napoleon 111 oni
dezes politiek in Mexico te redden ?
0, dan had de Fransche vorst zich in zijn keuze bedrogen, want
die rol wenschte hij, de broeder van den keizer van Oostenrijk, niet to
spelen.
Men had hem gezegd dat hij bijna censtemmig tot keizer word
uitgeroepen.
Ilij had gewenscht gulliartig door het Mexicaansche yolk outvangen
to worden en daarin vond hij zich bedrogen. Het was de eerste voetstap
in zijn rijk, de trede waarop hij stond, om zijn toekomstig vaderland
te overzien, en mocht hij door enkelen verwelkomd worden, in zijn
hart 'had hij meer verwacht.
Geen hofstoet,, geen schitterende omstuwing, geen gevoig !
De gele koorts was hem voor geweest en al wat rijkdom bezat was
het binnenland ingevlucht.
De keizer en de keizerin wilden niet lang vertoeven in Vera-Cruz.
Met het stoomspoor konden zij naar Orizaba ; vandaar zouden zij
over Puebla naar de hoofdstad Mexico spoeden.
Aan de spoorhalle stond een groot groep yolk maar eigenlijk
om het vorstelij ke paar to zien vertrekken.
geen menigte
Eon man, die door zijn gestalte boven de anderen uitstak en zich
door den hoogen toon van zijn woord onderscheidde, vormde het middenpunt van een kring senores.
- Neen, sprak hij, ik heb van den nacht gem oog gesloten en bij
alle duivels dat weegt een inensch toch wel wat op de schouders.
- Dat zal u meer gebeurd zijn, don Diego.
— Meer blauke nachten in inijn leven dan and.ere, autwoordde de
man, dien we aan de speelthfel ontmoet hebben.
— Dan hebt go u. weder heerlijk vermaakt, don Diego ?
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- Tocli niet, amigos, toch niet. Het is een drukke nacht geweest.
Van gister tien ure zijn wij aan de monte gegaan...
- Dat heat mij nog een ens gold dQen verliezen, zei eon inager,
koperkleurig manneke, ile bankier die wij aan 4t werk hebben geziell.
Gij waart er op klokslag.
- Gij hebt toeli niet te klagen gehad, compadre, de fortuin is u
gunstig geweest.
- Aan u niet minder, don Diego.
Garai ! het is er lieltig toegegaan. lien ei5bu en een vloed van
goudstukken mijn beugel. Gelijk ik de eer heb het u te zeggen,
senores, dezeii nacht bell ik niet minder dan Yeertien keeren beurtelings
rijk en arm geweest.
— Het is waar bevestigde de bankier.
— Pat is het plezierig van 't spel, lachte don Diego. Altijd winnen
zou vervelend zijn, en altijd verliezen ja, lang zou men dit niet uithouden.
— Het is bijzonder plezierig, Don Diego, als men er uit kan
scheiden zooals gij met twintig duizeud peso's (*) winst.
— 1k had ze noodig, mijn waarde, want ik meende mijn fluweelen
plunje anders uit te schieten en tusschen de lepero's to gaan luierikken.
- Daarvoor zijt ge to zeer de vriend der senoras, don Diego.
Menige sehoone zou voor u haar juweelen verkoopen als 't nood deed,.
Don Diego trok de krullen van zijn snor omhoog met zekere fatuIteit
en zelfvoldoening.
— En wat gaat go nu doeii, Don Diego? vroeg een zijner vrienden.
- Dat weet ik nog. niet.
- Blijft gij in Vera-Cruz?
- Misschien, misschien niet. 1k heb er niet veel lust toe.
— Om de gele koorts ?
Ja en neen.
- Dat is een onduidelijk antwoord, Don Diego.
— Dan zal ik het u uitleggen, edele vriend vertrek niet om
de coinito, persoonlij k kan me die niet schelen, maar die vervloekte
koorts doet al het sehoone vronwvolk loopen gaan Caramba ! 't Ziet or
maar treurig 1k ben gister avond op de moelje gaan wandelen en ik
heb er met moeite een dozijn kunnen tellen voor wie men een tweegeveeht zou willen aannemen. Maar toch zal ik altijd nog eenige dagen in
Vera-Cruz blij ven, want wat kan ik met twintig duizend pesos in de
hoofdstad gaan doen ?
()Dar ce p peo ongeveer vi frank geldt maakt lilt lots van hondercl dnizond frank.
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Een wemeling kwam in de groepen.
De hoofden werden opgestoken, de halsen gerekt.
Eensklapki,klonk het :
- Daar zijn ze Daar zijn ze
De keizer en die keizerin kwamen aangereden in snellen draf.
Eenige hoeden werden gezwaaid, eenige vivat's weerklonken !
Maximiliaan was koel on geen de minste ontroering was bij hem te
bemerken.
De keizerin integendeel was bleok en aangedaan.
Haar schoon gelaat, met de weelderige haren orakranst, was als
een licht door een nevel overtogen. Hot was of een traan aan haar wi ^ mperH blonk.
Don Diego had den blik op het keizerlijke gericht.
— Garai wat is ze schoon riep hij.
En nit zijn voile borst galmde het :
— Viva el Imperador ! Leve de keizer ! Leve de keizerin !
Zijn guile kret brak het ijs.
Als bij tooversiag brak een luid en geestdriftig gejuich los ; de
mannen wuilden met hun hoeden, de vrouwen met hun zakdoeken eu
waaiers.
Een glimlach der keizerin bedankte Don Diego voor den eersten
hartelijken kreet die Naar begroette.
Do keizer groette hem minzaam.
Het rijtuig verdweefi in het spoorgebouw.
Caramba ik vertrek ! zei Don Diego.
- Gij vertrekt! naar waar ?
— Met den keizerlij ken trein !... Het is een schande zulke brave
vorsten zoo te ontvangen !... De keizerin is geen vrouw maar het licht
der zon zelve en de keizer schijnt me een goed en moedig man... Ha !
't is zoo, Mexicanen, dat ge uwe prin.sen ontvangt !... Wacht eons
wat !... 1k zal onderweg het vuur eens aan het poeier brengen !... Te
Arizaba zullen ze juichen, te Puebla jubelen dat ze or schor van zijn en
te Mexico zal de geestdrift uitbarsten alsof zij de Popacatepelt was !...
Juarez zal dan wel een leelijk gezicht trekken., dit zal hem in elk geval
gemakkelijker vallen dan een schoon, want hij is to leelijk om te helpen
donderen !... Politiek, daar geef ik den bliksem om, maar een schoone
vrouw doen weenen, dat is gemeen !,.. Adios, amigos !... 1k vertrek.
Hij wierp met een theatraal gebaar zijn mantel over den linkerschouder en trad het spoorgebouw binnen.
— Halt ! iiiemana door ! sprak eon boainlite.
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Don Diego richtte zich op in voile lengte en wierp zulk een verpletterendeti blik op den man ,tat deze ueemoedig en beleefd boog.
Hij stapte recht naar den trein en nam plaats in den wagon waar
zich het gevolg van den keizer beyond.

Generaal ' Mejia.

—

'Senores, speak hij, ik zal rnij zeif maar voorstellen : ik hen Don

Diego.
Niemand daar had ooit van hem hooren spreken.
Zij wisten alleen dat met den naam van Don Diego geheel het- Mexicaansche yolk werd bedoeld, gelijk John Bull Engeland is en broecier
Jonathan de Yankee der Vereenigde-Staten.
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Don Diego kon nu ook wel een voornaam personage van het land
wezen.
Allen groeten hem en zeiden dat ze vereerd waren. zijno kennis to
maken.
Don Diego koos zich do beste en gemaickelijkste plaats nit van den
wagen, nam een frissche teug van de velci.flesch vol rhum die hem altijd
in de zijde aan eon sch:iuderriem bengelde en stak dan eene sigaar op.
De lokomotief liet eon gillend gefluit hooren en de trein vertrok.
— Don Diego was male met den keizerlijken trein,
De keizer en de keizerin hadden plaats genomen in eenen afzonder1 ijken salonwagen. Deze was hierdoor van de Europeesche onderscheiden dat het voorste gedeelte geheel open was, terwiji het achterste
gedeelte met lichtgrijs doek was behangen en door glasvenster"s :con
gesloten worden. Het gevolg maakte gebruik van de gewone wagons
voort ging de trein.
Hij nam de kortste weg door de Tierra Caliende, welken de FranEchen hadden aangelegd om hunne troepen zoo snel mogelijk door de
heele landstreek to vervoeren.
De trein stoomde door het uitgestrekte woud.
In den prachtwagen zaten de Keizer en de Keizerin en daarbuiten
scheen de Mexicaansche zon over het wilde land, weelderig in zijnen
uitbundigen plantengroei : op de toppen der palmboomen en bloeiende
lianen waartusschen de stilstaande wateren der moerassen gelegen zijn,
welke Vera-Cruz omgeven.
Geen woord word tusschen beiden gewisseld op den den weg naar
Soledad want or lag eon drukkende last op hun gemoed : de treurige
onUangst in een rijk en het overhaast vertrek nit Vera-Cruz, dat er
veel op eene ylucht geleek.
Zou hun intrede in de hoofdstad ook zoo zijn ?
En dat van eon yolk, waarvoor de jonge vorst al zijn levensgeluk
ten offer had gebracht, zijn vaderland en wat hem daar dierbaar was,
en waarvoor hij, in figuurlijken zin even als Cortez de schepen achter
zich heeft verbrand.
Was dan alles leugen en bedrog geweest, wat men hem in Europa
had medegedeeld van den volksgeest in Mexico? Gold hij hier voor bet
y olk, dat hem toch uit vrije keuze tot hun keizer had Verheven, slechtc
als eon opgedrongen gast, die men wel order een paar triomfbogen won
laten doortrekken maar dan ook meende voor het overige met hem to
hebben afgedaan ?
En hij die hun gamsche ziel had gevraagd geiijk hij hun do zijne
een- schenkeil
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Hoe school] en zonnig was nu de natuur in den omtrek. Be moerassen waren zij voorbij en kleine hutten door Indianen bewoond werdeu
door het groen der boomen zichtbaar. De bewoners dier hutten kwamen
haastig naar buiten doch alleen om in stomme nieuwsgierigheid dell
voorbijstoome- nden trein na te staren waarin hun keizer en bun keizerin
zaten.
Vlakten en wouden trok men door tot eindelij k de trein stil Weld
in een bewoonde streek, waar een rustplaats was aangeduid.
De vroolijke tonen der muziek troffen het oor des keizers.
Een menigte in feestgewaad, getooid en opgesmukt, was daar bij
elkander.
Een paviljoen was opgericht en smaakvol met bloemen, lianen,
kransen en keizerlijke vlaggen versierd. Een luid gejubel klonk daar
het vorstelijk paar tegen. Onwillekeurig zocht Maximiliaan's oog dat
zijner gemalin dat hij tot nu in zijn treurige stemming had vermeden.
Een traan blonk daarin.
Was deze op dit oogenblik, door den eersten licht,traal in het
nieuwe leven to voorschijn gekoinen of hing hij nog aan oogledeu
der verhevene vrouw als getuige der gevoelens waardoor kort to voren
het gemoed van Maximiliaan bewogen word.
Er was geen tijd om haar eon vraag to stellen.
Het yolk drong aan alle zijden vooruit.
Indianen met bloemen en vruchten, blanken en kleurlingen in bun
zondagskleeding
En toch geene ijdele vertooning die op hooger bevel geschiedde.
Die hulde wag eenvoudig maar zij kwam uit het hart.
Zij was oprecht gemeend, bijzonder van de Indianen die zich um
hun keizer schaarden, terwijl eon enkel woord, halfluid en als met
schuwheid uitgesproken, fluisterend door hunne rangen liep :
Hij is de Messias die ons verlossen zal Zij is de heilige Madonna val. Guadalupe !
Van dit oogenblik aan scheen de ban opgeheven die op Maximiliaan's intrede in zijn rijk had gelegen.
De tijding van zijn komst was als cen lontvuur door het land geloop(n.
Yrede on vreugde zou or heerschen van nu af
De nieuwe Keizer kwam, wiens komst eene oude Indiaansche gage
reed voor eeuwen had voorspeld en van alle zij den stroomden nu de
Indianen, door generaal Mejta onderricht, naar hem toe om hem te be.
goeten.
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Don Diego, zelf getroffen door de warme hulde aan het vorstelijk
paar door de Indianen gedaan, naderde vrijpostig tot den keizer en
sprak
Majesteit, dat yolk moet gij de vrijheid schenken. 1k ben zelf
Mexicaan en ik heb altijd gedacht dat ze een beetje slechter waren dan
onze muilezels ik zie nu in dat ik ze niet kende en dat ze eigenlijk een beetje, neen, veel beter ziju dan wij en de andere Mexicanen. Schenk hun de vrijheid, Uwe Majesteit, en gij zult in hen eenen
machtigen steun vinden voor uw nieuw rijk.
Don Diego was een speler, een slemper, een vechthaan maar er zat
een eerlijk en een goed hart in en een gezond brein.
Hier zegde hij nogmaals een groote waarheid.
Had Maximiliaau zijn raad gevolgd en vijf millioen indianen van
de lijfeigenschap ontheven hij zou met zijn naam een edele, grootsche
daad van rechtvaardigheid onderteekend hebben.
Eilaas zijn hart wilde wel maar al de partijen die Mexico ver i
-deinkwamrtgop.
Slechts op dat een punt waren zij eens : den Indiaan in de slavernij
gebukt te houden.
En Maximiliaan durfde hij kon rnisschien niet — al de vermogende en invloedrijke personen van Mexiko wel tot zijn tegenstrevers
makers
- Geloof mij, awe majesteit hernam de man vroolijk. Het is Don
Diego zelf die het zegt)
De keizer glimlachte eens maar nam de woorden van Don Diego,
die hem voorkwam als een acteur nit het groot opera, niet ernstig op.
— a dank u voor de raadgeving, senor Diego, sprak hij.
Maar de trein vertrok zonder dat de belofte van vrijmaking van
's keizers lippen viol en de Indianen keerden bedroefd maar toch hopend
naar hunne ranchos weder.

HOOFDSTUK VI.

Het bevel

Va 11

den gemarskerde.

De stad Orizaba had keizer Maximiliaan hartelijk ontvangeu en de
geestdrift klom nog van uur tot uur.
floor het paleis waar de vorsten waren afgestapt stond voortdurend
een dieht gepakte menigte en tienmaal in den dag moesten de keizer en
de keizerin zich aan het yolk vertoonen dat lien met laid gejubel in het
balkon riep.
Don Diego, die zich nooit met politiek had gemoeid, was nu overal
voerde het hooge woord.
to
Sinds acht-en-veertig uren dat hij in Orizaba was had hij reeds drie
tweegovechten.gehad, een met een spaanschen edelman die luid-op in zijn
tegenwoordigheid had gedacht : indien dit alles maar zoo feestelijk
blijft.
— En waarom niet, senor ? had Don Diego onmiddellijk gezegct.
Waarom zoii het bier niet zoo feestelijk blijven ?
— 1k weet niet, mijnheer, maar het Mexicaaische yolk is wispelturig ; het verandert van regeering als een Mexicaansche schoone van
minnaar.
— Zoo, mijnheer ?
- Ja, en het blijspel van heden zou wel in een drama kunnen
ontaarden.
Dat stond Don Diego niet aan.
— U bedriegt u, senor, antwoordde hij overmoedig en uit4agend
zijn snor opkrullend. De keizer en c1 e keizerin zullen bier, geeerd,
bemind, aanbeden worden ; de hoofden zijn der nieuwe Mexicaansche
familie. Wij zullen ze op onze armen dragdn, senor, en het eenigste
drama dat zou plaats kunnen grij pen is dat iemancl het in bet hoofd
kvijg de ooren of te'snijden van al ongeluksprofeten als u zijt, senor I
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— Mijnheer !
— Zoo als ik de eer heb u to zeggen, senor, en ik Don Juan Diego,
ik zou die ie'mand wel in persoon kunnen zijn
— Is het een uitdaging, senor ? vroeg de kittelachtige Spanjaard.
- Zooals u verkiest, mijnheer.
Meer was or niet noodig, de degens werden getrokkeu en de edelman ontving een steek in de zijde die hem twee maanden tusschen leven
en dood Meld.
Het tweede duel was even slecht afgeloopen voor een Creoolschen
jongeling nit den hoogsten stand die beweert had nog schoonder oogen
gezien to hebbt,n dan die der keizerin.
Eindelijk had Don Diego het staal gekruist met een kapitein van
't Fransche loger, die in zijn tegenwoordigheid had gezegd dat
Maximiliaan de kroon kreeg van Napoleon III.
Daarop was het antwoord gekomen : dat Maximiliaan van den
Frauschen keizer niets to aanvaarden had ; dat Napoleon III nog tot aan
de enkels van Maximiliaan niet kwam en dat degenen die zulks niet
wisten domhoofden en vlegels waren.
Die bewijsvoering word natuurlijk slecht ontvangen door den.
officier en 't liep op een tweegevecht nit. kapitein ontving een sabelhouw over de borst waarvan hij altijd het litteeken zou behouden.
Ziet ge, Don Diego had het nu eenmaal voor het keizerlijke paar en
bij hem moest elke genegenheid, elk gevoel zich werkdadig uiten.
Toen hij vernam dat de Keizer van Orizaba naar Puebla zou reizen
vertrok hij aanstonds naar deze laatste stad, vertelde wonderen over de
ontvangst to Orizaba, prikkelde de ijverzucht der Engelenstad, zette
zich aan het hoofd der inhuldigingscommissie en bracht door zijn
bedrijvigheid en de warmte zijner geestdrift heel den omtrek in gloed.
Toen de keizer en de keizerin in Puebla kwamen spande de bevOlking de paarden van hun rijtuig uit en smaakten zij de volle weelde
eener triomfantelijke intrede.
Van eenige mijlen buiten Puebla volgde een jonge lndiaan, met de
trouwheid van een hond, den vroolijken stoet. Ruiters hadden hem bijna
-onder hun paarden vertrappeld ; soldaten met het plat van hun sabel
ge,slagen om hem to verjagen, maar vruchteloos de knaap kwam altijd
terug.
In het ronde zocht zijn blik met angstige levendigheid alsof hij
ergens een gevaar ontdekken. moest. Dan kook hij weder eons naar
Maximiliaan en Charlotta en weder gerust gesteld huppelde hij tusschen
paarden en voetvolk voort.
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De keizer had hem reeds toegelachen en eens dal hij naast het open
rijtuig stolid had de keizerin haar fitin haudje over zijn kroezelkop laten
glij den .
0 ! wat klopte het trouwe hartje van den knaap gelukkig onder
zijn arme plunje?
Hij had Don Diego bemerkt die zich vermenigvuldigde op den doortocht der vorsten, overal de geestdrift doende losbarsten en hij voelde
zich voor dien man aangetrokken.
Op het groote plein van Puebla kwam een estafette, door maarschalk Bazaine nitgezon.den, den keizer begroeten. Het knaapje hield
den bewonderenden blik op de schitterende uniformen gericht toen het
eeiisklaps een kreet slaakte.
— Hebt ge u bezeerd ? vroeg eon Indiaainsche vrouw die toevallig
naast hem stoncl.
— Neon, vrouw
Wat hebt gij dan ?
— Niets !... niets !... stamelde hij.
Ge doet zoo raar of go sterven gingt.
— Neon, vrouw !...
- Wat kijkt ge zoo halsstarrig aan ?...
Het knaapje antwoordde niet meer maar zijn blik was strak
gevestigd op een man tusschen het gezantschap.
— Santa Virgen !... Santa Virgen ! murmelde de Indiaan de handen
vouwend.
De heilige Maagd verhoore u! sprak de vrouw. Maar waarom
ziet ge er zoo verschrikt uit ?
— Ha ! daar !... daar ! riep de jongen eensklaps en als de pip
uit den Moog vloog hij in de richting waar een groot blozend man in
een rijtuig stond den hoed zwaaiend en krachtige vivat's nit zijn
breede borst liet opdreunon.
Hij baande zich een weg door het yolk, zich weinig bekrennend om
de stoaten en stampen waarop hij dikwijls onthaald word.
't Was immers maar een Indiaan !
Wat kwam die tusschen de menschen doen ?
— lie ! senor ! senor !...
De man hoorde eerst
Stontweg klom de Indiaan in het rijtuig.
— Senor !... Senor !...
zei Don
- Ah ! zijt ge daar, mijn koperkleurige vriend
Diego gul.
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- Ja, senor.
- Heet mij, Don Diego... neen, heet mij, amigo .1 riep de uithundige man. Leven de Indianen ! Gister waren het paria's en beesten,
heden zijn het menschen ! 't Zijn ons broeders !
— Senor ! senor !
- Wat wilt ge hebben, vriend ?
spreken, senor !
— Kan ik u gelukkig maken met eenige pesos ?...
Hij stak de hand in den zak.
- Neen, senor.
- Heet mij, Don Diego, Caramba !
— Senor Don Diego ik moet U spreken, vervolgdo de knaap.
— Bravo dat is heerlijk !... R . moet !... flat is mannentaal Het
is misschien de eerste maal dat ooit eon Indiaan zegt : ik moet !... Braaf
zoo !... Ziedaar, menschen van Puebla, de gevolgen der aankomst van
den nieuwen Messias
— 1k bid u, senor ?
— Neen, zeg nog eens :
eisch..
moet... ik wit...
— Het geldt een hoogste belong !
— Ha !... Wat wilt ge, vriend ?
- Niet hier, senor Don Diego.
- Wat belieft u ?
— 1k wou u alleen spreken.
- Zeg maar, vriend, zeg maar. De menschen hebben voortaan
geen geheiraen meer voor elkancler ! Allen vrienden ! alien broeders !
Mulaten, Zamba's, Inclianen, Aztekf n, Creoleh, Mestiezen ..... een yolk
voortaan : het Mexicaansche Leve de Keizer Love de Keizerin
Het angstzweet parelde op het voorhoofd van den jongen Indiaan.
Was het clan hiet mogelijk een woord to zeggen aan dien nitibundigen man.
Besloten sprong hij op de bank van het rijtuig, heesch zich omhoog tot aan het oor van Don Diego en sprak :
— Het leven van den Keizer is in gevaar !
— He Wat !.. MU diabolos !... Per Todos Sanctos
Hoe ! Waar ?
Wie?...
— 1k spreek de waarheid, senor.
— Welke waarheid ?.... Spreek !... Wat is er ?
— Het leven van den Keizer is in gevaar, Senor !
Wat!
De man was rood geworden en paars, Het seheen dat hij barstion
ging.
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Zijn goedige oogen staarden op den knaap.
— Wil ik u den nek omwringen, schorpioen ? vroeg hij.
— 1k spreek waarheid, meester !
— Ha !... Wie zon durven !
— Korn, senor, ik bid u.... Ik zal 't u uitleggen.
Maar ge droomt !
— Neen, Senor.
— Wie zijt ge ?
— 1k ben de zoon van El Ray 0 (*) het Indiaansch opperhoofd dien
de moordenaars van Juarez gedmi hebben.

,
Iffirode dos Eieizt r - en der ii, z lin t ,2 Vera-Cruz,

— Ziji; ge daar een zoon van ?
— Ja, Sena.
— Hoe heet gij ?
— Arroz.
— En wat vertelt go van den keizer ?
— Dat ze hem vermoorden znllen !
— De Juaristen !... Carai I... Bat ze het beproeven !
— Neen, Senor, zijn eigen yolk.
— Gij droomt !
— 1k meen het ook, senor, dat ik droom. Kent gij de kroeg aan
den ingang van den vuurberg ?
— De kroeg van Madre Pico ?
(*), De donder,
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Ja.
De hemel of ik zullen haar eens in den afgrond werpen.
God verhoore u, Senor.
Wat is daarvan ?
Ik ben er geweeHt.
kan het moeielijk gelooven, vriendje. want dan zoudt ge
naast mij niet staan in dit rijtuig. De koorts heeft u overvallen, gij
droomt.
— Ik ben er geweest, Senor. Bezie mij eens goed, Don Diego.
Droom ik ? Heb ik de koorts? Ben ik niet goed wakker ?
De levendige kijkers van Arroz blonken als parels.
Don Diego was getroffen door clit bevallig, verstandig gezichtje,
dat zekere bevalligheid niet miste.
- Ja, ge schijnt me toch wakker ! antwoordde Diego.
- Zult ge me dan gelooven, Senor, als ik u zeg dat ik er geweest
ben !
— En verder Waartoe moot dit leiden ?
Op hen plein van Puebla was de keizerlijke stoet nu blijven stilstaan. Het gezantschap las den verwelkomsgroet af van 1VIaaitschalk Bazaine aan hun Majesteiten gericht.
Ziet gij dien man rechts ? vroeg Arroz.
— Rechts van wie ?
Van den keizer
De kolonel.
— Die met zijn blonde baron.
Ja.
Kent gij hem, Don Diego ?
— Het is kolonel Lopez.
Hij is het !
Welnu ? vroeg Don Diego.
Die moot den keizer vermoorden.
Jongen, gij zijt gek.
Neon senor.
- Waar hebt ge dat gehaald ?
- Ik heb den kolonel in de hut van Madre Pico ontmoet.
Daar zou hij niet levend uitgekomen zijn.
- Integendeel, senor, daar gebiedt hij.
- Gij zuit u bedrogen hebben, mijn jonge vriend.
- Neen, senor.
- Maar de kololael is de vriend van Miramon en van Mejia. Hij
kleeft het keizerrijk atti met hat en ziel,
—
—
-
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— Een man, een koerrier, senor, is hem bij Madre Pico komen
vinden. 1k heb (WU k1ne1 met eigen mond hooren zeggen : De keizer
zal niet levend to Mexico aankomen.
— AVaar waart gij dan ? Hoe kondt gij dit gesprek afluisteren ?
vroeg Don Diego overwonnen door den vastberaden toon van den
jongen.
- Ze dachten dat ik dood was, senor. Ze meenden mij in den
afgrond ik lag verscholen tusschen de struiken. De man die met geld
en bevelen van Juarez kwam beet Sinio.
- Kom, sprak Don Diego, die ernstig was geworden. Kom, jongen,
en leg mij alles nit.
Beiden verlieten de volksmenigte een weinig en Arroz vertelde tot
in de niinste bijzonderheden zijn wedervaren bij Madre Pico.
Wat gingt gij doen in die krocht ? vroeg Don Diego.
Arroz zwbeg een oogenblik, dan zei hij :
Jl zoek iemand
In zulke krochten als die van Madre Pico?
Ja, Daar alleen kan ik hem ontmoeten.
En wie zoekt gij, Arroz ?
Den moordenaar van mijn vader, senor.
Hoe heet die ?
Ik ken zijn naam niet.
Dat is erg spijt, vriendje.
Neen, senor, dat is niets.
— Jawel, want misschien ken ik hem. 1k zou u helpen zoeken.
Ik ken zijn gezicht, senor. Dahl; staat het geprent, sprak de
jongen den vinger op het voorhoofd zettend. Als ik hem tusschen tien
duizend menschen ontmoet zal ik hem herkennen,
— En wat zult gij dan doen ? vroeg Don Diego.
— Hem dooden, senor.
— Het is toch spijt, Arroz, dat go zijn naam niet kent. Ik zal hem
misschien voor u ontmoeten en dan kon ik hem al zelf naar de andere
wereld zenden. Mijn arm is sterker dan de uwe en ik zou u met
voldoening dit klein pleziertje doen
Een traan glinsterde in het oog van Arroz.
Hij greep de hand van Don Diego en kuste haar.
— a dank u, sprak hij.
— Zie zijn naam te weten !
— 0 ! 1k zou hem nog liever zelf dooden, zei het jongentje
besloten.
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Hij is u missehien fe sterk, Arroz ?
-- 1k zou hem toch niet missen, senor.
— Hebt gij een wapen ?
— 1k heb een dolk, senor.
- Schurken ciragen soms een ijzeren plaat op hot hart. Ziehier ?
Dat is beter ! zei Don Diego'.
Hij trok een zesloops revolver nit zijn gordel.
- Daar ! sprak Don Diego, hot wapen overroikond.
De Indiaan bezag den grooten man verwondord.
Hij is voor u, Arroz ! Berg dozen revolver good weg tot gij den
moordenaar van uw vader ontmoet.
Dankbaar nam het jongentje het wapen aan en stak het onder zija
buisje tusschen den lederen riem die zijne lenden omgordde.
— Maar de Keizer ! sprak Arroz.
denk dat gij u bedrogen hebt, jongen.
— Neen, senor.
Fen gelijkenis misschien !
- Neen, senor, hij is het.
- Kolonel Lopez ! maar 't is onmogelijk !
— liii is het, senor. Tic ken hem des te beter daar hij blond is van
haar.
Welnu dan zullen wij hem in het oog houden. Wee hem indien
hij een verrader is
De stoet had zich opnieuw in beweging gesteld en vervolgde zijn
zegevierende intrede.
Gansch de stad Puebla had zich aan de blijdschap overgegeven.
Puebla de los Aligelos beteekent do Stad der Engelen en wordt aldus
genoemd naar een oude legende volgens dewelke de kathedraal aldaar
door Engelen word gebouwd.
Na de hoofdstad is Puebla de volkrijkste stad van het Mexikaansche
rijk. In 1864, op het oogenblik dat keizer Maximiliaan er zijn intrede
deed in 't begin van Juni, telde zij 85,000 iilwoners en munt tevens nit
door haar sierlijkheid.
Evenals Mexico onderscheidt zij zich van de andere steden door
rechte en good geplaveide straten, ruime pleinen, door het aanzienlijk
voorkomen harer huizen en de pracht harer openbare gebouwen.
Zij bezit 60 kerken, in de dertig kloosters en een honderdtal
klokketorens en hooge koepeldaken.
Maar in 1864 was zij toch merkelijk veranderd.
Puebla de, los Angelos verdient nog wel haar naam van stad der
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Engelen ten aanzien van hare Egging, want men kan zich inoeilijk jets
voorstellen, dat zich bevalliger en te gelijk grootscher voordeed, zelfs
do hoofdstad Mexico overvleugelt haar niet jn dit opzicht.
Maar hoeveel heat Puebla in de laatste reeks van jaren geleden ?
Hoe menigmaal is zij belegerd en veroverd ?
Hoe dikwijls word zij door de kinderen des lands als door vreemdelingen beschoten en verwoest ?
In weerwil hiervan is zij nog altijd een der schoonste steden van
dit schoone land.
Ge kunt zeer juist, evenals Brooklijn bij New-York de stad der
kerken heet, Puebla de stad der kloosters noemen want veel meer dan
een derdo gedeelte van het reelitsgebied der stad was daarmede
bebouwd.
Doch waar was thans de pracht, waarmede doze vroeger waren
versierd ?
Waar was de geheimzinnige betoovering waarmede zij voor het oog;
der menigte was omgeven ?
Het waren niet alleen Fransche en Amerikaansche kanonnen die
haar muren hadden geteisterd.
De wet van den voormaligen president Juarez had vernietigender
uitwerksels dan de oorlog en de omwentelingen zelven.
Door doze wet werden de monniken nit de kloosters gedreven cu.
de onroerende goederen tot eigendom van den Staat verklaard.
Taus liggen de kloosters woest en ledig ; de sterke muren,
gedeeltelijk weggeschoten, laten de praoht bewonderen der heerlijke
zuilen en vergulde muren waarachter de dienaren der kerk zich vroNer
hadden schuil gehouden en waaruit zij flu voor altijd waren verdreven.
Ill het biD.nengedeelte der stad viol de verwoesting, waaraan zij ten
prooi was geweest, nog zoo erg niet in het oog.
In de vooreteden was het erger gesteld.
Halve straten lagen in puinhoop en in de kamers ei vertrekken,
die vroeger door vredelievende en gelukkige menschen werden bewoond,
tierde welig onkruid en,struikgewas.
Dit alles zou nu veranderen
Eon nieuw tijdstip was met Maximiliaan aangebroken-; ook den
ganschen dag weergalmde het overal van ;
Viva el Emperador !Love de keizer ! Love de keizerini
De regententen Almonte en Salas waren met hun gevolg in het
paleis door de vorsten betrokken.
Tegen den avond vereenigde eon feestmaal de notabelen der stad
de officieren.
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Daar ook beyond zich kolonel Miguel Lopez.
Hij begaf zich hij Salas op het oogenblik dat het feest in vollen
luister was.
- Excellentie, sprak ik ben weder onpasselijk ; gelief mij de
toelating te verleenen mij te verwijJeren want 1k vrees een stoornis to
worden voor het feest.
De grijze Salas greep meewarig de hand van Lopez.
- Mijn arme kolonel, sprak hij, uw toestand boezemt mij een
diepe deernis in. Lijdt gij wedei , aan de koorts ?
- Ja, Uwe Excellentie, indien het maar de Vomit() niet is.
— God verhoede het ! mijn goede senor. Maar ik heb reeds meenen
te bemerken dat ge onrustig zijt ; het is uw zenuwgestel dat eenigszins
geschokt is. 1k geloof, senor kolonel, dat er een al to gevoelig hart
onder uw soldaten-uniform klopt. 1k ben ook eon beetje zooals gij !...
Maar nu zal Mexico weer adorn kunnen gaan scheppen.
— Dank den keizer ! antwoordde de valschaard.
- Ja, kolonel. Hoe vindt ge Zijno Majesteit?
- Ik geloof niet dat or eon vriendelijker man ter wergild bestaat,
Excellentie !
- Dat zegt ge wel
— En de keizerin ?
Salas vouwde de handen to zamen.
— De keizerin is een engel van schoonheid en goedheid,kolonel !
- Ja, Mexico is wee gelukkig- zulke vorsten to hebben aangetroffen... Indien de dood me nu treffen moot, vervolgde de schurk, dan
ten minste zal ik het hoofd rustig op de peluw nederleggen. Mexico
heeft een duurzame regeering gevonclen !
- Spreek gij niet van sterven, Kolonel. Gij zijt nog in den volley
bloei, in de kracht 'des levens ; gtj moot nog vele diensten aan het
vaderland en aan uwe nieu-st-ve vorsten bewijzen. Maar ik ken die
toestand. Het minste dat een mensch heeft is genoeg om zijn mood to
doen vallen. Ga ter ruste, Kolonel, en 't zal morgen beter zijn.
- Ik dank u, Excellentie.
lEn vergeet niet eon woinig imigite to gebruiken.
— Ilk zal het niet naJaten, Excellentie.
- Goeden avond, mijn zoom God geleide uwe stappen
— En de duivel hale u, domme raasbol m.ompelde hij binnensmonds.
Hij spoedde zich de zaal uit.
Aan den ingang nocht-ans stiet hij viak op een grooten zwaren man
die bijna den doortodit versperde.
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- Zie toe waar ge lo3pt, lomperd klonk het den kolonel in de
ooren.
Zijne eerste beweging was naar zijnen degen te grijpen.
— Don Diego ! sprais hij.
Wclnu, Senor ?
— Het woord lomperd is u gewis ontsnapt !
- Neen, Senor, ik vind het zeer gepast.
— Het is toch tegen mij Diet gericht ?
— Het is gericht tegen den dorper die me daareven zoo onbeschoft
op 't lij f is gevallen.
Eon booze schampere lach kwam den kolonel op de lippen.
- Gij zoekt weder- twist, Don Diego ?
- Ik zoek niets dan brutale vlegels gelijk u de ooren af te snijden.
Of draagt de kolonel Lopez alleen een zwaard tot versiersel in de zijde ?
Don Diego had de gewoonte niet van stil te spreken maar nu
verhief hij zoozeer de stem, dat de gansche zaal overhoop stond.
De Keizer en de Keizerin zelven keken in de richting vanwaar
het gerucht kwam.
Doyen alien zagen zij het blozend gelaat van Diego uitsteken.
- Wie is die man ? vroeg Maximiliaan aan Almonte.
— Ho ! majesteit ! Don Diego, bemerk ik.
-- Welk officieele rang bekleedt hij in het rijk.
Geen enkele, majesteit.
Maximiliaan lachte.
- Geen rang ? vroeg hij.
- Neen, majesteit.
- Misschien een notabele, een vermogend man.
Ook niet, majesteft. Don Diego leeft alleen van het spel. Maar
hij is een riddetlijk man, zeer rnachtig op het yolk en die naar ik vernomen heb daar straks, reeds drie duels heeft gehad voor uwe majesteit.
De keizer lachtO hartelijk.
— Don Diego is met mij van Vera-Cruz gekomen. Reeds tweemaal
heeft hij mij raad gegeven. 1k dacht dat het ten minste een minister was.
Tegen wien heeft hij het nu ? vroeg de keizerin.
- Mij dunkt, majesteit, antwoordde Almonte, dat hij oneenigheid
heat mefkolonel Lopez.
— Ik hoop tech dat het weeral om mij niet Is, zei Maximiliaan
minzaam.
- Niet waarschijnlijk, uwe majesteit, want daar hoiden met hart
en ziel het keizerrijk zijn toegedaan, begrijp ik niet hoe ze daarover
oneenigheid zouden hebben.
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— En het zoo me spijten, voegde Maximiliaan erbij, twee steunen
van den troon in tweegevecht te zien gaan.
— Pat zal met Don Diego toch niet anders kunnen, majesteit.
De stem van den kolonel klonk nog van op het binnenplein tot in
zaal.
Don Diego en Lopez hadden een heftige woordenwisseling.
- Gij zult mij rekenschap geveli over awe onbesc haamdbeid ! riep
de kolonel woedend.
— Met genoegen, signor Lopez, met veel genoegen.
- Morgen ben ik te uwer, beschikking.
— En ik dadelijk, signor.
Morgen vroeg...
- Gij zijt niet haastig, Lopez.
Gij zult niets verliezen met te wachten, snoever
- Gij zijt een lafaard, kolonel, en gij zoekt tijd te winner
Lopez schuimbekte.
Welnu sprak hij, gij of ik.
De wapens waren getrokken en de mannen strijdvaardi.g. Doch een
ulaan sprong tusschen beiden.
- Niet vechten, senores, sprak hij.
Waar bemoeit gij u mode ? snauwde hem Don Diego toe.
— Bevel des Keizers.
- Wat Bevel des Kaizers ! riep Don Diego uit.
- Ja, Senor
Zijne majesteit verbiedt mij dus dien.... dien... kolonel naar de
andere wereld to sturen.
- Ja, senor, en Zijn Majesteit ziet van gindsehe venster of zijne
bevelen worden nagekomen.
De kolonel en 'Don Diego richtten een blik naar het paleis.
Zij bemerkten inderdaad het bevallige hoofd des Keizers en dezes
lange gestalte in de opene raam.
- Doemnis sprak Don Diego het lemmer terug in de schede
stekend.
De kolonel gordde zijnen degen weer aan.
— Op een ander maal zei 'hem. Don Diego.
— Loop naar den duiv31 ! snauwde Lopez hem toe en verhaastte
zijn tred.
Nabij de Callo Sante Pedvo trok hij een smallen gang binnen.
Als een Eichim sloop eene kleine gestalte hem na.
1:0-opez hop een trap op en op een donker bordeit kiopte hij aan.
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Dat ben ik ook
Slecht nieuws.
!... ja... en neen.
- Vertrekt de keizer niet ?
- Dat is het niet... Kent gij Don Diego ?
- Ja.
Don moet ge doers verdwijnen.
- Zeer weir Wanneer ?
Liefst vaudaag.
— Is morgen ook niet goed ?
— Nu, ja dan, morgen, maar zonder fout. Die kerel heeft mij een
dommigheid doen begaan. Hoe had ik dat tweegeveclit aangenomen ?
Don Diego is behendig... ik had een steek kunnen krijgen en gansch
mijn plan viel in duigen.
— Is dat alles, kolonel ?
- Liggen uw maunen op den weg van Mexico ?
Ja.
- Zijn ze talrijk genoeg ?
- Honderd-vijflig goede karabijnen.
- Goed I
- Wanneer vertrekt de keizer, kolonel ?
- Morgen voormiddag.
- Zult gij ons vervoegd hebben ?
- Ja. Wij zullen den keizer en de keizerin oplichten en ze naar
het kanip van Juarez brengen langs de bergpassen.
- Een moeilijke taak, kolonel.
- Waarom ?
Een voist met al zijn gevolg door het land brengen dat hem
verkleefd is !
- Zijn gevolg! Maar wordt ge gek, Rubio ?
- Wat zult ge dan met het gevolg cloen ?
- Waar heeft de aanval plaats,
Aan Las Cumbres.
— Wel daar zijn afgronden genoeg zou ik denken om het gevolg
in te duwen.
lachte de Indiaan, zooals dit slangenjong van een Indiaan
—
bij nioeder Pico.
Zwijg, Rubio, ik lieb gemeend dieu negerknaap gezien le
hobben.
- Gij gekscheert, kolonel.
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- Neen, ik spreek ernstig.
— En waar ?
— Hier te Puebla !
- Wanneer ?
- Yandaag.
Rubio schrapte zich de ruige kin met den rug der hand.
— Pat kan 11113t,kolonel !
— 1k weet het... Ell toch was hij het juist.
- Alle negers trekken op malkaar gelijk alle apen, kolonel. Gij
hebt U zeker bedrogen. IJie tangs ((cider nit gaat bij madre Pico, moot
111011 nooit meer vreezen nog op zijn weg te ontmoeten.
— Gij hebt gelijk, Rubio. Wij hebben zijn laatsten schreeuw
gehoord. En 't was toch of die knaap daar straks me met diezelfde stoute
en verstandige blikken aankeek als in de Puerto del Inflow° !
De kolonel wierp vijf pesos op de tafel.
Moot ik u hier nog wachten, kolonel ?
— Neon.
— Garai ! zoovepl to beter ! Want het is erg vervelend
Ga eon paar mannen halen en ziet dat go Don Diego nog vandaag
mar de andere wereld Etuurt.
— Ik dacht morgen, kolonel.
— Het is beter vandaag.
- Gij zijt er laastig mode.
- Ja, ik zou hem niet gaarne meer ontmoeten. Die kerel is
bekwaain gansch ons onderneming to doen mislukken.
- t Is
' wel, kolonel.
— Tot morgen vroeg dan, Rubio. De keizerlijke vangst zal ons
wat moor opbrengen dan eenige magere pesos... Er zal goud vloeien,
Rubio, veel goud... iiaar vergeet Don Diego niet.
— 1k zal de zaak op mij nemen, kolonel.
- Good, maar wees niet te betrouwend, want de kerel hanteert
rapier en dolk meesterlijk.
- Wees gerust, senor. Eon stoot in den rug kan de beste degen
niet pareeren.
Lopez daalde de donkere wenteltrap af. Beneden in den gang liep
hij i egen een menschelijke gestalte.
- Ladron 111«ldito ! (Vervloekte schelm Wat doet gij hier ?
— Senor, een aalmoes als t ii belieft.
— Loop naar den duivel ! bromde de kolonel en stoof naar buiten.
Twee oogen vonkelden in de duisternis van den gang.
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— Don Diego vermoorden, zei hij bij zich zelven. Hij heeft me een
revolver gegeven ; dat hij dime om zijn leven te behouden... Indion
Rubio, die mij vermoorden wilde in de kroeg van Madre Pico, zijn voornemen en zijn belofte wil volbrengen dates hij een man des doods.
Een oogsifiblik later kraakte de trap onder zware voetstappen.
— Rubio, zei een stem in de duisternis.
— Wie roept mij ?
— Rubio !
— Waal heb ik .die stem nog gehoord ?...
Hij stapte in de richting van waar ze kwam maar vond nien)and.
— Rubio ! klorik zij wat verder.
— Carambo ! wie houdt mij hier voor den gek ! He ! kerel, houd
op met jokken want 'Rubio zal u aaii. zijn degen steken.
Dicht bij eenelantaarn, op een klein open pleintje brandend, riep
de schim weder :
-- Rubio !
Met een vloek haalde de schurk zijn dolk uit den gordel en sprong
vooruit naar heflicht waar de gestate hem wachtte.
— Wie zijt gij ? schreeuwde hij.
— Bezie mij maar eons goed, Rubio.
— Wat !... De Indiaan !... Staan de dooden op !... Ditmaal zult gij
toch niet ontsnappen !...
Hij had reeds den dolk opgeheven. om Arroz to trtffen maar em
schot weerknalde..,
Rubio stortte neer met een gil terwij1 de jonge Indiaan ijlings de
vl Licht u arn .
— Die zal toch Don Diego niet meer vermoorden, murmehie hij
het rookend wapen onder ziju wambuis verbergend.
Er huisde een mannelijke ziel in dat tenger kuaapje.
't Was hem aan te zion dat hij de zoon was van El Rag°, den
gevreesden en geduchten Indiaan die door de- guerilleros van Juarez
vermoord werd.

De bekoorlijkste streek van Mexico is gewis die van Las Cumbr6
(van de bergtoppen), welke een aaneenschakeling vormen van engten
naar de monding der bergen.
's Anderdaags 's morgens reed door een dier bergengten een kleine
troop ruiters op verkenning uit.
Overal, tusschen de, struiken langs de baan en in de boschjes lagen
mannen op loer.
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De weg zelf was ellendig. Sedert jaren was hij slechts begaan door
muildieren, waarmede de koopwaren van de kusten der Mexicaausche
baai naar de hoofdstad werden vervoerd.
Ook werden menigmaal geheele kudden vee, muildieren en paarden
door de bergen geleid.
Het muildier is gewoon aan de gevaren der bergpassen. Het is een
voorzichtig dier dat op zijn tochten de pooten altijd East , zet op die
plaatsen waar de sporen van ander° dieren nog zichtbaar zijn.
De wegen zijn gevaarlijk en slecht en toch de eenige barren van
verbinding die dit land met ontoegankelijke bergpassen, rotskloven en
spleten doorsneden, bezit. De ruiters die den bergpas doortrokken
dachten echter volstrekt niet aan de moeilijkheid der wegenis.
Wat waren zij ?
Soldaten, guerilleros of struikroovets
Was moeilijk om zeggen, bijzonder daar in Mexic o de drie namen
dikwijls synoniemen zijn.
Uit hun voorkomer, was niet veel op to maken.
Het was een bont saamgeraapte troop zoowel wat kleur der huid
als die der kleeding betrof.
Breedgerande vilthoeden en strooien sombrero's, daarbij de bonte
zarape om de schouders geslagen, de sabel aan de linkerzijde dicht aan
den zadel hangende, eon karabijn, m.eestal in een houtlederen foedraal,
aan (le rechterziide van het paard en de lange lans in de rechterhand,
ziedaar bijna de algemeene uitrusting.
- Voorop reden twee mannen beter gewapend dan de anderen.
- 't Is zonderling, zei de een, zijn afwezigheid maakt rnij zeer
ongerust.

— Neon, kolonel, ik stel betrouwen in Rubio,
- Tk stel in niemand betrouwen, sprak Lopez want hij was eon
der twee ruiters.

- Wat vreest gij dan ?
— Het ergste.
- Namelijk.
- Verraad !
— Het zou erg Wezen gewis. Maar ik geloof het niet.
- Wat kan Rubio weerhouden? _vroeg Lopez ongeduldig. Hij moest
hier zijn ; hij is hier niet. Da t komt me niet natuurlijk voor.
Waarom zou hij verraden ?
— Waarom P... Om geld, duivels !
- Hij weet dat hij de straf niet ontkomen zou, Lopez._ Verieden
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week hebben. de Hyos del Pays nog zes verraders getroffen. Zij hadden
nochtans niets tinders gedaan dan niet onmiddellijk aan een gegeven
bevel gehoorzaamd.
— Dat kon de kerels weerliouden, Ventura, en Loch ben ik niet
gerust.
- Wij hebben hier niets te vreezen, kolonel. Zelf indien Rubio ons
moest verraden hebben. hetgeen ik weiger aan te nemen, kan men ons
in deze bergpassen niet achtervolgeu.
— Pat is waar.
Wij hebben honderd vijftig karabijnen wider ons bevel en een
gansch leger zou er noodig zijn om ons lil deze streek na to zetten.
— Maar de aanyal zou mislukken, zei Lopez.
- Ja, dat kon niet tinders.
— En het bevel is uitdrnkkelijk : Do keizer mag niet levend in de
hoofdstad Mexico komen.
- Dat zal hij niet. Mij dunkt dat ik ginds iets zien naderen !.,.
- Ja, er warrelen stofwolken van die baan op !
- Ruiters... rijtuigen... Hij is het !
--® De keizer ? vroeg Lopez.
Hij zelf.
Lopez rencle met zijn troop ruiters terug in den bergpas.
Tot de schutters in de bosschen en in de struiken riep hij :
- Opgepast !... Dapper op het gevolg van den keizer gevuurd...
en de twee vorsten gevangen genomen.
In de verte kwam de keizerlijke stoet aan.
De vuurroeren waren gereed en geladen, den haan overgehaald....
Een klein gevolg, zegt Ventura. Geen honderd man !
— De keizer is aan ons ! antwoordt Lopez zegevierend.
— De keizer en het land, kolonel !...
In gespannen afwachting blijven de moordenaars op hun naderende
slachtoffers Moron...
— FA ! wat, is dat ? roept Lopez rechtspringend.
- Een miter, antwoordt Ventura,
- Mij dunkt dat hij gema,skerd is.
Inderdaad.
- Zie hij slaat den zijweg en komt recht op ons af.
— Het is Rubio misschien.
— Rubio is grooter.
-

Qden viva ?
Hyos del Pays.
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Het wachtwoord ?
Libertad
Ga door.
De ruiter \oert zijn paard door boschjes en struikgewas tot voor
Lopez en Ventura.
Hij is klein van gestalte en rank van lenden.
Fen veelkleurige doek bedekt hoofd en hals ; een mom met een
dikken kalif; is voor zijn gelaat geslagen.
— Senores ! Zegt hij groetend.
Lopez en Ventura groeten.
-

— Adetante Hasta la »merle ! Independenei« e Libertarl

Do twee mannon buigen het hoofd voor die woorden.
Caj zult den stoet onverhinderd laten voorbij gaan ?
- Onverliinderd valt het van bolded lippen.
Ja.
- Maar...
- Adelante ! Hasta la »inert ! Didepoulencia e Libertad

De miter drukt do sporen in zijn diem en rijdt voort.
- Doemnis ! doemnis ! vloekt Lopez.
- Wij hebben sleehts to gehoorzamen, kolonel, antwoordt
Ventura.
— Maar de keizer is in onze macht en op dit oogenblik komt men
verbieden to handelen.
— Die ons gebieden weten beter dan wij wat dienstig is.
— Maar wie heeft ons geboden ?
Herinner u de woorden, Lopez : Die tot u zal komen, jong of
and, met of zonder mom en de woorden zal nitspreken : Vooruit ! tot
ter flood ! Onafhankelijkheid en Vrijheid ! dien zult gij gehoorzamen.
belet niet dat ik van zulk bevel niets begrijp.
- Gewis, dock
Wij weten bier ook niet, Lopez, wat ginder is gebeurd. Overigens
wij hebben slechts to gehoorzamen.
— Was het geen kind dat ons het bevel gaf?
— Om het even, jong of oud
— Het scheen mij eon knaap toe.
- Ik meen dat, bet iemand antlers is, Lopez.
Wie flan ?
-- Mercedes zelve Wie het ook zij, het bevel is ons
Ventura verwittigt zijn manschappeu dat geen schot mag afgevuurd
worden.
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Langzaam rijdt :de keizerlijke stoet voorbij en niemand van het
ge-volg gist dat die stille boschjes en struiken op de bergwanden den
flood tusschen hun gelederen zou gezaaid hebben, indien die ruiter het
nieuwe bevel niet gebracht had.
In die bergengte zou het keizerrijk geeindigd zijn !
Lopez en Ventura liggen zoo dicht bij den weg verscholen dat zij
de gesprekken kunnen hooren.
Een stemt klinkt boven alien nit.
— Don Diego ! murmelt Lopez. Rubio heeft zijn woord niet
gehouden. Zou hij zelf een kwaden slag gekregen hebben. Ik had hem
nog verwittigd.
En de heldere stem van Don Diego klinkt door den bergpas :
— Wat zegt gij, senor Solos ? Dat hij ziek is. Neon, die Lopez is
een verrader en een lafaard die gaan vluchten is omdat ik hem do oogen
van zijn schurkenkop zou gehouwd. hebben.
- Ze spreken van u ! merkt Ventura tergend op.
Lopez, bloedrood onder den boon, knarsetandt en de woede vlamt
zijn oogen
-- Die zal milli wrack verschrikkelijk gevoelen, zegt hij binnensmonds,
*

12 Juni.
Eon feestdag, een dag van vreugd en hoop is over de stall Mexico
aangelicht.
snide jubelkreten weerklinken door de straten. - Haar paleizen, haar
huizen, haar hutten prijken in feestelijken dos.
AIIe ramen zijn met keurige bloemkransen en bout geschakeerde
ciraperieen getooid.
Van de platte daken, die met de weelderigste tropische plante-n. en
gewassen versierd zijn wapperen vlaggen en wimpels en overal op de
balkoens ziet men Mexicaansche schooner die naar de vroolijke volkEmenigte kijken, welke zich door de straten beweegt.
Gelij Ic een bliksemstraal was hot nieuws van de komst des keizers
bij alien ingeslagen.
Orizaba en Puebla hadden de vorsten op heerlijke wijze onthaalcl.
Mexico, de hoofdstad mag niet ten achter blij \Tn.
Overal heerEcht een onverdeelde vreugde.
Van harte is men de Fransche heersehappij moede men snakt naalrieile andere regeering,
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De keizer is welkom
Eenieder heeft de proclamatie in de hand door hem uitgevaardigd.
Zij eindigt met den oproep
Vergeten wij het duistere verleden laat ons den partijhaat
bE graven en het morgenrood van vrede zal zich v riendelijk stralend
,, over het nieuwe keizerrijk verheffen !
De heillooze twisten zouden dus eon einde lemon !
Een toekomst van eerlijkheid en vrede daagde op !
Heil den keizer ! Heil •de keizerin
Wat een levee in en road Mexico !
Oud en jong, rijk en arm is te been en verlangt naar het uur waarop
ze het keizerlijke paar zullen zien, het juichend en jubelend begroeten.
Op de Plaza Mayor voor het Nationale Paleis, kan men wel op de
hoofden gaan, zoo dieht is daar de waehtende menigte opeengedrongen.
••
Eon lange ri1 van menschen bezoomd de huizen van het plein door
de straten, die de lieveling, de vurig verlangde redder van Mexico moot
doorrijden en het yolk, deels prachtig gekleed, deels in lompen gehuld,
stroomt onophoudelijk naar het groote plein en van daar in een tegenovergestelde richting naar de garita waardoor Maximiliaan zijn intocht
moat doen. Hier sluipen groepen van halfnaakte Indianen op wier onbeweeglijke gelaatstrekken een zwaarmoedige ernst to lezen staat en wier
gansche voorkomen lijden en nowd verraden, tusschen scharen van
jonge overmoedige edellieden van Creoolschen adel door.'
Daar barren zich een groep pikzwarte negers een weg tusschen een
menigte rijke juweeliers en zilversmeden uit de straat los Plateros-;
Mestiezen, min of moor donker gekleurd naarrnate zij meet' of min op
hunnen blanker vader of op hun Indiaansche moeder geleken.
Zambos in.alle schakeeringen van de gelaatskleur van den neger en
den Indiaan, Mulatten, Quart eronnen en tallooze anderen, bij welke het
onderscheid tusschen de rassen, niet zoo in het oog vallend was, dringen
door de blanke bevolking der stad heen.
Hier en daar ziet men een vertegenwoordiger van den oud
Spaanschen adel, met neergeslagene, sombere blikken, schuw en in zijn
mantel gehubl, voorttreden, even als de nil die het daglicht vinaht.
In 't algemeen staan vreugde en hoop op ieders gelaat to lezen.
Wie tot den hoogen stand behoort is Mexico uitgetogen om het
keizerlijke paar nog voor de stad to begroeten.
Mlle prachtrijtuigen zijn in beslag genomen en be get door- het
sehooiiste dat de stad aan vrouwelijke schoonheden kon aanbieden.
Op het prachtigst getooid ziet men overal ruiters te paard in hun
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borate Mexicaansche kleeding, zadeltuig en toom, evenals de ruiters
zelfs, met gouden en zilveren belegsels en borduurs gs versierd, en even
als alles blinkt van edele metalen en juweelen, zoo vonkelen en schitteren ook de oogen der bekoorlijke vrouwen van levenslust en gespannen
verwachting.
Zij staan op de trede van een nieuw tijdperk dat zich voor haar
levendige_ verbeelding vertoont met al den gloed en glans waarnaar haar
hart verlangde.
De Mexicaansche prachtgespannen later)• echter `peel to wenschen
over, maar wie lette thans op het twig, nit zij zooveel schoons met zich
voerden.
De rossen waren integendeel de mceite waardig om to bezien, vooral
omdat de Mexicaan zich in deli zadel door zijne bonte en schilderachtige
kleeding op het voordeeligst vertoont.
Niet verre van Pennon, waar de keizer met zijn gevolg word verwacht, reed een der praclitigste rijtnigen waarin zich een Jong en
wonderschoon meisje beyond, dat bevallig met een kostelijken wonder
speelde ell als in een bloembed van rozen lag uitgestrekt.
- Kijk kijk ! riep men op haar doortocht.
— De Roos van Mexico ! klonk bet nit filler mond.
Ms een heerlijk vizioen reed zij voorbij.
Rand haar draafden verscheidene heeren to paard in galakleeding.
Zij haddeii breedgerande en rijkgestikte vilten hoeden op, terwiji
de chevivalles of kuitendekkers met talrijke zilveren knoopen en belegsels
versierd niet vergeten waren.
- Verder izag men de groote zware zilveren sporen, toom en zadeltuig
met zilveren beslag.
Dicht nevens bet rijtuig reed eon man Wiens gestalte en gezond
opgeruimd voorkomen eenieders aandacht trokken.
Het was nogmaals Don Diego die zich de rol van begeleider der
Mexicaansche schoone had toegeeigeni.
De dona bad hem een paar lonkjes geschonken die als schichten in
het hart van den onstuimigen ruiter waren gedrongen.
— Tot in de lief, dona, zon Ik n volgen ! had Don Diego haar toegefluisterd op een stond dat zijn paard naast het rijtuig steigerde.
De dag neigde ten avond, de zon datdde reeds naar de porfier- en
basaltbergen die zich rondom het dal der hoofdstad ten hernel verheffen.
De 06eiende stroom van het hemellicht verloor zijne kracht en de
avondwind blies verkoelend en verfrisschend door de straten.
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De Moemtuinen op de daken der huizen en de groote balkon s
stonden vol senoras.
Hoe levendiger en drulker het in en rond de stad van minuut tot
minuut begon toe te gain, des te stiller en plechtiger werd het in het
dal dat de stad omgeeft.
De zon was achter de hooge bergen gedaald tot 'mar licht nog
eindelijk op de allerhoogste topper speelde.
herder op verhieven zich de Itztaccihnafi en de Popocatepetel ten
hemel als twee vnrige reuzen die over de lagere bergen op het dal van
Mexico neerzagen en hoe duisterder de wereld order hen word, des to
gloeiender, des to feller vertoonden zich deze beide vulkanen.
-In de stad had men titans geen oogen voor doze wonderer der
natuur op het verschijnen van eon andere zon wachtte men in gespannen
verwachtmg.
Eon andere zon moest licht brengen in de duisternis.
De opgewondenheid klimt van stond tot stond !. .
Eensklaps gnat er een kreet op
Ze kon yen ! ze komen
De kanonnen buldereh
Him donder rolt door het ruin en wordt van bergwand tot bergwand weerkaatst
't Is of een aardbeving de stad op haar grondvesten doet trillen.
De klokken klingelen vreugdig of brommen plechtig nit honderd kerktorens to gelijk.
Eon electrische strooming loopt door de menigte.
Dnizonden, seen, millioouen vivat's weerklinken.
Daar zijn ze !... Daar zlju ze !...
Op een vurigen schimmel gezeten komt Maximilia,an aangereden.
De hoogste militaire autoriteiten des rijks omringen hem.
Hij is omstuWd door schwadrons nianen ell huzaren en 't is als een
krijgsgod die zijn intrede doet.
Hij is een rijzig, schoon man met blonden baard ell blonde lokken,
een rozige gelaatstint en blauw e helJere oogen vol goedheid rnaar tevens
vol veerkracht.
De ridderorden, die op zijn breede borst prijken, fonkelen in de
laatste stralen der dalende zon en zijn snuivend, met goud en purper
versierd ros schudt, als ware het trotsch op zijn last, den fieren kop en
de lange zijIge lumen.
De keizerin volgt en haar aanblik vermeerdert nog de geestdrift.
Haar schoonheid zon die der Mexicaansche Roos doen verbleeken
er tusschen beide een vergelijking kon gemaakt wooden.

84

1VIAXIMILIAAA:

Keizerin. Carlota heeft de majesteit die haar past ; de Roos van Mexico
bezit een racer zinnelijke schoonheid.
Uit duizenden borsten klinkt het :
— Heil den keizer !
— Heil de keizerin !
Het jeugdige schoon paar doet een donder van toejuichingen
losbarsten die de stemnien der kanonnen en klokken overgalmd.
Pit waren nu waarlijk een vorst en een vorstin zooals zij gewenscht
hadden.
Pat was een keizer waardig om een yolk te gebieden ; dat was een
keizerin edel en schoon en tevens fier en koninklijk.
Het gajubel stijgt tot een davereLd vreugdegeroep toen het verhevene paar langzaam tusschen de rijtuigen en ruiters, die zich bij den
stoet aansluiten, doorrijdt.
De vrouwen werpen hare bloemen voor de pooten van den schimmel
die Maximiliaan torscht of in het rijtuig der vorsten.
De heeren zwaaien met hun hoeden en de krachtige vivat's rollen
langs de menschenzee tot in de stad.
Maximiliaan ziet in het rond naar zijn nieuwe onderdanen en hun
betooning van vreugde, die thans ongetwijfeld hartelijk is gemeend,
griken den vorst zoo diep in het gemoed, dat twee heldere tranen in
zijn pogen blinken. Charlotte geniet de zaligste vreugde die ooit haar
ziel streelen kan. Het is voor haar een heerlijk oogenblik dat met Moedige tranen zal betaald worden.
Naarmate de stoet de stad nadert wordt de menigte grooter. Aan
de poorten staat maarschalk Bazaine die het keizerlijke paar hartelijk
welkom heet.
Nauwelijks is -het aan de eerste huizen gekomen, of een regen van
bloemen en kransen daalt uit de handen der vrouwen en meisjes van
Mexico op hen neder.
Van de daken, van de balkoens en uit de ram.en wuiven zij hen toe
met hare zakdoeken.
Het juichende-volk dringt zich aan den kant der huizen °peen. In
een fiere houding stuurt Maximiliaan zijn paard voort.
rijdt voort onder de menigte triomfbogen die in de straten zijn
opgericht.
Overal prijken vlaggen en kransen.
Dt Mexicaansche generaals Miguel Miramon en Mejia komen aangereden..
Zij stijgen.af voor den keizer ten teeken van_eerbied en erkenning
`van zijn gezaz.
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Drie jaar later zou Maximiliaan nogmaals tusschen Miramon en.
Mejia staan, maar op den Cerra de la Campona, waar ditzelfde Mexieaansehe yolk hem ter dood zou brengen.
Des avonds schitterde de stad in een vuurzee van lichtjes en kaarsen ; de kerken waren betooverend verlieht ; vuurwerk steeg boven de
huizen omhoog. In de tuinen, op de daken der huizen dedeii teertonnen
hare roode vlammen ten hemel opstijgen en als een vurig palmb4ich
verliieven zich duizenden van vuurpijlen en verspreidden hun vonkenregen van robijnen en smaragden naar alle kanten.
De titraten waren vol gejuich en gejubel ! vol gezang en muziek !
De keizer en de keizerin sliepen voor de eerste maal in de hoofdstud !
Het keizerrijk was nu voor goed. begonnen. !
Heden was het de kermisidok !
Mor bg en zou het de doodsklok wezen !
Heden gejuieh, morgen gejammer !
Tranen van vreugde en traneii van wanhoop zouden nit dezelfde
oogen vlieten.
Het Mexicaansche drama begon in het gejoel van den triomf !
Ten minste dien avond dada Charlotte niet aan de voorspelling
van den grijsaard te Miramar.

HOOFDSTUK VII.

De Roos -van Mexico.

— He, Don Diego !... Don Diego !...
De here caballero wendde zich om, streek zijn snor op en bekeek
den man die hem naliep en nariep.
— Wat verlangt gij, senor ?
— 11( zoclit IA, Don Diego !
— Wel, nu , hebt ge mij gevonden. Wat is er ?
--Generaal Miramon laat u ontbieden.
— Zoo ! En waarom ?
— Hij verlangt u to spreken.
— Waarom ?
— Dat heat hij mij niet toevertrouwd, Don Diego.
— Zoo !... Dat valt slecht !
— Waarom, senor ?
— 1k heb nu gem tijd.
— Ilc geloof dat het dringend was, heer Diego.
— Onmogelijk.
— Het is voor een zware mededeeling.
— Wat het zwaarst is moet altijd het zwaarst wegen, en voor het
schoonste, het edelste der schepping m6et al het andere zwichten.
— Heerlijk gesproken, Don Diego.
— Dus gij zijt van mijn gevoelen ?
— Zeker ! antwoordde de man buigend.
— Bericht het dan zoo aan den veldheer.
— Goed, senor. 1k zal hem zeggen dat wat het zwaarst is het
altijd het zwaarst moet wegen en dat voor het schoonste, het edelste der
schepping al het andere moet zwichten.
Het gelaat van Don Diego straalde.
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— Best zoo !... Opperbest !... Ge zijt een man met hart en met
brein.
— Goddank ! dat ik zulks van uw hoogheid hooren mag !
— Ge verdient van ridder to worden geslagen.
— Gracias !... Gracias I... Maar, laat mij toe...
— U is alles toegelaten ! Heet mij amigo! (vriep.d !)
— Te veel eer ; mag ik u alleen. vragen...
— Al wat ge wilt !
— Wat uw edelheid bedoelt !
— He !
— Wat Don Diego verstaat door dit schoonste, dit edelste der
schepping waarvoor al het andere moet zwichten ?
— Wat !... Domhoofd !... muilezel !... oude aap !... weet ge dat
niet ?
— Verschoon mij, senor...
— Geen vei .schooning ! Guard as ! Op uw hoede !
Don Diego-badijr_l degen getrokken.
— Wat wilt ge dan tool', senor ? smeekte de andere.
— De wereld van een dornoor verlossen, Carai ! Welnu, waar is
uw degen ?
-- Ili heb er geen, senor, antwoordde de man deemoedig.
Don Diego ging in zijn Zak.
— Ziehier vier pesos (*), hombre ! Ga een degen koopen en kohl
trTug. Ik zal u hier wachten.
De man nam het geld aan en verdween in een zijstraat.
Don Diego wandelde over en weder op het voetpad.
Hij bemerkte daar een vrouwtje dat vruchten verkocht.
— 116, moederke ! riep hij.
— Wat verlangt gij, senor ?
— Is het wel langs dezen weg dat de Boos van Mexico dagelijks-bij
het vallen van den avond een rijtoertje doet.
— Ja, Excellentie, gewoonlijk rond dit uur.
— Ziedaar !
De ruilde Mexicaan wierp haar een geldstuk toe en hernam zijn
wandeling op en at de straat met de linkerhand aan zijn degengeyest
en met de rechterhand zijn snor opstrijkend. _
— Carainba / waar blijft die kerel met zijn degen ? sprak li j
luidop.
(*) Twin-hg fraliken ()lige\ eer.
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— Is er iets-dat u kwelt, vriend ?
- Ja, beste. 1k ben verliefd.
— Zoo zo‘o
—En woedend !
— Twee slechte zaken. Ge stond daar zoo rusteloos te stampen.
Wacht ge iemand ?
— Ja, twee personen.
- Wie dan ?
De dona die mijn hart heeft ontstolen.
- Dat is, het deel der liefde.
— En den man dien ik de ooren moet afkappen.
— Oh !.. oh !... Dat is het deel uwer woede.
- Juist, vriend, zeer juist.
— Maar wat heeft uw toorn ontstoken ? Is het soms een modeminnaar ?
Don Diego word hoogrood.
- Eon medeminnaar brulde hij. Wie zou durven ? Wie, Gonzalez,
wie durft een blik op haar werpen ?
- Niemand, amigo, niemand, antwoordde de aân.gesprokene
ernstig, alsof hij daarvan overtuigd w as.
- Dat zou ik odk denken.
— Maar, waarom zijt ge dan zoo bu-iten uzelven !
Waarom ?... Wel oordeel zelf. Er is daar een kerel die niet weet
wat het schomiste, het edelste is der scheppilig, waarvoor al het andere
zwichten moet.
— De vrouw ! onderbrak Gonzalez.
- Natuurlijk .... Maar dat wangedrocht wist dit niet.
— En daarom wilt gij hem de ooren afkappen.
- Caramba I verdient hij het niet ?
- Gewis.
- Hij had geenen degen en ik heb hem vier pesos gegeven em e-r
eenen to gaan koopen.
Gonzalez kon ditmaal zijnen lach niet bedwingen.
Waarom lacht ge, vriend?
— Omdat gé zoo edel handelt, Don -Diego. Maar ik vrees dat ge
hier nog lang , zult staan indien het voorwerp uwer liefde Vier 'ilia
spoediger is dan het voorwerp uwer gramschap.
Meent ge, Gonzalez ? Zou . die schurk durven ?... Hose wat is
dat ?
Don Diego wendde zich gezwind om,
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— Todos los diabalos !... Daar komt ze !
— Wie ?

Mijn schoone ! mijn ster ! mijn uitverkorene mijn vuurtoren
Wie ? wie ? wie ?
— Wel de Roos vun Mexico ! Kijk ! kijk !. Daar is ze ! .... Laat
ons haar den pas afsnijden Ge moet haar zien, Gonzalez...
— En de man met den clegen !
Dat hij naar den duivel loope !... Pat hij tafia zuipe voor
mijn vier pesos... 't Is hem van harte gegund... Kijk, Gonzalez... Haar
rijtuig nadert !.
Don Diego zette zijne borst vooruit, schikte zijn groote sombrero
en krulde zijn knevels.
't Was zichtbaar dat de man aangedaan was.
De vrouw die in het rijtuig lag droeg eene donkerroode roos in het
haar.
Zij was geheel in zwarte zijde gekleed, droeg een sneeuwwitten
balisten zakdoek in hare linker- en een grooten waxier die van zilver
en paarlemoer glinsterde in hare rechterhand.
Twee snuivende rossen trokken fier in het open rijtuig, door twee
koetsiers geleid.
- Zij heeft ons bemerkt ! sprak Don Diego.
Het rijtuig stool voorbij.
Langzaarn werd de sillier door de dona opgelicht.
Door een fladdering woei hij geheel open eon paar oogen vestigden
zit .ii op Don Diego, waaruit al het lielit scheen to stroomen.
Even als de maan tusschen doukere wolken,- kwanf het bleeke,
ovaaironde, wonderbaar schoon gevormde gelaat tusschen het glanzige,
zwarte haar te voorschijn, hetweik in large lokken naar beneden hing.
De hooggewelfde bogen harer zwarte wenkbrauwen, de lange
wimperz die hare groote gitzwarte oogen omgaven, en de donliere
scliaduw daaronder, zetten daaraan een smachtend ,3 uitdrukking bij.
Do paarlenrij der tatiden, die tusschen hare helderroode, - fijnbesnedene als - tot spreken -halfgeopende lippen, schitterde, hadden iets
bekoorlijks en verrukkends.
Doch slechts voor een oogenblik liet de schoone haar gelaat geheel
ontsluierd.
Spoedig gleed het fibers e weder over heel). de waaier ontplooide
zich geheel en slechts aan Don Diego had zij veroorloofd om in het
voorbijrennen een blik van haar op te vangen.
Het rijtuig verdween in de straat.
-
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Hebt gij haar gezien ? vroeg Don Diego opgewonden.
Jaw Inderdaad zij is schoon
School). !... Zij is een fee, een godin, ik achtervolg haar !...
Don Diego, dat is onmogelijk Blijf toch hier
Niets is onmogelijk om harentwil !... schreeuwde de Mexicaan.
llebt gij gezien hoe zij mij heeft toegelachen.?
Gij zijt een gelukkige sterveling !
— Ho ! ik zal haar verlossen, haar redden !
— Haar verlossen !... Is zij dan gevangen ?
— Ik weet het niet ! Maar ik geloof dat het een prinses is die vervolgd wordt.
De romantische verbeelding van Don Diego stou.d in gloed.
- Wie is zij dan, Don Diego ?
1k weet het ook niet !...
- Waar hebt gij haar dan eerst gezien ?
- Gister bij de inhaling van NI aximiliaan. 1k moet weten wie zij
is, vervolgde Don Diego hartstochtelijk wanhopig de straat inkijkenck langswaar het rijtuig verdwenen was.
— Pat zal niet moeilijk wezen ! speak Gonzalez.
- Meent ge ?
Eeuieder moet u het verblijf der Boos van Mexico kunnen aanduiden !
— Eenieder !... Caramba I gij spreekt er licht over. Ili heb het
reeds aan verscheidene menschen gevraagd en niemand kan mij een
aanduiding geven.
Dat is zonderling I
- Iic zal eens naar Miramon gaan.
— Naar den veldheer
- Ja, hij wacht me.
— 1k meende dat de macht van het schoonste, het edelste der
schepping, van de vrouw, voor elke andere incest zwichten ! viol
Gonzalez hem schertsend in de redo.
Gij zijt een verstandige mensch en hebt vlsschenbloed in u,
Gonzalez !
Waarom ?
— Anders,'antwoordde Don Diego, had de blik van zulke oogen
ook u doen ontvlammen.
— Haar blik gold u alleen !
- Toclos los diablos zij bemint mij ook.
Gonzalez igiug voort met den prikkelbaren Diego in vuur te zetten.
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- Als hij voor mij bestemd geweest was, dan zou ik her niet
meer staan ! zei hij. Ik_ zou haar nagevlogen zijn, ondankbare Don
Diego die ge zijt
De dikke, lijvige man Mies geweldig.
Ware het een andere geweest dan zijn amigo Gonzalez, het zwaard
zou reed?s uit het foedraal gevlogen zijn.
— Het staat u niet schoon, Gonzalez, dat ge nog met mijn ongeluk
spot ! sprak hij. Kom laat ons naar Miramon gaan, die zal mij wel zeggen hoe de Roos van Mexico heet en waar ze woont.
— En uw tweegevecht, Don Diego ? vroeg de vriend plagend.
— Welk tweegevecht ?
— Wel met den man dien gij vier pesos gegeven hebt om een
degen te gaan koopen.
— 1k zal dien een andermaal de ooren afkappen, zei Don Diego.
Ooren afkappen was 's mans geliefkoosde uitdrukking.
Don Diego en Gonzalezrichtten hunne sehreden naar de woning
van Miramon.
Nauwelijks waren zij over den drempel of Don Diego word rood als
karmijn en greep een kamerdienaar die in den gang stond bij den
kraag.
— Ha ! heb ik u, schurk schreeuwde de Mexikaan.
De dieDaar jankte en jammerde als een hond die een pak slaag
oploopt.
Wat overvalt u? riep Gonzalez iijn vriend toe.
- Hij is het !
- Wie ?
— De lummel die niet weet wat het schoonste, het edelste der
sehepping is.
- Ha !
- Waarvoor al het andere zwichten moot !...
- De man die met u vechten moot ? vroeg Gonzalez.
Hij zelf
— Dien gij vier pesos hebt gegeven ?
- Hij zelf !
— Het is een knecht, amigo., Don Diego kan toch met gem knecht
den degen kruisen.
— Er zijn goon knechten noch lijfeigenen meer siwi het koizerrijk bestaat ! riep Don Diego. Hij moot vechten
- Ik kan niet vechten, Excellentie kernicie, 4e kamerdienaar. 1k
zal uw vier pesos wweeder geven ! Ik hob niet durven weigerAin en niet
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durven terugkeeren. Erbarmen, Excellentie, , erbarmen. ! ik hab nooit
een degen in. de hand gehad
Don DiegO schudde den ongelukkige bij den kraag.
- Zeg dan, sprak hij , wat het schoonste, het edelste der schepping is !
— 0, Excellentie ! klaagde de kamerdienaar.
- Waarvoor al het an(lere zwichten moet
De knecht was bedremmeld en wist waarlijk niet wat antwoorden.
-- D vrouw fluisterde hem Gonzalez in het oor om een elude te
stellen aai cUt gek tooneel.
— Uw vrouw ! antwoordde de onthutste sukkelaar.
— Wit) P wie ? bulderde Don Diego uit.
- Uw vrouw, Excellentie !
Mijn vrouw ! Alle duivels ! mijn vrouw !... Wie is mijn vrouw ?
Zeg, wie is zij ! Spreek of ik kap u de ooren van den kop !
— Do schoonste, de edelste... de schepping... zwichten doet !
stamelde d kamerdienaar.
— D vrouw ! herhaalde Gonzalez.
vrouw! de vrouw! do vrouw ! jammerde de man luidruchtig.
Hier zijn iT w pesos, Excellentie.
- Houd ze, kerel, antwoordde Don Diego, maar bid me onmiddellijk bij uw meester.
Op dit oogenblik viogen de deuren open en generaal Miramon
verscheen in persoon.
— Ha, mijn waarde Don Diego, zei de veldheer lachend. Ilc dacht
wel dat ik u gehoord had ! Wees welkom !... Welkom gij ,00k, senor
Gonzalez !
Miranion was nog een jong man maar op wien het keizerrijk
steunen mocht..
Groot en slank was hij van gestalte en zijn mannelijk schoon gelaat
was met eun zwaren snor versierd. Hij had heldere oogen, een hoog
,voorhoofd en rijk gevormde wenkbrauwen waarvan de linker een weinig
hooger liep dan de rechter, zonder de regelmatigheid van het geheel to
schaden.
•Hij leidde de twee bezoekers in den salon.
- Ik zal maar met de dour in huis vallen, mijn beste Don Diego,
sprak Miramon, niet waar ?
— Garai ! gem omwegen, generaal
- Welnu weet gij iets van kolonel Lopez ?
— Van kolonel Lopez, generaal !... Caramba ! 1k weet dit alleen
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dat ik dien laffen schurk de ooren zal afkappen de eerste maal dat ik
hem ontmoet.
- Dat .is niet braaf, Don Diego. De keizer is bedroefd dat er eon
veete bestaat tusschen u beiden.
— De keizer weet dan niet welk eon hazenhart er in hem 'zit..
en... en... wat ik weet...
— De keizerin ook betreurt het verlies van dien oprechten dienaar
— Zijn verlies ?
— Ja, kolonel Lopez is spoorloos verdwenen. Er wordt verondersteld dat gij hem in tweegevecht hebt gedood.
— Ik heb hem niet• meer gezien, generaal.
— Dan is hij order den dolk gevallen der Juaristen of door de
guerrilleros opgelicht !
- Als hij er maar niet vrij willig toe overgeloopen is, sprak Don
Diego die aan de inlichtingen dacht 'van den jongen indiaan Arroz.
?
Maar, a propos, generaal, kent gij de Boos van
Miramon lachte eons.
— Nog al eon ! zei hij luimig. Maar van u verwondert het mij
niet, Don Diego !
- Wat bedacht ge, generaal ?
— Dat heel de stad verliefd schijnt op die geheitnzinnige sennorita.
— Zoo ! zei Don Diego de oogen dreigend rollend.
— Reeds twintig hebben er mij naar gevraagd ! Bazaine en de
keizer zelf inbegrepen. Zij schijnt de stad betoovert to hebben.
- Wie is zij ? vroeg Don Diego.
— Ja, nu vraagt ge mij veel, , mijn waarde f. Niemapd kent haar,
zij is zoo geheimzinnig als aantrekkelijk. Het eenigst dat ik weet is dat
ze buiten de stad het heerlijkste kasteel der Vallei van Mexico bewoont.
--- Het Paradiso ? vroeg Don Diego.
- Gij hebt het genoemd, senor.
— 1k vlieg or naartoe ! kreot de opbruisende Creool.
- Bedaar uw vreugde. antwoordde Miramon. Pe schoone, ontvangt
niemand.
— Niemand ?
— Haar poort is door negers bewaakt. Niemand krijgt toegang.
— Niemand ! herhaalde de man onstuimig. Garai ! Heeft ze
ienaand toegelachen.
- Niet dat ik weet ?
toege— Mij wel ! snoefde de hoogblozende Diego. Mij heeft
lachen, niet waar, Gonzalez ?
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most bekennen that ze inderdaad haar sluier voor u heeft
opgelicht.
- Hoort ge het, mijn waarde Miramon, ze heeft haar sluier opgelicht.
— Dat is reeds eon groote gunst !
- Groote gunst, zeg liever hoffelijke kennismaking. Maar dit is
nog niet alles, voegde hij er hoogblozend bij.
— Zoo, lachte Miramon, het was dus nog erger ?
Vraag het maar aan mijn vriend.
- Ja, bevestigde deze, de Roos van Mexico was allerliefst voor Don
Diego.
Dee jubelde en vroeg op trotschen toon :
— En heeft ze niet gelachen ?
- Ze heeft u zeer vriendelijk gegroet.
— Dan zal ze mij ook ontvangen ! riep Don Diego zegevierend
Negers Cciramba negers . ! De eerste die mij den toegang tot het
Faradiso wil beletten...
— Dien kap de ooren af ! vervolgde Miramon lachend.
- Gelijk gij zegt, generaal, dien kap ik de ooren van den kop.
7--En wanneer gaat ge tot, de geheimzinnige schoone ?
- Dadelijk; generaal !... nen tijd van in den zadel te springen.
Don Diego nam ofscheid en vertrok.

-9 ---------

HOOFDSTUK VIII.

Het kasteel 1Paradiso 0 in de Vallei van Mexico. —
Het gesprek met den Berg.

De vallei, to midden waarvan zich Mexico, het vroeger Venetiö der
Azteken verheft, vormt een ovaal van achttien mijlen in de lengte en van
ongeveer twaalf in de breede.
Zij wordt door eon krans van porfierrotsen omgeven, Welker
afwisselende lijnen het schilderachtigst aanschijn te weeg brengen.
Twee spitsen ten zuidwesten der stad vormen als 't ware den
sluithaak dezer prachtige keten.
Be Iztaccihnatel of Witte Vrouiv die door de schittering van haren
altijd besneeuwden top hot oog' schier verblindt, is een dier kruinen.
Be andere is de Popocatepelt of Bookende Berg, de hoogste bergspits
van Mexico aan wiens gelijk wij zagen, de kroeg van Madre Pico
gelegen *as.
Zes groote meren liggen als glinsterende spiegels in de vallei.
Aan den boord van een dier meren, bet Calchomeer genaamd, verheft zich bet kasteel. Paradise sitids eeni4e dagen door de Roes van
Mexico bewoond.
Haar rijtuig kwam van de stad aangerold, verliet den straatweg
en reed door een boschje van lommerrijke boomen naar .een ijzeren hek
in het traliewerk dat bet groote park en het
kasteel omgaf.
•
Bit van graniet opgetrokken prachtig gebouw stond op een kleinti
hoogte en was omringd door hooge boomen die hun bladerrijke armtn
dooreen strengelden als wilden zij het aan de gioeiende stralen der zon
onmogelijk maken om fot den grond door to dringen.
Be koningin der plant enwereld, de Magnolia, wier reusachtige,
sneeuwwitte bloesems in het voorjaar de welriekendste geuren rondom
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zich verspreiden, was thans met haar groote, vuurroode zaadbolsters
versierd die blozend tusschen het dichte loof kwamen doorkijken
De cypres had aan zijne wijduitgestrekte, buigzame takken difizenden,slingers van bloeiende taanplanten hangen, waarmede de wind
lustig speelde.
De plantaanbOom met zijn reusachtigen witgevlekten stam hief zijn
oatzaglijke kruin naar het azuur des hemels-op.
De witte populier, de ahornboom en de statige eik vereenigden
zich tot afwering van de brandende zonnestralen en tusschen dit dichte
bladerdak priemden de ontzaglijke stengels van den kokospalm ten
hemel en wiegelden hunne met vruchten beladene kruinen. heen en weer.
De banaanboom spreidde zijn bladen uit om zijn gouden vruchten to
beschaduwen.
Aan den laurier en den myrtenboom schitterden de blanke bloesems als een parelsnoer op donkergroen fluweel en oranje-, citroen- en
granaatboomen-prijkten jaar-in jaar-uit iii de pracht hunner welriekende
geuren en heerlijke vruchten.
Van het kasteel af liep door dit lommerrijke bosch een breede laan
naar het Chalcomeer dat zich aan den voet van een -bevallig heuveltje
uitstrekt (*).
Van het platte dak, genaamd azotea, met bloeiende gewassen versierd en van de verandah, rustend op granieten zuilen, waarde het oog
op het spiegelvlak van dit moor en ve-rhief zich naar de hooge bergen
die het dal van Tenochtitlua omzoomen, totdat het de met ijs gekr6onde
kruinen der vulkanen ,bereikte, die oftder de -azurefi hemeltent
glinsterden.
Uit het park kwam men langs een breeden marmeren tr'ap bij het
schoone mew op welks golven de prachtige met goud versierde gondel
der Boos van Mexico'heen en weder wiegelde.
Het vurig twoespan had stil gehouden voor de pui van het kasteel
dat zoowel den naam van Paradiso verdiende. Met vaardigheid en
zwierigheid sprong de schoone nit haar rijtuig on beidom gracielijk en
gezwind de porfieren treden.
Zonder eon blik to gunnen aan de verblindelide pracht die haar
omringde begaf zij zich in den zuidertoren van haar slot em haastte zich
de wenteltrap op.
Op het hoogste van den toren duwde zij een deurtje open dat tot
een klein vertrek toegang gaf.
(*) De zes groote meren der valid i van Mexico heeten : het Huh,utoca-, het Zumpago-, het
Jaltocan-, het Te,z-ucueo- en eindelijk het Chakomeer.
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Dit kamerke, dat aan eene lantaarn geleek, had een venster aan
elken kant der vier hoofwinden, en daar het kasteel zelve op eel) hoogte
gelegen was en de tinne gansch het gebouw en het omliggende bestreek,
kon van daar de blik over de gansche \Tallei v.an Mexico rondwaren.
In die plaats stond midden in een driepikkel waarop een zienbuis
lag die met haar zwaartepunt op eene spil rustte zoodat men haar laugs
alle kanten kon ronddraaien.
Vijzon hidden liaar gevestigd op het punt dat men wou onderzoeken.
Van de lage zoldering hingen een rij koordjes ueder.
De sennorita bezag het uurwerk dat aati den wang hing.
Kwartier voor vijf ! sprak zoi Nog enkele minuten !
Zij liet zich in een biezen zetel nedervallen en stak een cigarette op,
waarvan ze met wellust de blauwe geurige wolkjes uitblies,
Toes de wijzer drie minhten voor 5 ure aanduidde stolid ze recht en
trok aan een der koordjes.
Dan vestigde zij liaar zienbuis in de richting van een afgelegen spits
die tegen het hemelazuur donker afstak.
De sennorita'had nu het oog aan den veffekijker.
Aandachtig blikte zij in de richting.
Zij trok met een ander touw.
En nu met tusschenpoozen van opmerkzaam turen door den
telescoop begon zij aan de touwen, afwisselend met vaste hand to
trekken.
Hadde men van buiten de toreitin gadegeslagen men zou houten
amen op en seder hebben zien gaan.
Hadde men de plaats ingenomen , der di ona men zou in de verN
soortgelijke teekens als antwoord bemerkt hebben.
Op een afstand van twee uren voeFde de don. a een gesprek met
iemand die ginds op de bergspits eene hut had opgetimmerd.
Het kunstig spel der latten, door een aar klavier van touwtjes in
beweging gebracht, legde in het void der zienbuis al de lefters van het
alphabet.
Terwijl op een punt die lucirttelegraphie werkte, vortolkto men op,
het ander punt elk teeken door een letter of een woord, dat op het papier
werd gezet.
Als het meisje alzoo wist wat men gindor verre berichtte schreef zij
eerst haar antwoord; om letter voor letter to kunnen overseinen.
Het volgende gesprek werd althis gevoerd en kwam op het papier
voor de dona :
Op de bergspits.
ben hier.
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1k zie u.
Op het kasteel Paradiso.
Ons
blijft
het geheim onuitlegbaar.
Op de bergplaats.
Mij ook.
Paradiso.
Berg _ — Ventura en Lopez meenen dat gij in persoon het bevel
bracht van niet te handelen.
Dwaling.
Paradiso.
Berg. — Niemand der uwen ?
Paradiso. — Neon.
Berg. — Volgens ze uitleggen uw gestalte maar vermomd in
joiigenskleeren.
Zonderling.
Paradiso.
Aan niemand gesproken ?
Berg.
Paradiso. — Aan niemand!
Noch wachtwoord gegeven ?
Berg.
Buiten u, Ventura, Lopez en Sinio, aan niemand.
Paradiso.
Berg. — Kan Sinio verdacht worden ?
Neen.
Paradiso.
Berg. — Waarom niet ?
Paragiso. — Is bij Juarez.
Berg. — Zeker ?
Para diso. — Heel zoker.
Berg. — Onbegrijpelijk. Ander nieuws.
Ik volg u.
Paradiso.
Berg. — Rubio heeft revolverschot ontvangen.
Paradiso. — Waar ?
Berg. — Puebla.
Paracliso, — Dood ?
Berg — Doodelijk gewond... Niets uit to krijgen... Inkoortsen...
Raaskalt.
Wie gedaan ?
Paradiso.
Beweert geschoten door jongen Indiaanschen knap Arroz
Berg.
geheeten.
Arroz ?.. Heb tusschen berichten dat eon Indiaansche
Paradiso.
knaap bij Madre Pico omkwam.
Nauwkeurig, Maar speelt in het hoofd van Rubio, die
Berg.
daar was met Lopez. Niets anders uit hem to krijgen.
Paradiso. — En Lopez ?
Berg. — Is hier.
Paradiso.
Waarom niet in de hoofdstad bij den Keizer ?
Berg. - Hij vreest verraad.
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Paradise. — Heeft niets te vreezen. Kom uit de stad. Gesproken
met den argloozen Salas. Eenieder veronderstelt dat, kolonel Lopez in
tweegevecht gedood werd door Don Diego.
Berg. — Dan kan hij ongedeerd in Mexico terugkeeren.
Paradise. — Ik spreek er borg voor.
Berg. — Wat moet hij zeggen ?
Paradise. — Om het even ! Bijvoorbeeld door guerrilleros van
Juarez aangehouden en nu ontsnapt.
Berg. — En Don Diego ?
Paradise. — Is hier.
Berg. — Gevaarlijke tegenstrever.

De Norte in het bergland (Mexico).

Paradise. — Viet ernstig.
Berg. ---= Sa, maar goed lemmer en moedig.
Paradise. — Zal ons een werktuig z'ijn.
Berg. — Nooit.
Paradise. — Verzeker u. Is reeds stnoorlijk verliefd op-mij
Berg. — Zou hem toch liever zien verdwijnen en Lopez ook,
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Paradiso. — Is in mijn macht. Zal verdwijnen als ik het geraad-

zaam vind.
Berg. — Lopez dringt er fel op aan.
Hier kwam een glimlach op het bevallige maar koud en onverschillig gelaat der Roos van
Paradiso.
Heeft de kolonel schrik van hem P I)at hij gerust ter
hoofdstad. kome. Don Diego z.a1 hem verontschuldigingen maken.
— Oh ! oh !
1k verzeker het u.
Paradiso.
Berg ,
Zoo,ik uw toovermacht niet kende ik zou twijfelen. Nu
geloof ik. Lopez zal dezen nacht te Mexico aankomen.
Paradiso. — Is het alles.?
Berg. -- De keizer ?
Verwekt groote geestdrift. Verstandig, goedhartig
Paradiso.
man ; edele ziel. Da kei.zerin zelfde geestes- en hartengaven.
Berg. — Gij spreekt als eel]. keizersgezinde.
Paradiso. Zie toesta,nd in zooals hij is. Doe niet als struisvogel.
's Keizers macht wast dagelijks ; wij gaan achteruif in openbare
meening. Juarez verliest hier zijn laatste partijgangers.
Berg. — Somber vooruitzicht.
Neel].
Paradiso.
Berg. — Begrijp U niet.
Paradiso. — Olds net rond hem gespanneu. Strik om zija hals.
Wordt dichter en dichter toegehaald.
Berg. -7 Maar de volkmeening.
Paradiso. Moet toppunt berei'ken ten voordeele Maximiliaan.
DA is noodlottig. Daarna zal de verkQeling koinen ; de ontevredenheid.
Ze verwachtt, n zich aan eon aardsch paradijs ; niemand kan dit geven.
Overigens gij kent op 5 yolk.
Berg. — Ik zou onmiddellijk willen handelen.
Onmogelijk en niet geraadzaam.
Paradiso.
Berg. — De vliegende koloimnen van Bazaine doen veel kwaad
aan de guerrilleros.
Ik wcet bet.
Paradiso.
Berg. — Indien er geen einde aan gesteld wordt zal Juarez de
greuzen van het Maxicaansche grondgebied moeten overtrekken. En dart
vervalt zijn recht tot het presidentschap.
Paradise. — Zal zoover niet komen. Bazaine zal mij het hof maken.
eer het twee dagen verder is.
Berg, — Op u berust ons laatste hoop. Bat de sluier van Dona Inez
zich dicht toesluite over Mercedes.
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Paradis'o. — Heb geen vrees. Is dit Mies -P

Berg. — Ja.
Paradiso. — Wanneer nieuw gesprek ?
Berg. — Morgen vroeg, drie minuten vOOr zes ure indien er geen

nevel over de vallei ligt. Anders drie minuten vOOr de ieerste volgende
our dat de verrekijkei' de seinen kan lezen.
Zeer wel. Adios.
Paradiso.
Berg. — Adios.
Het spel der armen op de torenspil hield op.
De senorita stak een nieuwe sigarette op, vees de zienbuis los en gaf
haar een zwaai in een andere richting.
- Zie zoo ! sprak zij. 1k heb hier wel niets to vreezen, maar het
is toch een goede voorzorg.
Na daalde zij weder de wenteltrap af.
Een half dozijn negers kwamen hare bevelen vragen en haar melden dat de salon vol bloemtuilen
Vluchtig ging zij er een blik op werpen en las de namen -der
kaartjes die er aangehecht waren.
DON DIEGO ! las zij.
Onder den naam was geschreven : Zend aan de goddelijk schoone
Roos VAN MEXICO deze geringe voorbode - en hoopt dat hij haar zijne hulde
zal mogen aanbieden.

— Die is in mijn. macht ! murmelde zij.
Een tiental namen-volgdell zonder dat een trek van haar gelaat
eénig gevoel verried.
:
Maar plotseling riep ze vreugdig
MAARSCHALK BAZAINE biedt eerbiedig zidn hulde aan Dona
Inez.

— Odic dien zal ik ringelooren,
Een neger naderde haar en bood een open brief aan die van
Monterey was opgestuurd.
Dit bracht de keizerlijke postbode, senora !
Zij nam het papier en wierp er een vluchtigen blik op.
Met een gebaar. der hand zond zij den neger weg, hief een roode
fluweelen gordijn op die in zware plooien nederbing en trad een sierlijk
en rijk werkkabinet binnen.
Daar stond een boekenkast en een lessenaar ga,nsch met goud en
zilver belegd.
Zij stak een andere sigarette op, wandelde eens door het vertrek en
keek de ramen uit alsof ze zich wou vergewissen dat ze wel waarlijk
alleen was.
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Dan liet zij zich vergenoegd in een leunstoel vallen met den brief
in de hauden.
Zij las :
LIEVE ZUSTER INEZ,

Kasteel Paracliso
Aan het Chalco2neer.

Goed Nieuws is hier niet. De wreede Mercedes gaat voort met het
Noorden to teisteren. Ik help de keizergezinden waar ik kan. Of ih naar
,de hoofdstad 'komen zal, weet ik nog niet. 1k bezwijk hier van de koude
in do bergen. Wie you hier lang wilen blijven ? 1k deed haast een
aanslag op mijn levee met naar de Tierra fria to komen. Hoe stelt het
Z. M. de keizer ? 1k mis hier aIlo nieuws. Zullen do Juaristeil thans nog
kunnen lukken ? .Bazaine doet hier veel goods, ik moet bet u niet zeggen.
Ik wou dat ik hier weg ware verre, van op tiw kasteel verre van ,dien.
oproermaker Juarez.
Uw toegenegen zuster,
ASSOMPT10.

Ziedaar, zei ze binn.ensm.onds en al lachende, groot geheimen
op een open kaart. Het zwarte kabinet heeft dien brief geiezen en kern
met vreugclè besteld. Het kan imniers niet anders of het moot bier twee
keizersgezinde zusters golden. Laat ons nu ems zien vpm wje hij komt
en wat hij ons bericht
Zij nam een vierkant papier nit haar lessetiaar dat juist de gtootte
had van den brief. flier on daar waren or vierkante openingen in geSneden, zeer onregelmatig.
Zij legde die grillie op den brief zoodat het groot gedeelte der
woorden bodekt waren ; doch door de vierkante iaten las zij flu:
. Mercedes .
. help .

. of ik .

.

. 6ezwiA .
Wie

•

. • deed

aanslag , op ...
•

.

•
•

.

.

.

keizer •

.

.
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.
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lukken? Bazaine. .
•
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weg.

• . . Juarez.

.

.

.

.

. . • • . -

. ,

•

.

.

. . moet .

•

.

•

Uw.

.

•

.
P

.
•

.

.
•

.

.
.

.

een hanginat die tus3clien twee praelilig,) pahnstammen wiegelde strekte
1-iet bevallige meisje zich
(131z. 106).
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— Zoo ! van Juarez zelf ! murmelde zij. Het staat slecht in het
Noorden. 1k moot helpen of hij bezwijkt !... Welnu ik zal helpen en hij
zal niet bezwijken.
Langzaam herhaalde zij :
- Wie deed aanslag op keizer mislukken ? Ja, wie 9 Dit geheim
foltert me waarlijk. Is er onraad ? Heeft iemand ons geheim onderschept ? 1k zal het weten. Wat Bazaine aangaat dien zal ik zijn hardnekkige waakzaamheid wel doen insluimeren. Sisara leverde zijn hoofd
aan den nagel van Jahel ; Holofernes legde het zijne onder het zwaard
van Judith ; Samson liet door Dalila de kracht die in zijn haarlokken
school afknippen, het zal mij niet moeilijk vallen den verwijfden
Bazaine, belust op luimigheid en vermaak, to ringelooren. Op welke
wijze ? De blauwe hemel van mijn vaderland zal het mij ingeven.
Licht en slank daalde zij de porfieren trappen af in haren heerlijken hof. In eon hangmat die tusschen twee prachtige palmstammeu
wiegelde strekte het bevallige meisje zich uit.
Haar gansch uiterlijk was als hertooverd.
De waas van ernst en nadenken,die het rozig harer wangen overtcgen had was nu verdwenen on alleen de lach der behaagzieke schoone
speelde om haar lippen.
Wie kon vermoeden dat die senorita daareven met staatszaken
bezig was ? Dat zij het was die in hare fijne hancties de draden hield
van het .P.-et der samenzwering dat de Hyos del Pays over Mexico hadden
gespannen ?
Wie kon zelfs veronderstellen dat er bloed aan kleefde ?
Wie zou in die w-ufte schoone de gevaarlijkste vijandin van het
keizerrijk herkend hebben ?
Wellustig lag zij uitgestrekt in het lommer der waaiervormige
paimbladeren.
Plotseling verscheen eon mart negerhoofd tusschen den weelderigen tropischen plantengroei.
— Senora !
- Wat is er, Jack ? vroeg zij zonder bet hoofd om to wenden.
— Er is eon caballero die u verlangt to spreken.
— Don Diego ? zei ze.
Ja, senora.
Er volgde eene state. Eon glimlach speelde op haar gelaat.
Zij tastte eons onder haar keurslijf of haar juweel-revolver wel op
zijn plaats zat en sprak toen :
't Is wel, Jack.
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— Mag ik den senor binnen laten. ? vroeg de neger verwonderd.
— Ja en leid hem tot hier.
— Tot hier bij u, senora ? vroeg Jack die aan zulk. een bevel niet
gewoon moest zijn.
— Ja, Jack. En spoed u wat dat Don Diego niet lang wachte ! Die
komt nu van pas, dacht zij. 1k heb hem noodig opdat Lopez terug in
de stad zou kunnen komen !
Eenige minuten verliepen... dan ging er een geritsel tusschen het
loover op en yurigrood, stralend van geluk, verscheen voor Dona Inez
de .hooge en breede gestalte van Don Diego.
0, wat had hij zich opgesrnukt en opgeknapt !
Zijde en fluweel kreukten om zijn ontzaggelijk lijf.
Kostelijke wapens staken in zijn rooden gordel.
Met zwierig gebaar nam hij den vilten hoed of en een knie ten
gronde zettend sprak hij op hoogdravenden Loon :
— Allerschoonste tusschen de schoonen !... Stra1ende zon die mijn
hart in gloed zet !... Bloeiende bloom, Roos van Mexico, Don Diego, de
aanbidder van het bevallig geslacht, die zijn leven wijdt aan de schoonheid, Don Diego hiedt u zijne nederigste hulde en noemt u do koningin
der wereld.
Dona Inez zwaaide bevallig met haren waaier waarachter zij tevens
den lachlust bestopte die op haar gelaat to lezen stond.
— Uw hulde is mij zeer aangenaam, Don Diego. 1k keiide u reeds
van naam !
— Gij zijt al to welwillen.d, edele senora !
— 1k weet dat gij een aanbidder zijt van het schoone geslacht.
— Uit ganschei ziel, mijn koningin !
— En ik weet ook dat de schoonen uw gevoelens jegens haar met
wederkeerigheid beantwoorden.
Don Diego barstte bijna onder de vleitaal die van zulke schoone
lippen kwam.
In vervoering stond hij recht :
— 0 senora ! riep hij hartstochtelijk uit, voortaan wil ik u alleen
aanbidden !... 0, kon ik maar lets voor u doen !
Een vluchtige uitdrukking van voldoening kwam op hot gelaat van
Dona Inez.
— Dat kunt gij ! antwoordde zij.
— 1k, sonora ?
— Ja, Don Diego.
-- Spreek en bij alle heiligen het zal volbracht worden ! Spreek !
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moet ik in 't Chalcomeer springen of een tienduizend Verinoorden !.
Gij hebt slechts to bevelen !
En met een tragisch en theatraal gebaar zijn dolk trekkend :
— Wilt gij mijn leven, senora, gebied en ik sterf voor uwe voeten
— 0, Don Diego ! riep de Mexicaansche alsof ze bang was dat de
man dit voor hare oogen ging ten uitvoer brengen maar 't moest zijn
dat ze toch innerlijk zeer gerust was over zijn inzichten, want een
glimlach speelde om hare lippen.
- Ik zal het doen !. Beveel !... en ik sterf
— Neon, Don Diego, ik wil dat gij levet.
— 1k zal 'even, senora, omdat gij het gebiedt ! zei de Creool.
— 1k vraag iets anders van u.
— Is het in mijn macht, o schoone der schoonen ?
— Het is in uwe macht
— Dan zal het gebeuren, ik zweer het !
Gij kent kolonel Lopez ?
— 0, senora, of ik hem ken ! „fa, ik beloof het u, ik zal hem de
ooren van zijn hoofd kappen...
— Neon, Don Diego, neon !... wou Dona Inez onderbreken.
- Ik zal het doen ! 1k zal u zijn ooren brengen tot teeken der
waarheid.
Ik wil het niet. Wilt go luisteren ?
— 1k lig aan uwe voeten.
— Het gerucht heeft geloopen dat gij koloneel Lopez gedood hadt
in tweegevecht.
- Eilaas neen, Dona !
- Weet gij waar de kolonel thans is ?
- Misschien bij de duivelen der hel, bevallige Roos.
— 1k heb daar straks vernomen dat hij heden avond in de stad
Mexico wederkeert.
— Dan zal hij or toch den dageraad niet zien opgaan I
— 1k vraag u juist het tegenovergestelde, Don Diego.
Wat zegt gij, jonkvrouw ? vroeg de man verbaasd.
- Gij hebt den kolonel bloedig beleedigd...
— Ilk zal hem... ik,.
- Gij zijt een dor kloekste voorstanders van den keizer...
- Daarom— En gij moogt een braven soldaat, als kolonel Lopez is, niet aan
den keizer ontrooven, Don Diego !
- Een trouw soldaat, senora?
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— Twijfelt gij er aan ?
— Ja, senora.
- Waarom ? vroeg Dona Inez nieuwsgierig.
- Omdat ik geloof dat hij met de Juaristen aangespannen is.
Nieuwsgierig en ernstig ditmaal richtte de schoone zich op.
- Wat zegt ge, Don Diego ?
- Wat ik gehoord heb, senaro.
- Gij zult toch wel mis wezen !
Bewijzen heb ik niet ; alleen weet ik dit dat die man mij niet
aanstaat.
- Wat vertelt men nog van hem ?
— Ilc heb gehoord dat hij bij de geheime maatschappij Hyos del
Pays is ingelijfd !
— Ha ! zei Dona Inez wier belangstelling klom.
— En dat hij in de kroeg van Madre Pico soms is to zien.
- Onmogelijk toch !
- Dat hij er hei hooge woord voert en beveelt aan de schelmen
en de dieven die er vereenigen.
- Gij verwondert mij, Don Diego. Ik sta verbaasd dat gij zooveel
weet.
Die verbaasdheid was gerneend.
Don Diego, gevleid en gestreeld door de belangstelling die hij
verwekte en om to toonen dat hij nog meer moist, vervolgde
— Het schijnt zelfs dat hij bevelen ontvangt van Juarez.
— Maar is Juarez niet in bet Noorden ?
— 0, de gewezen voorzitter stuurt hem een bode en zij geven
elkander afspraak in de Puerto del Infierno !
Onmogelijk ! onmogelijk ! riep Dona Inez nit.
— Het schijilt zoo, mejonkvrouw.
— Maar van wie weet u al die bijzonderhedeu, mijn Hove Diego ?
— Van een...
Maar het woord bestierf op zijn lippen.
Achter Dona Inez, tusschen het loover, was bet roodvale gelaat van
een Indiaanschen knaap verschenen, die den wijsvinger op den mond
hield en aldus de stilzwijgendheid oplegde.
Don Diego stond verbijsterd...
Hij had den jongen Indiaan Arroz herkend !...
Wat kwam die daar doen ?
Hoe was hij bij de schoone Dona Inez ?...
Hij stamelde... brabbelde... keek strak in de richting van hot
hoofd.
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Dona Inez, die zijn bedremmeling bemerkte, wendde snel het hoofd
O M ...

Maar het hoofd was verdwenen...
Zij zag niets !...
— Wat hebt ge zoo plotseling, mijn waarde Diego ?

— Wel, jonkvrouw, ik... ik... ik weet het zelf niet...
— Zaagt gij jets ?
— Ne... neen !... Een bloedaandrang misschien... De warmte... de
aandoening !...
Don Diego wist niet wat to antwoorden.
Dit alleen besefte hij dat hij niet verder mocht spreken, dat de
jonge Indiaan, van wien hij al de geheimen wist, hem vroeg zijn naam
niet to noemen.
Dona Inez was ongeduldig.
— Van wie weet gij dat alles ? vroeg zij.
En de eerste de beste naam, die in verwantschap stond met dit
alles en die hem to binnen viel, noemde hij.
— Rubio ! sprak hij.
— 0 ! die verrr...
De jonkvrouw slikte het woord in. Een oogenblik had zij haar
zelfbeheersching vergeten.
— 0 ! zei ze lachend, 't zullen maar allemaal vertelsels zijn. Weet
ge wat, Don Diego ? Kolonel Lopez is tot nader onderzoek een goed
soldaat, een trouw keizersgezinde. Doe mij het genoegen aan niemand
die aantijgingen to herhalen, belooft ge mij dat ?
— 1k kan u niets weigeren, bevallige Dona.
Deze richtte zich op in haar hangmat, nam de hand van Don Diego
zachtjes vast en hem met haar vurige oogen aanblikkend sprak zij :
— En nusa ik u nog meer vragen !
— Alles !... alles ! veil ik voor u doen !
— 1k vraag dat ge kolonel Lopez niet meer in tweegevecht zoude
beroepen !
— Niet ?... Niet, Dona Inez ?... Hm ! 't Is maar...
— Ja, de uitdaging heeft plaats gehad.
— Juist, senora.
— En dan kon dit zoo ineens niet gedaan wezen !
— Heel juist, senora, er moet bloed vloeien.
— Gewis !
— Dus ik hoop, senora, dat gij niet zult aandringen.
— Er is een ander middel om zonder gevecht de zaak uit to
maker.
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1k zie er geen,. senora.
Als een der twee partijen verontschuldigingen aanbiedt.
Ja... maar dat is toch maar. gek !
Ik zou nu liefst hebben dat het zoo ging, mijne lieve Don

Maar welke man zal verontschuldigingen willen doen, senora.
Gij, mijn lieve !
Don Diego weed vurig rood.
!... ik ! stamelde hij.
— Ja.
- Nooit.
Ik vraag het, mijn. lieve Diego, ik eisch... en uwe belofte ?
— Maar, senora ! riep de ongelukkige, dan ben ik onteerd.
— Neon, lieve ! Eenieder kent uw mood ; ditmaal zal men uw edel
hart waardeeren, wait het is edel zijn onrecht to beken.n.en. Kom ! vervolgde de tooverfee langzaam door zijn Naar strijkend. Zult gij het
doen !... Zeg ja !... mijn lieve Diego !
— Ja ! kwam het gesmoord nit de keel van den armen man Oie
onder den blik der schoone bezweek.
— a dank u, mijn lieve Diego. Ik hob uw woord. 1k ben er u zeer
dankbaar voor... Jack !
De neger kwam to voorschijn.
Leid den senor eens tot aan de poort. Goeden dag, Don Diego !
Doze verliet -wankeiend, als in een Broom, het kasteel.
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Geschiedkundige bijzonderhotieli.

De keizer en de keizerin hadden feest en vreugde ontmoet in hun
nieuwe hoofdstad en, de yerwelkoming hunner onderdanen was zoo
.geestdriftig als hartelijk geweest.
De aartsbisschop, Mgr La Bastida had. een Te Deum gezongen in de
groote kerk en een bal had den eersten dag, gesloten.
Maar in het keizerlijk paleis zelf vond Maximiliaan een warboel die
een symbool was van den wanordelijken politieken toestand des lands
waarover hij regeerde.
Niets was daar in orde.
De twee vorsten kwamen er aan gelijk een Vlaamsche burger die
's Zaterdags 's morgens onvoorziens terug zijn woning binnenvalt :
emmers, raagbollen, bezems, dweilen, alle schrobgerief staat hem in
den wog.
In het paleis was het even zoo gesteld
Daar waren de oppoetsers tot aan de schouders met zeepwater en
schuim bedekt ; schrijnwerkers, behangers, slotenmakers, timmerlieden
en metselaars liepen er door/elkander.
Want, volgens recht Mexicaansche wijze van doen, was men slechts
met het noodigste begonnen als er niet 'anger kon uitgesteld worden.
De tijding van 's vorsten landing was gelijk een bliksemstraal
ingeslagen bij al wie eenige arbeid van dien aard was opgedragen en
had er een fabelachtige verwarring aangericht.
In het paleis op de plaza, slat Maximiliaan oude bewonen, zegt
een ooggetuige, was bijna niets N oor zijne komst in gereedheid gebracht.
Niets, ten minste, gelijk het een vorstelijken telg hi Europa van
zijn geslacht gewoon was en hier ook had mogen verwachten. Maar wie
had thans den tied om over zulke kleinisteden lang to 'Often en overal
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waar zich het keizerlijke paar liet zien, werd -het zoo hartelijk en hide
toegejuicht dat Maximiliaan over den geest, die er heerschte in de
hoofdstad in die dagen, volstrekt niet in twijfel kon zijn.
Die omstandigheden deden hem dan ook een menigte kleinigheden,
die hem niet aangenaam konden zijn, door de vingers zien.
- ZeIfs de geheele bouw Lrant van het paleis was ongeschikt voor ,een
keizerlijk verblijf, al was zij overeenkornstig het land en het klimaat,
ingericht, en de beambten die met het opzicht daarover waren belast
stonden gansch verslagen als zij de kamers iu oogenschouw namen die
de keizer en de keizerin moesten betrekken.
Enkele stukken getuigden van de grootste pracht, bijvoorbeeld een
opsmuktafel door de vrouwen van Mexico aan keizerin Charlotte
geschonken.
Doch verder getuigden de versleten tapijten (het is een ooggetuige
die aldus spreekt), vloerkleeden ell een groote menigte andere taken
dat de vorige beheerschers van Mexico dit gebouw vroeger wei hadden
bewoond, maar geen tijd of gelegehheid hadden gevonden het zich bier
behaaglijk to maken.
Maximiliaan, gewoon aan een betere omgeving, kon zich natuurlijk
hier niet to huis gevoelen.
Welk verschil met zijn kasteel van Miramar !
Dit waren nochtans niets dan kleinighedr_ln die mottertijd en met
geld to verbeteren -waren.
Daartoe was het noodig een groot getal handswerkslieden aan den
arbeid to zetten en gedeeltelijk om dozen niet in den weg te loopen en
ten and-ere om to voldoen aan een ridderlijk gevoel dat hem altijd
bijbleef, besToot de keizer den ouden koningszetel van Montezuma (*),
die ongeveer een good half uur gaans van Mexico was gelegen, het slot
Chapultepec tot-zijne voorloopige verblijfplaats to kiezen.
Een schoonere ligging had geen slot op de geheele wereld.
Chapultepec is het middenpunt der Vallei van Mexico.
Het is gebouwd op een kleinen heavel die zich midden in het dal
yerheft hetwelk van Vulcanischen oorsprong is.
Aan den voet des heuvels ^ taan groote, krachtige cederboomen met
bun reusachtige stammers en kruinen die het eene menschengeslacht na
bet andere overschaduwden eh die waarschijnlijk behooren tot het over0) De Mexieaansche honing Montezuma werd in 1520 door Cortez onttroond en liet zich
vin honger sterven naar sown-I-igen heweren, alhoewel het waarschunliilier is dat hit door de
Spa p jaards vermom d word. Zun mantel, ganseh nit zeldzamo plunnen vervaardigd, berust
tegenwoordig in het inuseu,n1 der Hallepoort te Brussel.
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schot van een dier bossehen welke de oude Mexicanen of Bever de
Azteken aan hun goden hadden gewijd.
Boven op dien heuvel liet een der vorige Spaansche onderkoningen
een groot slot bouwen met hooge muren en wallen, hetwelk een uitzicht
bood zoo rijk als er bijna nergens een gevonden wordt.
Ten Oosten van dit slot liggen die prachtige vulkanen — waarvan
wij reeds spraken — immer met sneeuw bedekt, de Popocatepetel en
Iztaceiluatel of Witte Vroutv, de eerste spits in den vorm eener pyramide
en de andere met langzaam oploOpenden top in de gedaante eener
rustende vrouw met een lang wit kleed bedekt.
De Indianen zeggen dat de Popocatepetel zijn vrouw overgebracht
eu. het lijk op den anderen berg heeft gelegd.
Links daarvan strekt zich de hoogte uit die de dalen van Mexico
en Puebla van elkander scheidt.
De middengrond wordt gevormd door moron waartusschen het
Chalcomeer aan wiens boord het kasteel der Boos van Mexico stond.
Op den voorgrond bevindt zich de wij duitgestrekte- hoofdstad met
haar rechte straten, omgeven door talrijke dorpen, stadjes en hacienden.
Verder aan de linkerzijde de bedevaartsplaats Guadelupe en aan de
rechterzijde Tacubaija — een barbaarsche naa,m voor onze ooren maar
een vriendelijk plaatsje. Daarheen veriegdelViaximiliaan, slechts weinige
dagon na zijne aankomst, zijn verblijfplaats.
Weelde was er echter niet.
Den eersten nacht was hij gedwongen op een eenvoudige matras,
tegen den grond, in de verandah vanhet gebouw, door to brengen.
De bewonderwaardige Jigging en de geschiedkundige herinneringen
aan die plaats verbonden stelden hem schadeloos voor ales.
Zelfs de fibre keizerin Charlota schikte zich, al was het misschien
niet heel blijmoedig, naar de omstandigheden van het oogenblik.
Rust genoot hij er niet.
De verschillende p,artijen begrepen zeer good dat zij gebruik inoesten
maken van den eersten tijd.
De keizer immers had nog gees besluit genomen in welke richting
hij regeeren zou.
Zijn gunst was to winnen.
Daarenboven was Maximiliaan verhetigd de wenschen zijner onderdanen to hooren en hun grieven to kennen.
De tweedracht heerschte overal.
Scherp stonden de partijen over elkander.
Het is noodig dat de lezer eenige geschiedkundige bijzonderheden
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nopens Mexico kennen om zich een goed gedacht to vormen in welken
toestand Maximiliaan zich beyond en over Welk yolk hij ging regeeren.
Mexico was vroegtijdig bewoond.
Vroeger dan de Europeanen, veronderstelt men, hadden zij, even
als de Sineezen, een zeer hoogpunt van beschaving bereikt.
Vooral waren de onde Mexicanen hedrevene bouwkunstenaars. Ook
de overoude drijvende tuinen van het Chalcomeer zijn nog zoo beroemd
als hangende tuinen van Babylone.
Deze weelderige vrueht- en bloemwaranden berustten op reusachtige
door rietwortels en boomtakken saamgebonden. aardvlotten.
In het huidig mexicaansche yolk ligt nog een grond van wreedheid.
Is hij afkomstig van vroeger ?
Misschien wel ; want in weerwil hunner beschaving kenmerkten
zich de heidensche eerediensten der Azteken door een verregaande
barbaarschheid, het offeren van menschen aan hun goden namelijk en
wel op de breedst mogelijke schaal.
Het kristendom door , Cortez en zijn opvolgers ingevoerd, maakte
hieraan een einde.
In 1810, toen Spanje door de legers van Napoleon zijn macht
gefnuikt zag, wierp Mexico het juk of waaronder het Binds Brie eeuwen
zuchtte.
Na dat Ferdinand VII op den troon hersteld was, deed hij wel
herhaalde pogingen om zijne verlorene bezittingen in Amerika to
heroveren, maar dit plan moest hij ten laatste opgeven.
In 1821 werd het gemeenebest Mexico door het voormalige moederland voor onafhankelijk verklaard.
Het besloot toen reeds den republikeinschen vorm door den
keizerlijken to vervangen.
Spanje weigerde de kroon voor een zijner infanten aan to nemen.
In Februari 1822 werd de legeroverste Iturbide onder den naam
van Augustinus den Eerste uitgeroepen tot keizer van Mexico.
Na een jaar moest hij echter afstand doen van de kroon en in 1824
werd hij gefulsilleerd.
In de veertig volgende jaren van 1824 tot 1864 — als Maximiliaan
de kroon aannam — werd Mexico, gelijk wij reeds zegden door 260
opstanden . geschokt. Dan weer waren de liberalen aan het bewind dan
weer de katholieken.
Ziehier nu hoe het komt dat wij Bazain.e met 30,000 Franschen in
Mexico ontmoeten.
In 1757 ontstond er alweder een ernsGige worstelin.g tusschen de
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behoudende partij met generaal Miramon aan het hoofd, die then voorzitter was der Republiek en den Indiaan Juarez.
Toen bes1O-ten Frankrijk, Spanje en Engeland, op de dringende
aanzoeken hunner in Mexico gevestigde onderdanen, tot het uitzenden
eener vereenigde expeditie.
Deze had een dubbd1 doel : de veiligheid to waarborgen der Europeanen die in Mexico waren en de voldoening der verschuldigde gelden
to eischen, welke een bedrag van -nagenoeg 41 millioen piasters of ruim
twee honderd millioen beliepen.
Maar Napoleon III had andere inzichten over Mexico. Hij wilde een
einde stellen, zegt men, aan den oproerigen toestand waarin Mexico
voortdurend verkeerde.
Volgens anderen zou de Fransche keizer door den graaf de Morny
en door zekeren banliier Jenker — die op woeker millioenen aan Mexico
verschalkt zijn.
hadden geleend
In elk geval de Fransche krijgsbanier was nu in Mexico ontplooid
en hare eer moest opgehouden worden. De vlootvoogd Juran de la
Graviere, generaal Forey en eindelijk Bazaine werden er opvolgentlijk
naartoe gezonden.
Eene maand geleden waren de Frauschen de hoofdstad binnengerukt en hadden zij Benito Juarez verplicht naar het Noorden to vluchten
als de junta der Mexicaansche notabelen bijeenkwam en met 231 stemMen tegen 19 tot de invoering eener erfelijke monarchic besloot.
Een katholiek soeverein zou men de kroon met den titel van keizer
aanbieden.
Tegelijkertijd was bepaald dat de keizerlijke kroon in de eerste
plaats aan den aartshertog Fordinan d-Maximiliaan van Oostenrijk,
oudsten brooder van keizer Frans-Jozef, zou worden aangeboden.
Ziedaar ill welke omstandigheden Maximiliaan en zijn gemalin
princes Chariotta to Mexico waren aangekomen.
Hetgene den toestand het meest verwikkelde wat dat Juarez en zijn
partij bijna een milliard aan kerken en kloosters ontroofd hadden in
eigendommen, daarin het voorbeeld volgend der Fransche Revolutie.
Teruggeven was onmogelijk ; het hadde een omwenteling doen
losbarsten daar to -veel persoonlijke belangen er door gekrenkt werden.
De behoudsgezinde partij van Miramon eischte nochtans de
teruggaaf.
Wat gedaan ?
Eon overeenkomst, die beide partijen zou voldoen, moest gesloten
worden,
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Onvermoeid was Maximiliaan dagelijks met zijn raad werkzaam.
Weldadige wetten, eerlijke instellingen werden ont-worpen.
Eerst moesten zij op papier gebracht worden ; in vreedzamer dagen,
die, iedereen hoopte het, spoedig zouden aanbreken, konden zij ten
uitvoer gelegd worden.
Het ministerie dat de keizer benoemde , getuigde dat hij een rechtvaardig evenwicht tusschen de liberalen en behoudsgezinden wilde
houden.
Maximiliaan schreef daarenboven persoonlijk een brief aan Benito
Juarez.
Deze echter, verwoed op heerschappij en vol haat en wrevel,
antwoordde in koele zelfs dreigende bewoordingen.
Maximiliaan had zich zelven een weg afgebaken
Hij was overtuigd dat het hem gelukken zou de harten zijner
onderdanon to veroveren.
Het waslem inderdaad ernst.
Hij wilde aan het land regelmatige onpartijdige wetten geven ;
het yolk beschaven ; den landbouw aanmoedigen en kunsten en wetenschappen ondersteunen.
Edele voornemens, een edelen vorst waardig !
Maar hoe weinig waren zij geschikt voor het Mexicaansche yolk
dat eer noch deugd waardeert noch bezit
De ontbinding zat er in.
De geheele week was `le keizer werkzaam met zijn staatsraad.
Hij zelf hield het opzicht over de bureelen.
Hij ontwierp en bespeak nieuwe verordeningen.
Den zondag gaf hij to Chapullepec verhoor aan ieder die hem een
dringend verzoek to doen had.
Op zulke zondagen zag de keizer ook gaarne gasten bij zich aan
tafel, waarmede hij zich op eene vriendschappelijke en ongedwongene
ivijze kon onderhouden.
Hij hoorde met genoegen rondborstige taal, ze moat dan ook
tegen zijn inzichten en denkwijzen indruischen.

HOOFDSTUK X.

Stemmen en vizioenen in den Mexieaansehen
naeht.

Den laatsten zondag van „lull was Don Jose Fernando Ramirez to
Chapullepec aan de keizerlijke tafel uitgenoodigd met Miramon.
Ramirez werd door Maximiliaan tot minister van Buitenlaudsche
Zaken benoemd.
Troeger was hij een getrouw aanhanger van den gewezen voorzitter
Juarez.
Hij was een voorstander der vooruitstrevende politick en dus een
tegeustrever van Miramon.
Aan Miramon moest het gezelschap van Ramirez niet erg bevallen.
Zoodra de tafel was afgeloopen wendde hij andere bezigheden voor,
nain afscheid en reed in zijn rijtuig, met vier Witte muilezels bespannen,
naar de stad terug.
Maximiliaan lachte toen hij zag hoe Ramirez diep ademhaalde,
alsof hem een pak van het hart word genomen, zoodra de generaaLhet
paleis verliet.
Gij zijt niet boos, Ramirez, zeide de keizer schalksch, omdat
Miramon arm verlaten heeft.
— Ik moot ook toegeven, Uwe Majesteit,' dat ik dien heer hover
zie gaan dan komen, antwooi'dde de minister op drogen toon.
— Zoo !
- Veel goeds brengt hij ons nooit.
- Gij zijt niet zacht voor hem, wierp de keizer aanmoedigend op.
- Ik weet, Majesteit, dat hij mij ook veel hover met een strik
om den hals aan een boom zag hangen, dan in de betrekking die ik
thans door de goedheid en het vertrouwen van Uwe-Majesteit bekleed.
- Gij overdrijft !
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— Ik houd het voor best hem uit den weg to gaan , want vrienden
worden we toch -P2 iet zoolang we levee.
-- Gij doet Miramon onrecht, Ramirez.
— Pat geloof ik niet, Majesteit, en bovendien hebben we een
goeden barometer in ons eigen gemoed.
— Voor wat ?
— Voor onze gevoelens.
— Hoe meent ge ?
— Haat en liefde zijn immers wederkeerig, antwoordde de
minister.
— Gelooft gij dat inderdaad ? vroeg de keizer.
— Heeft Uwe Majesteit dat nog nooit gevoeld ? Wanneer wij eenige
toegenegenheid voor iemand gevoelen zoo ligt dat in zekere achting of
bewondering, die wij voor die personen gevoelen.
— Altijd niet, Ramirez.
— Wie kan het zoggen ? In ieder geval toch een soortgelijk gevoel,
majesteit, als is het zwakker of in een andere richting werkzaam.
De keizer was met den minister op het terras gegaan dat een
heerlijk uitzicht geeft op de twee vuurbergen.
Op een wenk des keizers bracht een dienaar sigaren en licht.
Maximiliaan draaide het hoofd om naar de zaal.
— Mijn nieuwe hofmaarschalk is bij de dames gebleveu, zeide hij
lachende. Hij heeft de gave van zeer onderhoudeild to vertellen en de
keizerin hoort hem gaarne als hij iets vertelt van zijn wilde tochten.
Mexico was tot nu toe inderdaad een schouwtooneel van avonturen, en
ik hoop dat wij in staat mogen zijn het vrede en rust to geven en to
bewaren. Poch waarover spraken wij straks, Ramirez ? Gij gelooft dus
aan lets wai ik den c, eer iten indruk ” zou noemen ?
— Pat doe ik, Uwe Majesteit.
— Ik zou u bijna gelijk geven.
_
--"VV aarom met weerhoudingen, Majesf eit ?
— Is het niet wat gevaarlijk al to vast daarop to boUwen ?
— 1k geef toe dat wij dikwijls door een schitterende verschijning
bedrogen kunnen worden, zeide Ramirez, maar...
— Hoe denkt gij over Miramon ? viel de keizer hem in de rede.
— Waarom noemt Uwe Majesteit juist Miramon ? vroeg Ramirez.
— Omdat gij van een schitterende verschijning spreekt. En
Miramon heeft ontegensprekelijk iets ongemeen edels en openhartigs in
zijne gelaatstrekken. Dunkt u ook niet.
Ramirez draalde eenige oogenblikken.
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Lan gzaam keerde hij het hoofd wat ter zijde als of hij Wilde zien
wie er in zijn nabijheid was.
De dienaar was vertrokken...
De keizerin en de dames bevonden zich in den salon.
- Ja, speak hij. Uwe Majesteit heeft gelijk. Men zal zelden een
gelaat vinden dat zoo open den stempel, der ziel schijnt to dragen als
juist bij dezen vele opzichten buitengewoon begaafden en voortreffelijken man...
— Maar ? zeide de keizer, gij wildet er immers eon maar achter
voegen ?
- Ik weet het niet, Uwe wajesteit! zeide Ramirez ontwijkend.
- Gij vertrouwt hem Loch niet, wel ?
- Hij is eon getrouw en ijverig aanhanger der behoudsgezinde
partij en degeneu die het dekreet van 1859 (*) willen doen intrekken
rekenen op hem.
— Maar zooals mij gezegd is, hernam Maximiliaan met afgewend
gelaat, zoo verwisselen de meeningen en partij en hier in Mexico dikwijls
en zeer snel van kleur. Een getrouw vasthouder aan beginselen moot
hier zeer zelden voorkomen.
Ramirez beet zich op de lippen.
Hij zag eon oogenblik stil voor zich neder.
Word hij niet bedoeld door den keizer ?
Inderdaad, hij de vurige aanhanger der Republiek, de warme aanklever van Benito Juarez was nu dozes tegenstrever geworden en
minister van Maximiliaan.
De keizer had soms oogenblikken dat hij scherp en bijtend was in
opmerkingen.
zij 11
Gevoelde hij -dat hij raisschien to ver was gegaan en eon persoon,
met wiens pulp hij hoopte zijn zware taak to volbrengen, niet gekrenkt
moest worden ?
Genoeg, hij haastte zich dus er bij to voegen met eon minzamen
lack
Ik kan hun dat echter niet ten kwade duiden, want ik ben zelf
verscheidene males van gevoelen veranderd, wanneer ik zag dat ik
dwaalde, zonder mij daarover to schamen en ik ben er zelfs trofsch op
to kunnen zeggen dat ik het uit overtuiging hob gedaan.
— Uwe Majesteit kent ons land nog niet genoeg, hernam Ramirez
(t)

Dekreet door Juarez ungevaardlgd

verklaard.

waarbij d-o
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verbeurd werden
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die de verzachting voelde, om te weten dat de eergierigheid hier reeds
menig edel hart heeft bedorven.
— Wij spraken over Miramon,, zei de keizer, met een fijne wending
tot zijn doel willende komen.
Juist, Majesteit.
— Is Miramon eergierig
Ramirez lachte beteekenisvol.
- Miramon, Majesteit, sprak hij, is de eergierigste persoon van
Mexico.

..lanval van den keezerhilien 'koerier.

Ah !
- Op een persoon uitgezonderd.
- En die is ?
- Zijne gemalin.
De keizer glimlachte.
— Gij houdt aldus de senora voor nog eergieriger ?
- Ongetwijfeld, antwoordde de minister, en als Uwe Majesteit
mijn raad wil volgen, moet Miramon voor een korten tijd als het Diet
anders zijn kan, uit Mexico verwijderd worden, wij hebbeni than een
taak- nit te voeren, waarbij wij alle vooral 6e gevaarlijke,
uit den weg moeten ruimen.
— En houdt gij Miramon inderdaad voor gevaarlijk 2'

9
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- Ja, zeide de minister na een korte pauze.
— Waarom ?
— Omdat zijne politiek veel menschen zal ontstemmen. Wat door
juarez afgebroken werd mag niet meer herbouwd worden.
— En wat zal ik met hem beginnen ? vroeg Maximiliaan.
- Dat is heel gemakkelijk, Majesteit.
- Ik luister, Ramirez.,
- Draag Miramon een gezantschap op in Europa.
— Het middel is doeltreffend, beaamde de keizer.
- Miramon zal overal waar hij kornt Mexico op een waardige
wijze vertegenwoordigen en ons nuttig zijn, terwijl hier...
- Wat bedoeld gij ?
Hij ons misschien tot last is.
Maximiliaan scheen in gedachten verslonden.
Miramon verwijderen ? zijn hart kwam er tegen op :
En wie gaf dien raad ?
Een hardnekkig politiek tegenstrever, een gewezen aanhanger van
Jiarez

— 1k geloof dat gij de zaak conker inziet, Ramirez, hernam
Maximiliaan vriendelijk. Bedenk u wat wij vroeger bespraken over den
eersten indruk. kan mij niet herinneren in Mexico een ge]aat to
iiebben gezien, dat mij bij den eersten aanblik meer vertrouwen inboeNmde dan juist dat van Miramon. Hij is in ieder geval een buitengewoon
begaafd man. En zal hij niet als een geboren Mexicaan een opgevat
vooroordeel laten varen om zich met een oprecht hart to Ivijden aan de
goede zaak, als hij ziet dat alles ten beste van het rijk geschied ?
Ramirez zweeg en zag eenige oogenblikken nadenkend voor zich.
— Het is mogelijk, Uwe Majesteit, zeide hij, maar het blijft
eon gevaarlijke proof. Neem Marquez den generaal, die een even
getrouw aanhanger is der behoudende partij als Miramon, of misschien.
meer Tau. Naar afhankelijk, voor dien zou ik nooit vreezen.
— Marquez is toch een dapper soldaat, Ramirez.
Misschien, Majesteit.
- Twijfelt gij eraan ?
- Ja, Uwe Majesteit.
Waarom. ?
- Omdat Marquez wreed is werkelijk dappere menschen zijn dit
mooit.

- Daarin dee' ik uw zienswijze, Ramirez,.
— Om Marquez to winnen en to behouden zijn er middelen,
Najcsteit.
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— Dewelke ?
— Titels, rang, geld.
— Titels, rang ! Voor die eergierig zijn is dit, alles ?
De minister begreep waar de keizer met zijn opmerking mar toe
wilde.
— Miramon, Majesteit antwoordde hij, heeft reeds eenmaal de
hoogste waardigheil des rijks bekleed ; zijne vrouw -was eons de eerste
des lands, en beiden vergeten dat nooit in hun Leven.
Maximiliaan sloeg zijn oogen nadenkend op het gebergte, dat met
sneeuw bedekt en door de zon beschenen in schitterenden glans voor
hem lag.
Dit gezicht onttrok hem spoedig aan de onrustige gedachten, die
hem tot hiertoe hadden bezig gehouden.
— 0, zie eons, Ramirez, riep hij bewogen, terwijl zijn arm zich
onwillekeurig ophief naar de bergen, zie eons hoe schoon en heerlijk !
De zon nadert den gezichteinder, de toppen der bergen beginnen to
gloeien ! 0, hoe prachtig, hoe rijk, hoe schoon is dat land, waarin alleen
door de men.s( hen eon wanklank wordt voortgebracht !
Eon oogenblik bleef hij in stille verrukking !
Daarop voelde hij zich gedrongen ziju geliefde gemalin mast zich
to zien OM van den grootschen aanblik to genieten.
— Charlotte, riep hij, o verzuim dozen zonsondergang niet.
En op Naar toetredend ;
— Hoe kunt gij, melieve, in de donkere zaal blijven terwijl zich
hier het prachtigste schouwspel vertoont dat de wereld ons kan aanbieden.
Aan zijn arm trok de keizerin naar buiten.
De overigen van het gezelschap volgden.
In stille bewandering staarden alien voor zich heen, naar de ver
afgelegene, doch door de avondschemering en heldere lucht, schijnbaar
nabij zijnde bergen, wier scherpe omtrekken zich door de speling van
het licht in de kleuren, dubbel duidelijk aan het oog vertoonden.
Eerst, toen de zon den horizout nog niet had bereikt, en islechts
wegdook achter den dampkring der garde ; trok eon zachte, n.auw
merkbare rooskleurige tint over de beide witte toppen, der vulkanen.
De spits oploopende Popocalepetel stolid rechts en links daarvan
de wijduitgestrekte “ Witte Vrouw. ,
BeJriegelijk was thans inderdaad de gelijkenis : de vuurberg
Iztaccihuadel scheen waarlijk eene reusachtige vrouwelijke gestalte, op
den rug uitgestrekt en met eon groot wit laken overdekt.
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Doch immer gloeiender werden de kleuren, gedurig scherper
teekenden de bergen zich af tegen den oosteiijken hemel, en sprakeloos,
nauw ademhalend, stond daar de jonge Keizer, geheel overgegeven aan
het genot dat dit wonderbare schouwspel aaubood.
VOOr hem lag de hoofdstad des rijks met hare koepeldaken en hooge
torens.
Daarachter strekten zicti , de zwarte moron uit, schitterende spiegels
vlammende in het purper der ondergaande zon.
Maar het was als gekluisterd door de gloeiende bergtoppen der
beide vulkanen, stralend als toortsen, terwijl uit de bergspleten, die
niet meer door de zon werden beschenen, witte neveldampen opstegeD
ook met eon rooskleurige tint en die in hunne kronkelingen allerlei
fantastische vormen aannamen.
En weder veranderde de speliug der kleuren.
De zon dook gedurig lager...
De donkere golvende sluier der schemering steeg gedurig...
Eindelijk bereikte hij do bergtoppen.
Nu strekte eene loodkleurige, g'rauwe tint over het landschap.
Eindelijk verdween deze ook.
De bergen schenen in den snel aan.brekenden nacht te verdwijnen,
totdat de duisternis volkomen heerschte. Dan traden de bergtoppen met
eon bijna verblindend witten glans to voorschijn.
Er lag iets spookachtigs in dit gezicht.
Maximiliaan stond nog altijd in stilzwijgende bewondering verzonken en scheen het oog van dit tooneel niet te kunnen aftrekken.
Het was echter laat geworden, en de ivin.d, die van de besneeuwde
bergtoppen afkwam, word koel
Maximiliaan wou de tooverkracht der innige stemming waarin hij
zich beyond niet breken.
Hij voelde zich daarom niet geneigd eon gesprek aan to knoopen.
Het was Diet, meer de keizer die zich dear be yond:, het was de
dichter.
Met , eon vrieudelijke boweging der ha2d nam hij afscheid van zijne
gaston eti keerde dan alleen in het slot terug.
Maar ook dear gevoelde hij zich niet vrij.
Mies was to eng, to vernepen tusschen de maren.
Zijn ziel had de gansche ruimte van het hemelgewelf Rood*.
nam zijn hoed en zonder eonige begeleicling steeg hij de slotberg
at om dear in de sohaduw der reusachtige cederboomen, die aan, den
voet stonden, zijne dichterlijke gedachten den vrijen teugel to laten
vieren.
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Daar zijn nog boomen met stammen van twaalf ja tot vijftien voet
doorsnede.
De kniinen zijn zwaar ofschoon Diet wijd uitgespreid. Hoe stil was
het daar ender die boomen, uitges lorven bijna.
Vroeger had in dit wend 'even en vreugde geheerscht. Drie &amen
hadden de Spaansche onderkoningen daarin gewandeld.
Allen waren verdwenen-gelijk de roosgetinte nevelwalmen die om
de bergen hingen en nu in den valen naeht verzwonden waren.
Reeds in den tijd van Montezuma speelde het koeltje door het
lower en ruischten zij in den avondwind.
Daarenboven had de arme vorst, wiens schoon land door den
wreeden Cortez te vuur en te zwaard werd verwoest, zijne badplaats.
Na hem bouwden de spaansche onderkoningen een stork slot op
dezen heuvel en na hen woonde hier Iturbide, de eerste keizer des rijks.
Montezuma !
Iturbide !
Maximiliaan!
Wat was hun einde ?
Maximiliaan dacht aan Iturbide.
Hoe menigmaal had hij misschien ender deze boomen gewandeld,
droomende van geluk, totdat hij eindelijk onttroond en veroordeeld,
viel als een offer van zijn eigen yolk.
En tech was hij het, die het mexicaansche yolk van het spaansehe
juk had beyrijd.
Na hem hadden hier al de voorzitters der verschillende republieken
gewoond.
Niet een hunner was in staat geweest vrede aan het land, rust en
eendracht te schenken aan het yolk !
Zoude het hem gelukken, hem den vreentdeling, die een verafgelegen laud had verlaten en zijn geluk ten offer brae-lit teen hij aan deze
kust kwam ?
Het verleden toonde niets dan bleed en tweedracht.
Klagend ruischte de wind door het looyer
Maximiliaan was tegen een reusachtige4 cederstam aangeleund.
Hij had de handen voor de oogen geslagen en somber°, beelden
rezen voor zijn Nerbeelding op.
Ta den geest zag hij de bloedige gedaanten der verloopen tijden
voorbijgaan.
Spoken en schimmen waren het, maar op alien kleefde or bleed.
Zou eens zijn naam die tragische rij -volgen ?
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Hij zag in den geest den Indiaanschen koning ; den bleeken
Iturbide ; Guerrero, den dapperen strijder voor 's lands vrijheid en
onafhankelijkheid...
Als schaduwbeelden. — stil, sprakeloos, en nevelaehtigen vorm —
kwamen zij voor zijn verbeelding.
Plotseling hoorde hij stemmen.
Waren zij dan inderdaad levend gewQrden ?
Verrast hief hij met kloppend hart het hoofd omhoog.
Duidelijk hoorde hij een gesprek.
Wie waren dat ?
De wegen van MexicQ itvaren alles behalve-veilig.
Had zich het roofgespuis nu zelfs in de nabijheid van het slot
gewaagd ?
En geen enkel waren had hij bij zich !
Zijn oog spande zich turend in.
Van den sterrenhemel daalde een zilveren glans op de aarde neder
en zijpelde tusschen het loover.
Nu zag hij twee gestalten tusschen de struiken nedergehurkt.
Zij onderhielden zich op een halfluiden Loon.
Maximiliaan verroerde zich niet.
Zijn blik, thaws gewoon aan de duisternis, onderscheidde nu een
man die een vermengd ras aanduidde, het zwart qcrulhaar behoorde den
neger maar de gelaatskleur en de gelaatsvorm zweemden naar het
blanke ras. Het was een Mulat. De audere ook was een halve kleurling :
iets van den indiaan en iets van den blanke. was een Mesties. Deze droeg
een breedrondigen vilten hoed en had een stok in de handen.
— Luister, zei de Mulat, wat er mee to verdienen is ?
— Welnu ik luister.
— Duizend pesos. (*)
— 't Is een schoon sommetje.
— En gemakkelijk verdiend.
— Zoo gemakkelijk niet. antwoordde de Mesties,
— Een man is Loch maar een man !
— Dat is waar !
— Of hij dan keizer of lepero is.
— Gewis.
— Hun vleesch is even week en een dolk gaat er even gemakkelijk
in.
— Maar wie zal betalen ?
(*) Ongeveer 5000 fr.
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Wie ?... Wel natuurlijk de Republiek.
Hm !... Valt to zien Van wie weet gij dat ?
— 1k heb het bij Madre Pico gehoord.
- Daar wordt veel verteld. Wij zouden den slag wagen en nog
niets krijgen.
- Heb geen vrees, eompadre. De duizend pesos zullen ons afgeteld
worden zonder de beetjes. 1k zal u meer zeggen !
- Ga voort, maar spreek wat stiller.
— 't Is hier veilig, beste, zei de Mule.
— Ja, maar we zitten in de schadm --,aast van het kasteel.
- Dat is gewonnen. Hier heeft men awet minst achterdocht.
— Wel mogelijk. Ga voort.
De Mulat neeg wat met het hoofd haar den Mesties,
— Kent gij de Hyos del Pays?
- Een geheime maatschappij ?
- Juist.
— 1k heb er van hooren spreken.
- Weet gij wie aan het hoofd staat ?
- Neen.
— Een vrouw.
- Wat maakt dat ?
Luister, Gij zult het weten. Die vrouw heet Mercedes.
— De Geesel van het Noorden zooals de mailmen van Miramon en
Bazaine zeggen.
Dezelfde.
— 1k heb van haar dikwijls gehoord, maar ik twijfel nog of zij
bestaat.
— Waarom ?
— 'Wel, zei de Mesties, omdat ik geen geloof kan hechten aan al
hetgene dat over haar verteld wordt.
- Niet ?
- Neen.
— Het is nochtans de zuivere waarheid.
- Hebt gij Mercedes gezien ?
- Ja en neen.
Zeg liever ineens vlakweg neen.
— Ik heb haar gezien integendeel, maar niet haar gezicht. Zij
drceg eene , mom.
Waar hebt gij haar gezien ?
— Te Monterey, waar ik eenen Franschen dewier heb zien dooden.
-
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- Wat is er nu van die Mercedes ?
— We], mar het schijnt moest zij de landing des Keizers of ten
minste zijn aankomst in de hoofdstad 'beletten..
— Dan heef-Cze deerlijk haar doel gemist.
- Ook trachten de Hyos del Pays het nu te bereiken.
— Op welke wijze ?
Met den Keizer te dOen. verdwijnen.
Maximiliaan rilde even,
— Op welke wijze ?
— Welke een vraag ! zei de mulat. Er is maar eene manier oni
lemand to doen verdwijnen ; de flood.
— 1k ken den man die mij dit Mies gezegd heeft. 1k mag op hem
betrouwen.
- Wie zegt het u ?
- Kijk, vervolgde de Mulat, de handin den broekzak stekend,
bier zijn reeds vier pesos die ik op voorhand gekregen. heb om een
dolk te koopen.
— Gij schijnt daarmede niet gehaast te hebben.
— Het was niet noodig, hombre ,1 (*)
- Hadt gij er een,
— Zie Bever.
Nu liaalde de kleurling een scherp mes uit den binnenzak van zijn.
buis,

— En wat gaat ge doen ?
— De duizend pesos winn.en,
— Ha !
— En ze met u deelen indien ge me helper wilt.
- Wat moot ik doen ?
— Op wacht liggen, bet kasteel beloeren. en mij verwittigen als de
Keizer uitgaat,
- Gaat hij alleen uit ?
— Bijna alle avonden, zegt men.
— Is dat alles ?
- Ja.
- Zult gij hem treffen ?
— 1k zal hem met dit mes naar de andere wereld zenden. Ziehier
twee pesos, hombre. De heeft van hetgene ik ontving.
-

Graeias !

(*) Man.
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— Het gaat tijd worden. Kam, laat ons gaan en dengene gaan
opzoeken dien we moeten hebben.
Hij verhief zich in zijn voile lengte, kruiste de armen op de Borst,
deed eenige stappen vooruit en sprak :
— Het is niet noodig. flier is hij dien gib zoekt
De Mesties slaakte eels kreet en vlood tusschen het geboomte
De Mulat liet zijn mes vallen van schrik en vluchtte zijn makker
achterna.
De plotselinge verschijning van den Keizer, die als door een

Personen die het gevolg van 2/I aximiliaazi en Charlotta uitmaakten.
Graven Zichy, Graaf von Lutzow,
Ridder Kuhachevich, Markies Coreo,
Kamerheer. geb.prinses Metternich Kamerheer.
Sehatbewaarder.
Graaf Francois Ziehy, Graven Colonitz.
Baron de Pont
Groot-meester der eerediensten.
Secretaris.
Ridder von Scherzenlechner.
(Naar een photographic van dien tijd).

tooverkracht voor hen was verschenen., had den schrik om het hart
der schurken geslagen.
De keizer had een gouden fluitje aan zijn ketting hangen. Het ware
hem voldoende geweest er op te blazen om gansch het slot overhoop te
zetten ; om de aandacht der schildwachten to vestigen en de moordenaars
te doer vangen. Doch Maximiliaan misprees die lage handlangers der
vreesde ze niet.
revolutie
— Bandietenland murmelde de keizer terwiji. hij rustig den wog
naar het slot weder insloeg.

HOOFDSTUK XI.

He eotskloof.

Gansch het Noorden stond nu te vuur emte zwaard.
Dagelijks hadden er botsingen plaats tusschen de guerilleros van
Juarez en de vliegende kolommen van Bazaine.
Meer en meer vorloor de gewezen voorzitter der Republiek veld.
Het waren meest schermmutselingen zonder beslissenden uitslag.
Sinds twee dagen nochtans hadden de Federalisten — zoo noemden
zich de verdedigers van Juarez — hunne krachten verzameld in het
gebergte.
Juarez zelf voerde het bevel.
Zijn leger was meest saamgesteld uit baanstroopers en roovers ;
het trekt op zonder geld en zonder levensmiddelen, leeft van diefstal en
behandelt zijn medeburgers als overwonnelingen. Niets ziet er treuriger
uit dan die soldaten, bedekt met vuile lompen, zonder schoeisel, slecht
gewapend en wier gang Mies behalve krijgshaftig was.
Maar de Indiaan Juarez wilt hun bet heilig vuur mode to deelen
dat het janhagel dikwijls in helden herschept. De legerplaats bij den
Cerra Garda geleek op eene stad die in hare opkomst is tenten, hutten
van riot en . van aarde waren opgebouwd en met palmbladeren bedekt.
Ondertusschen hadden de Franschen zich op marsch begeven en
rukten tegen de rebellen op.
In den morgen zat Juarez reeds vroegtij dig to paard en monsterde
zijn zonderling lager.
Door zijn gloedvolle taal vuurde hij de soldaten tot geestdrift aan
en beloofde hun de schitterendste zegepraal.
Rond 11 ure werd de Fransche ruiterij tegen hen uitgezonden tot
het doen van een strooptocht; doch zij werd op een snelvu.ur ontvangen
dat hen tot den aftocht dwong.
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Doch de berg del Rio hulde zich spoedig in witte rookwolken en
de Fransche kanonnen die tegen den wand waren geplant, deden hun
Bonder door de bergen weerklinken.
Tegelijkertijd kwamen de soldaten met gezwinden pas aangerukt.
De slag was begonnen zonder dat de krij gsvoerenden het merkten
want velen dachten dat het weer een schermutseling zou wezen.
Geweersekoten knalden ill ale richtingen.
Een afdeeling Franschen echter was langs ongebaande kloven
omgetrokken en viol de guerrilleros in den flank aan.
De uitwerking daarvan was verschrikkelijk.
De benden werden neergehakt of in afgronden gedrongen. Op dit
oogenblik deden zich de triomfkreten der Franschen hooren en met
woedende hoerah's dreven zij de Mexikanen voor zich nit.
Als eon lavastroom snelden dozen naar beneden.
Wie viol rolde vender of word vertrapt.
De zucht tot eigen levensbehoud dreef alien in vliegende vaart
vooruit.
Met sombere blikken staarcle Juarez zijn nieuwe nederlaag aan.
Opgeven zou hij het niet maar weder zou hij hooger moeten optrekken en er zij n manschappen vereenigen.
Eensklaps dreef een koeltje de rookwolken nit elkander.... In den
kruitdamp bemerkte hij de keizerlijke ulanen !
Hij ontwaakte als 't ware nit zijn overwegingen.
— Ik ben verloren ! dacht hij.
De trompetten der vijandelijke ruiterij had zich hoog in den zadel
opgericht en sloeg een vlammenden blik op de vluchtende guerrilleros.
— Juarez ! schreeuwde hij, zoodat het laugs het gehe,ele front der
ulanen Monk.
— Juarez ! schreeuwde de geheele schaar.
De trompetter blies den aanval !...
In vliegende vaart renden de ulanen den heuvel of en op den
Mexicaanschen veldheer aan,
Juarez zag, hoe zij den heuvel afstoven, zag hoe zij een bataijon
voetvolk, dat zich niet spoedig genoeg in slagorde kon scharen, overhoop reden en hoe zij regelrecht op hem toesnelden.
Hij was verloren !
Eensklaps weerklonk een kreet.
— Adelante ! Hasta la muerte! ... Independencia e Libertad !...

Juarez wendde zich om.
-- Mercedes ! riep hij.
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Een schwadron ruiterij door een ranke gestalte aangevoerd stormde
vooruit te zijner ontzetting.
Als door den wind gedragen vloog de tengere aanvoerder, die een
mom voor het gelaat had, den vijand tegen...
De botsing was vreeselijk tusschen de beide ruiterskorpsen...
— Mercedes ! Mercedes ! klonk het in het ronde.
Die naam verspreidde den schrik tusschen de Franschen...
Tot eene woest golvende massa versmolten de twee schwadronnen.
Zij streden aan beide kanten met woede en wanhoop terwiji de
hoera's en de vivat's wijd en zijd over het slagveld dreunden.
De Franschen werden overrompe1.1...
De ranke gestalte van het geheimzinnig gesluierd wezen verrichtte
wonderen van dapperheid...
Gedurig knalden de revolvers in de fijne handjes en elk schot trof
een man op het voorhoofd.
Na den strijd had men tusschen de lijken de slachtoffers van
Mercedes kunnen aanduiden aan die wonde.
De Franschen zagen de kans keeren door 'mar toedoen doch zij
hadden de macht van het getal.
Nieuwe schwadronnen kwamen aangerend en deden den grond
daveren onder het hoefgetrappel.
Aca I (Hier I... flier !) schreeuwde Juarez die
— Mercedes ! A ca !...
het gevaar zag.
— .Rasta la muerte ... (Tot den dood !) was haar antwoord.
En zich omkeerend tot den president :
- Vlucht, Juarez, dat is uw plicht
leder oogenblik was kostbaar voor hem.
Als de weg. noordwaarts, waar het dorp Fusco hem werd afgesneden dan viol hij noodlottig in de handen van den Haar bloed en wrack
dorstenden vijand.
Gezwind steeg hij van zijn paard, sprong met een adjudant in zijn
rijtuig en gaf het bevel :
— Adelante Vooruit ?
De vier edele rossen, die voor bet rijtuig gespannen waren,
stormden de berghelling at.
Nauwelijks had hij eenige duizenden schreden afgelegd, of nit een
stofwolk, die dwarlend haven de strijdende ruiterij opsteeg, trail een
schwadron ulanen met den trompetter aan bet hoofd, te voorsehijn en
volgde het rijtuig onder het luid geschetter van 't klaroen..
De paarden voor bet rijtuig echter waren nog versch en van bet
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edelste bloed, en de zware ulanen-paarden waren reeds door het gevecht
ver moeid.
Niettegenstaande trompetgeschal, hoerageschreeuw en spoorslagen
konden zij den vluchtenden veldheer riiet inhalen.
Het rijtuig kwam nochtans de vervolgers gedurig vooruit.
Eindelijk kwamen de gebouwen der hacienda Busco o den
straatweg to voorschijn.
Juatez staarde or met hoop en vrees heen !
Daar was leven en redding !
Of daar.... zou hij onder de sabels der vijanden sterven.
Was zijn bevel ten uitvoer gebracht, waren zijne rijpaarden gereed
gezadeld gehouden.... dan was hij gored !.,.
Zooniet vigil hij zijne vervolgers in handen en dan kon zijn lot niet
twijfelachtig zijn.
Als een storm kwam hij in de nabijheid der hacienda.... Hij zag uit
het rijtuig den straatweg langs ; de Franschen waren niet meer te zien.
lladden zij de vervolging opgegeven
Neon !
Daar blies de verschrikkelijke trompetter andermaal.
De woeste schaar vertoonde zich op de naastbijgelegen hoogte aan
den veldheer.
Thans snelden de paarden met het rijtuig naar de hacienda toe....
Triomf !
Van verre zag Juarez zijn gezadelde paarden gereed staan.
Na eenige- stonden bereikte hij ze.
Hij en zijn adjudant sprongen nit het rijtuig, stegen to paard
reden langs een zij pad weg...
Op dit oogenblik snelden de ulanen op hanne schuimbekkende
paarden toe....
Juarez was weg
De zoozeer verlangde vangst, die een einde zou gesteld hebben aan
de omwenteling. was hun ontgaan !
Maar de kas van Juarez, al wat hem nog overbleef, ongeveer tien
duizend pesos, viol in hunne handen.
Ondertusschen was het gevecht op het slagveid ten gunste der
Franachen beslist.
Mercedes had eene verschrikkelijke verwoestingtusschen de ranger'.
der Franschen gesticht, doch eindelijk moes-t zij voor de overmacht
zwichten.
De Guerrilleros moesten hun paarden omkeeren en dank aan desnelheid hunner vaart gelukte het aan eenigen te ontsnappen.
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Mercedes raakte in de hitte van den strijd van het kleine overblijfsel harer manschappen af...
Zij stond alleen !...
Tien ulanen vielen op haar..
Twee rolden uit den zadel... maar het waren hare twee laatste
kogels die het voorhoofd hadden doorboord van degenen die reeds hun
zwaard zwaaiden om haar te dooden.
Dan wendde zij haar paard om en stoof den berg af door acht
ruiters achtervolgd.
Haar hengst bracht haar in hunne nabijheid, doch zij zetten haar
na uit al hunne krachten. Waar zij ook hare blikken wendde, overal
zag zij de blauwe uniformen der Franschen.
Zij reed naar den straatweg toe, doch rechts en links wapperde de
vijandelijke vlag...
Kogels floten om haar ooren...
En nochtans was de straatweg de eenige weg dien zij kon inslaan.
Een smal pad kronkelde tusschen de bergen. Dit moest zij volgen,
ionder te weten waarheen het haar zou brengen.... De hoefslagen der
paarden harer vervolgers klonken gedurig in haar ooren....
De hengst vloog voort, berg-op, berg-af, over de rotspaden, over
losliggende steenen, door doornenstruiken en over met bloemen bezaaide
grasvlakten maar gedurig hooger in het gebergte...
De korte afstand tusschen haar en de ruiters verminderde noch
vermeerde.
Zij was eene enge kloof langs gereden Coen zij zich eensklaps op
eene grasvlakte beyond.
Langs alle kanten was de bergvlakte door spitsen omgeven.
Een pad kon zij hier niet rneer onderscheiden. Zulk een weg op to
zoeken was haar onmogelijk.
Van nabij scketterde de klaroen haar in de ooren.
Zij koos de wijdste opening tusschen de haar omringende hoogten
en reed deze onbekommerd in, vastbesloten haar leven duur to verkoopen.
De kloof was bereikt...
Steil liep zij. naar den afgron.d....
Achter haar weerklonken de woeste vreugdekreten harer vervolgers.
Dichter en dichter kwamen zij bij.
Van een weg was er geen spraak meer doch niettegenstaande de
losliggende steenen drukte Mercedes haar hengst de sporen in de zijde en
zag zij verlangend uit naar het einde der kloof in de hoop daar een- pad
to zullen vinden.
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De spoorslag dreef het vermoeide edele dier tot het inspannen van
al zijn krachten aan...
Pijlsnel vloog hij haar het elude der kloof en tusschen haar loodrechte wanden door reed Mercedes rustig heen.
Zij zag nu licht vOOr zich, lucht aan beide kanten en lucht order
zich.
De laatste sprong van den hengst had haar boven een afgrond doen
komen die duizend voet beneden haar gaapte...
Paard en miter verdwenen in den kolk !
De Fransclie ruiters, verhit door het gevecht, dol van wraak,
dachten niet, zagen niet....
Een vreeselijke angstgil scheurde plotseling uit acht borsten...
Allen buitelden hals over kop met bun schuimende en dampende paarden in de rotsachtige donkere kloof...
En Mercedes ?
Als de hengst sprong had zij zich gezwind uit den zadel laten
vallen en het Coeval wilde dat zij in een breeden struik to recht kwam
waaraan zij zich vastgrijpen kon.,.
Haar dier viel in de duizelingwekkende diepte waarin ook haar
vervolgers boven hall- hoofd verdwenen...
— Hasta la muerte ! riep zij de nederstortende ruiters toe.
Verpletterd kwamen dezen op de rotsen ter neder.
Juarez en Mere ;des waren ontsnapt.

HOOFDSTUK XII.

lIkTlatarnsehe Sehilder en zijn -vriend
Graaf Hernando tie Aleantara.

De Guile de los Plateros is nabij de Plaza van Mexico gelegen. Het
is dit gedeelte der stad dat het meest door de groote wereld wordt
bezocht.
Twee jonge mannen gingen or langs zonder een blik te gunnen aan
de rijke uitstallingen der prachtwinkels.
Zij waren druk met elkander ir gesprek.
Zij onderscheidden zich beiden door hunne krachtige mannelijke
gestalte en hun rustige voorname houding. Nochtans verschilde hun
'voorkomen geheel.
Het lichtblond, rijkgelokt haar van den eene bewees geuoegzaam
dat zijn landaard verschilde van die zijns medegezels, evenals van dien
der honderden menschen, met hun donkere gelaatstint en zwarte lokken,
die hen voorbijstapten.
Hij was een buitengewoon schoon jongman, van rijzigen slanken
lichaamsbouw.
Zijn blozende gelaatskleur was zoo zacht dat zij in tegenspraak
stand met zijn mannelijke trekken, zijn zwaren blonden snor en de
blauwe oogen kwamen. holder nit tegen de bijna zwarte wimpers en
wenkbrauwen.
Het was een Vlaming.
Frans Evraert, zoo heette hij, was van Antwerpen afkomstig waar
hij door zijn vader, die een -welhebbend koopman was, tot den handel
word bestemd.
Doch hem zat de kunst in het blood en hij wou schilder worden.
Dit was wel niet zonder tegenstribbeling der' ouders gegaan doch
eindelijk hadden zij moeten toegeven.
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Na een kunstreis door Spanje en Italie te hebben gedaan wou hij
Mexico zien, dit paradijs der aarde, om er de natuur in hare grootsche
pracht in haren ganschen luister te aanschouwen.
Zijn gezel, waarmede hij op het oogenblik over de Calle de los
Palmos ging, was een Creool van edele-afkomst. Zijn naam luidde graaf
Hernando van Alcantara. Zijn vader, de oude Conde Don Iquacio de

De Fransche kanonnen deden hun Bonder door 'de bergen weerklinken (blz 131).

Alcantara, was gedurende den vrijheidskrijg van Mexico uit Spanje
overgekomen.
Hij was aldaar met een Creoolsche getrouwd en had bij zijn dood
aan zijn eenig kind Hernando een aanzienlijk. vermogen in grondbezittingen nagelaten.
Deze graven waren afkomstig van de ridders van Alcandara door
Alfons IX, koning van Kastilje in 1214 gesticht.
Het geheele voorkomen van den jongen graaf Hernando verried,
dat zuidelijker streken hem hadden zien geboren worden.

10
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Hij was wel gebouwd van lichaam. Zijn zwarte oogen fonkelden
gedurig en duidden aan hoe gemakkelijk zijn geest door elken indruk
bewogen werd.
Zwart waren zijn glanzige haren, even als de opgekrulde snor.
Ze kwamen overeen met de kleur zijner gebruinde, spaansae
gelaatstrekken.
Hij was officier bij de keizerlij ke ulanen rinds de landing , van
Maximiliaan en de prachtige uniform, bontgeschakeerd en met goud
_bestikt, deed zijn gestalte op het voordeeligst uitkomen.
De jonge graaf werd wel eens de schoolie Hernando genoemd door
de Mexicaansche sciwonen !
Hij ook had slechts blikken voor haar.
— Hee ! Francisco ! riep hij zijn. vriend den schilder plotseling toe
in het spaansch.
— Wat is er Hernando ?
— Kijk eens wat lieve meisjes !...
— Waar ?
— Ginds aan den anderen kant.
— Oh ! gij zijt op allen verliefd.
— Ja, maar, zie die langste van de twee eens, met die donkerroode
roos in het ha,ar.In het voorbijgaan lichtte zij even haren sluier en sloeg
een bilk op ons.
— Gelukkige Hernando ! lachte de Vlaming.
— Als gij haar gezien hadt, mijn goede vriend, dan zoudt gij haar
tot eene Madonna geschilderd hebben.
— Het beeld mijner Madonna draag ik in mijn binnenste om,
antwoordde Fraus. In de werkelijkheid heb ik hier nog nooit eene
aangetroffen .
....... Neen ?
— Ten minste in Mexico niet.
— En in Spanje ?
— Evenmin.
— In Italie dan ?
— Nog minder. Aileen in mijn vaderland, in het schoone Vlaanderen, aan de boorden der Schelde heb ik vrouwengezichten ontmoet,
zoo edel, zoo rein dat zij voor de Moeder Gods mochten poseeren. En
nog ...
— Welke achterhouding, mijn go'ede -yriend ! riep de graaf uit.
— Er bestaat in de werkelijkheid geen ideaal, zei de kunstenaar.
Tot dat de liefde er u een schept en u de werkelijkheid tot
ideaal maakt, viel Hermando in de retie met een glinalach,
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— Meent ge ?
— De liefde is blind !
— Dat schijnt een spreekwoord aan alle landen eigen, wedervoerde
de schilder, want bij ons zegt men dit ook.
— Dit bewijst dat het de waarheid in zich sluit, beste, antlers
hadde het geen wereldburgerschap verworven.
— De liefde zou mijn oogen toch niet verblinden, zei de Viaming.
Als schilder leert men de trekker to nauwkeurig gadeslaan.
De jonge graaf vond lust in dit gesprek.
— Gij zijt nog nooit verliefd geweest, Francisco ?
— En gij, Hernando ?
— Ik ?... Wel twintigmaal.
— Het is goed to zien dat gij van het land van Don Juan afkomstig
zijt.
— Liefde ! vervolgde Alcantera. Liefde ! liefde ! Een aardig ding,
mijn Vlaamsche kunstenaar. Zij zet een bril voor de oogen.
' — En wat ziet men dan ? vroeg iokkend Frans Evraert.
— Wel, carrissirne, kort en dik wordt dan slank en bevallig , grijze
oogen krijgen de kleur des hemels en wangen worden rozen, de tanden
parels, -de lippen koraal.
— Is dat bij u het geval ? plaagde de Vlaming.
— Neen, ongeloovige Thomas, maar gij verkeert in de tegenover-'
gestelde dwaasheid.
— Op Welke wijze ?
— Gij wacht op jets, waarvan gij u nog geen klaar denkbeeld
gevormd hebt maar ge gaat de werkelijkheid blindelings voorbij en ziet
de Madonnas niet die gij hier bij dozijnen kunt aantreffen.
— Optimist!
— Dank u, pessimist, maar gij zult het ondervinden. En het spijt
mij dat we die donkerroode roos niet volgden, misschien zou zij uw
ideaal geworden zijn.
— Gij zijt een origineel, Hernaudo.
-- Vindt ge ?
— Als gij eF geen zijt bestaan er geen op de wereld.
— En die dan, riep de graaf een Andere schoone met den blik aantoonend, is zij niet schoon, Francisco ? Is het geen echte Madonna ?
— Neon, vriend.
— Niet ! Is zij niet schoon ?
— Ja wel, schoon is zij maar een Madonna is zij niet.
-- Zoudt gij Naar niet willen schilderen. ?
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- Als ik een schoone vrouw voor u moest schilderen dan zou zij
mij tot model verstrekken, maar op een. Madonna kunt gij niet verliefd
raken, graaf, lachte Evraert.
— En waarom niet ?
— Het kap. niet.
- Ik dank u wel, gij maakt mij nog al een aardig kompliment
over mijn. smaak.
Volstrekt niat, gij hebt een anderen smaak dan...
De schilder vervolgde niet.
— Dan wie ? vroeg de edelman.
— Ik wou zeggen : dan ik...
— En waarom hebt ge eerst niet voleindigd ?
Omdat ik ivrees dat gij mijn gedachte slecht zult uitleggen. Ik
bedoel niet dat mijn smaak beter is dan de uwe ; hij is anders.
- -Daarm_ee stem ik gereedelijk
- Gij leeft moer voor de werkelijkheid dan voor de fantazij,
hernam Frans.
— 1k kan ten minste niet nalaten, mij in de werkelijkheid te verblijden, en vergrijp mij daardoor niet aan de scheppihg even als gij,
zei de officier lachend.
Onder zulke schertsende gesprekken wandelden de twee vrien.den
langzaam door {le woelige straten. Zij richtten hunne blikken naar de
vele balkoens, kregen menigen groet door middel van eenen wuivenden
zakdoek en de hand eener schoone ; zagen menig donker oog vriendelijk
op hen neerblikken en ontviixgen zelfs, .naar Mexieaansche wijze, hier
en daar eon bloom als eon blijk van welwillende toegenegenheid.
- Kom, wij zullen ems naar mijn atelier gaan, sprak de
schilder.
— Met zeer veel genoegen, antwoordde de graaf. Hebt gij jets op
uw ezel stern ?
- Ja.
- Wat dan ?
— Jets dat mij sinds lang voor den geest speelt en waarover we
daar straks spraken.
— Fen Madonna.
Gelijk gij zegt, Hernando.
- Ik hen benieuwd uw ideaal geschilderd te zien.
— Ho ! wedervoerde de Warning suel. Het is nog maar een schets,
die zelfs geen flauwe weerglaus is van mijn voorbeeld. Ik 'zoek, zxmals
ik u zeide, vruchteloos naar een model.
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Inderdaad de Madonna met blauwe oogn, die zijn fantazie hem
voorgetooverd had, verliet hem geen oogenblik.
Ganscher dagen kon hij penseelen op het doek om de uitdrukking
to vinden die hij zocht maal tot hier toe had hij altijd geeindigd met
alles to overborstelen.
Nu stood er weder een nieuwe schets.
Hij kon zich menigmaal zoozeer in de beschouwing daarvan verdiepen dat het hem was als zag hij werkelijk het beeld levend voor zich.
Het kreeg levon, het was als Wilde het de hemelsche oogen op hem
vestige..
Maar toch bleef het altijd nog bij een schets in nevelachtige trekken op het doek gepenseeld.
Zelfs wanneer hij het atelier verlaten had droomde hij slechts van
het beeld der nioeder Gods, dat hem gedurig levendiger, bekOorlijkor
voor den geest zweefde.
Hoe verschillend ook van karakter waren de Viaming Franz
Evraert en de Spaansche graaf toch twee boezemvrienden geworden op
den korten tijd dien zij elkander kennen.
Het was op reis, van Vera-Cruz naar Mexico, dat ze kennis hadden
gemaakt en daar ze samen in de hoofdstad verbleven, waren de balvien
der vriendschap spoedig tusschen beider gesloten.

HOOFDSTUK XIII.
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De Madonna.

Op iekerewmorgen had Frans Evraert zich bij de eerste stralen
der rijzende zon naar buiten begeven.
Bij zijn .terugkomst ging hij voorbij de kathedraal.
Dam- billion ruischten zacht en mystisch de orgeltonen. Dezelfde
gregoriaansche zangen weerklonken or als in zijn vaderland en wekte
in hem eon gevoel van heimwee. In den geest zag hij de oude kathedralen in de Vlaamsche Novemberluchten en de heerlijke Onslievrouwentoren van Antwerpen, hoog priemend in de lucht.
Hij trad binnen.
In bewondering weggezonken, bleef hij na den afloop der godsdienstoefening in het midden van den dom staan en het zijn blik op de
veertien reusachtige pilaren rnsten, die het twee honderd hooge geweif
schragen.
De hoofdkerk staat op de dezelfde "plek waar zich weleer de luisterrijke tempel verhief gewijd aan den oppersten Mexicaanschen
krijgsgod.
Die god heette bij de Azteken Huitzilopochli.
Daar werden de gruwzaamste menschelijke offers voltrokken.
Daarmee meenden de Azteken hun vertoornde godheden to kunnen
verzoenen.
Doze kathedraal vormt de noordzijde der Plaza las Armas of
Wapenplein.. Door hare grootsche aImetingen, de schoone evenredigheid
die tusschen zijn verschillende deelen heerscht en den smaak waarmede
de bouwkundige versieringen zijn aangebracht verwekt die kerk de
hoogste bewondering.
In den voorgevel bevinden zich drie deuren ,, die tot het schip en
de beide zijgangen toegang verleenen.
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Het middengedeelte van den gevel, dat veel hooger dan de zijgedeelten is, prijkt met een aantal schoone beelden en sierlijke Korinthische en Dorische zuilen.
Boven het schip, dat insgelijks veel hooger dan de zijgangen is,
verheft zi.c h een in edelen stijl gebouwde en met vele beelden omringde
hooge koepel.
Franz Evraert trad een der zijschepen binnen, wier gewelven op
prachtige Dorische zuilen rusten en waarvan er zich twee aan iedereu
kant van het hoofdschip, verheffen.
Zijn oog weidde over de kostbare Italiaansche en Spaansche schilderijen waarvan het aanschouwen hem reeds zoo dikwijIs in verrukking
had gebracht.
Eene plechtige stilte omgaf hem, en alleen het geluid van zachto
voetstappen en ruischende kleederen klonk als het vleugelgeklep van
een engel des vredes door de ontzaglijke ruimte.
De Vlaming ging zonder eenig gerucht te maken weder naar het
hoofdschip tot aan een der zuilen toen hij eensklaps terugdeinsde ...
Tegen den pilaar bleef hij als verstijfd staan !...
Hij drukte zijn beide handen tegen de borst en kon nauwelijks
adeni halen.
Zijn blik was als vastgenageld aan een knielende vrouwlijko
gestalte...
Zij was slechts weinige schreden van hem verwijderd en lag neder
geknield voor het beeld der H. Maagd.
Haar groote donkerblauwe oogen, in het vrome innige gebed,waren
naar de moeder Gods opgeheven.
Het beeld zijner fantazie, zijn ideaal, zijn Madonna stond daar
levend voor hem !
Onbeweeglijk, geroerd tot in het diepste zijner ziel, bleef hij haar
aanschouwen.
Een nooitgekend gevoel doorstroomde zijne borst, een zaligende
gloed vloiede door zijn aderen.
Zijn hart trilde en sprong op van vreugde in zijn kunstenaarsborst !
Zijn wensch was vervuld ! De poezie zijns levens, het oorbeeld
zijner droomen wos werkelijkheid geworden !
Ja ! zij was het die hem steeds voor den geest gezweefd had en die
hij in doze volkomenheid van maagdelijke bekoorlijkheid, schoonheid
en lieftalligheid to vergeefs op het doek had traclaten weder to geven.
Hoe vroom keken hare donkerblauwe heldere oogen tusschen de
lange zwarte wimpers naar de H. Maagd op !
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Hoe bekoorlijk kwamen de blanke handen tusschen de halfgeopende
wonderschoon gevormde lippen te voorschijn ! Hoe ongedwongen,
natuurlijk en toch in welke bekoorliike golvingen vielen de weelderige
lokken van haar gitzwart haar op haar albasten hals neck' . !
Hoe lief hield zij , haar kleine siieeuwwitte handen saamgevouwen !
De zwarte met een gouden kam vastgemaakte sluier, hing even als
de z ware zijden stof van haar ruim gewaad op den Witten marmeren
vloer 'leder, in wiens glanzende oppervlakte zich de geheele gestalte van
het knielend schoone meisje afspiegelde.
Zij zag den schilder niet en deze stond haar in verrukking aan te
staren, de luide kloppingen van zijn hart hoorend, als in een roes van
kunstenaarsbedwelming.
Hij hadde voor haar willen knielen !
Thans was zij met haar gebed ten einde en bewoog zij hare hand
tot het slaan van een kruis.
Eensklaps viel haar blik op Evraert...
Haar oogen ontmoetten de zijnen, het waren sekonden van .verrassing en verbazing, van wederzijdsche sympathie.
De schoone stond op en trok den sluier over haar gelaat waarop het
morgenrood lachte.
Zwevend gleod hare slanke gestalte over den glimmenden -vloer
naar den uitgang der kerk.
De schilder stolid nog altijd on.beweeglijk op dezelfde plaats toen
het meisje reeds door de deur van den dom verdwenen was.
Eerst moest hij tot bezinning komen...
Dan snelde hij van de zuil weg om haar to volgen. Juist toen hij de
kathedraal uitkwam stapte de bevallige vreemdelinge in een keurig
rijtuig en de beide prachtige muildieren die er voor gespannen waren,
snelden in vliegende vaart met haar weg.
— Had ik slechts paard en rijtuig !
Doze woorden kwamen als on-willekeurig van Evraert's lippen,
doch hij moest achterblijven....
Hij kon zijn leveed ideaal niet volgen, k ij mocht niet to weten
komen wie die schoone was !
Binnen weinige sekonden was het rijtuig in de naastbijgelegone
straat verdwenen en aan des kunstenaars oog onttrokken.
Doch helder en duidelijk bleef het beeld van het blauwoogige meisje
voor zijn oogen zweven.
Met gevleugelde schreden snelde hij naar huis !
Hij wou het beeld ongestoord zich bewaren om het op het doek
weder te brengen.
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Hij trad zijn atelier binnen, wierp hoed en mantel af, greep palet
en penseel en spoedig prijkte zijne Madonna met de engelachtige
trekken der onbekende.
Als in den droom had hij het portret geschilderd.
Hij deed eenige schreden achterwaarts en zelf door de sprekende
gelijkenis verrast, riep hij uit :
Zij is het naar lijf en ziel !

De hengst vloog voort berg-op berg-af... (blz. 134).

Op dit oogenblik klopte er iemand op zijn schouder.
Het was zijn vriend de graaf Hernando de Alcantara.
— Gij zijt waarlijk de benijdenswaardigste mensch die ik ken,
Francisco !
— Waarom, mijn goede Hernando ! riep de jongeling vreugdig
nit.
— Eerst schept gij u zelven uwe godinnen en dan warden zij werkelijkheid voor u.
— Hoe vindt gij haar ! vroeg de schilder.

146

MAXIMILIAAN

— Hemelsschoon !
fl— Ditmaal zijn wij het eens, Hernando.
— Dat doet me genoegen. Ik hoop dat ge een beter gedachte van
mij zult hebben als gister. Maar, zeg eons, uit welken hemel hebt gij
dozen engel tot u doen neerdalen ?
— Op de aarde heb ik hem gevonden.
— In welk aarasch paradijs ?
— Hier.
— In onze hoofdstad Mexico ?
— Ja.
-- Pus niet in Vlaanderen, niet aan de Scheldeboorden ! plaagde
de edelman.
— Ik beken, graaf, dat ik ongelijk had to zeggen dat er tusschen
de Mexicaansche niet eene tot model der Moedermaagd dienen kon.
Ha, zoo ! gij doet eereboet.
— Volkomen.
— Dat is ten minste oprecht.
— 1k doe nog meer.
Zeg maar op, mijn Vlaamsche vriend.
Ik goof u thans gelijk en neem uw zienswijze aan.
— Welke zienswijze ?
— Pat alle fantazie, alle droomerij en tech bij de werkelij kheid
moeten achterstaan !
— Welke volledige bekeering ! lachte. Alcantara.
— Volledig ! volledig ! riep de schilder, nit.
— Gij schijnt mij zoo begeesterd L.. Zoo vervoerd !
— Dat ben ik -werkelijk !
— Welke ontmoeting hebt gij dan gehad ?
— Wie mag het zijn ? zeide. de kunstenaar in het Vlaamsch.
— Wat belieft u ? vroeg de graaf.
— Versehooning, milli beste, ik peinsde hard-op, Ik zei in mijn
moedertaal Qui en sabe ? Wie weet het ?
— Zoo gij kent haar niet.
— Neon.
— Waar hebt gij haar ontmoet ?
— In de hoofdkerk.
Franz Evraert legde zijn geheel wedervaren uit. Op zijne beurt
herhaalde de officier
— Wie kan dat zijn ?
Hij kende al de schoone meisjes der hoofdstad.
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— Is zij werkelijk zoo schoon ? vroeg hij.
— Nog schoonder.
— Is het soms uw dichterlijke geest niet die haar zoo tooverachtig
maakt ?
a breng de lijnen
— In het minst niet. Mijn liefde is niet
op het doek... Zij is het ! Het is haar portret... Bezie het !
In bewondering staarde de graaf de schilderij aan en murmelde :
— Zoo schoon als deze is, ken ik geen meisje.
-- En toch bestaat zij.
— Waarom hebt gij haar niet achtervolgd ?
- Zij had een rijtuig !
— 1k zou het rijtuig nageloopen hebben totdat ik er dood bij neergevallen was, sprak de geestdriftige Mexicaan.
— Ik meende het ook to doen, antwoordde de schilder.
— En wat weerhield u ?
— De schrik.
— Welke schrik ?
Als zij het eens gemerkt had, wat zou zij dan wel van mij
gedacht hebben ? Neen, dat kon ik niet doen maar het zou me ve'l
waard zijn als ik wist wie zij is, zei de schilder.
— Gij hebt verkeerd gehandeld, Francisco.
— In welken zin ?
Uw schrik gaf u een slechten raad. Gij halt haar toch moeten
volgen.
— Wat zou ze wel gedacht hebben ?
- Zij zou niet antlers gedacht hebb'en dan wat hare ijdelheid haar
toegefluisterd had, en daarom zou zij niet boos op u geworden zijn.
— Nu zijn wij het weer niet meer eens, Hernando.
— En waarom niet ?
— Gij beoordeelt haar slecht. Het was geen ijdel nufje clat verzeker ik u wel.
- Daarin zijn alle vrouwen gelijk, mijn beste, en 't zal niet lang
duren of ook op dit punt zullen wij het volkomen eens -wezen. Street de
ijdelheid eener vrouw en gij zijt bij haar welkom.
— Het is weer de Don Juan die in mijn vriend Hernando spreekt,
zei de Vlaming met een glimlach.
— Neon, ik zeg ldutere waarheid. Ik ken de vrouwen.
— Niet alle vrouwen staan met elkander gelijk, mijn beste
Alcantara.
— En wat weet gij van uwe schoone vree.m.delinge ?
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— Ik geloof dat doze eene uitzondering is.
— Waarop steunt gij die denkwijze ?
— Haar ziel moet even schoon` zijn als haar lichaam. 1k heb die in
hare oogen afgespiegeld gezien, hernam de kunstenaar en vestigde den
blik weder op het portret.
— Het is mij onbegrijpelijk dat ik dit engelenkopje nooit gezien
heb, began de edelman weder. Ik ken geheel Mexico. Dus zij woont of
op het platteland en is slechts voor enkele dagen in Mexico, of zij is zoo
zedig dat zij alleen Karen sluier oplicht voor heiligen... of voor blondgelokte kunstenaars ! voegde hij er jokkend achter. 1k zou u haast
benij en.
- Gij voegt er het woordje haast bij, zei de Vlaming op denzelfden toon van lichte scherts.
— Neen, ik benijd u, char ! Maar sneer nog om uw talent dan om
uw schoone. Weet gij wat mij verwonderd ?
— Ik dacht dat gij als Pic de la Mirandole van Diets verwonderd
kon zijn ? Het Nil mirari der sceptieken ?
— Het is bij manier van spi-eken.
— Welnu ?
— Dat de Keizerin Charlotte, die een landgenoote van u is, haar
portret en dit van haar gemaal niet door u laat schilderen. Gij zijt
stellig de grootste kunstenaar van Mexico op dit oogenblik.
— Oh ! oh ! gij overdrijft !
— 1k overdrijf niet. Werdt gij aan het hof nog niet voorgesteld ?
- Neen.
- lk zal er mij mere gelasten. Tic zal er Bazaine mode gelasten.
Bazaine ? Parbleu, waarom richt gij u tot een Franschman en
niet tot een uwer landgenooten, Miramon, of Romirez, of Almolite, of
Salas, of Mejia ?
- Omdat ik zeer vertrouwelijk omga met den maarschalk. He !
me dunkt dat er iemand op de deur klopt !
Binnen ! roept Evraert.
Het was een ordonnancie-officier van Zijn Majesteit die aan, den
schilder een brief overhandigde.
Evraert verbrak het keizerlijk zegel.
— De keizer, spiak hij Ea een blik op het schrift to hebben
geworpen, voorkomt onze -wenschen, mijn waarde vriend.
— Ah Dat verheugt mij zeer.
- Zijne Majesteit ontbiedt mij op zijn paleis van Chapultepec.
- Voor wanneer ?
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- Voor Zondag.
- Gelukkige jongen. Gij zijt ter tafel uitgenoodigd bij den keizer.
In eens komt gij in de intimiteit van den keizer.
Frans Evraert kon zich niet weerhouden een glans van voldoening
uit zijn oogen te laten stralen.
— Hoe zou dat komen ?
De graaf glimlachte.
Ja, ik vraag me zulks af.
— Hm ! hm ! kuchte Alcantara.
- Weet gij er souls meer van ?
- Neen !
— Hoe is het dan mogelijk ?
De graaf scheen zich te bedenken.
— Wat er ook van zij, sprak hij, misschien client deze uitnoodiging
•
u misschien nog tot toeval.
- Wat wil u hiermee beduiden ?
- Quien sabe ? (*) sprak de graaf lachend.
— Wat bedoelt ge,. Hernando
— Wie weet of ge daar tusschen de hofdames uwe schoone Madonna
niet ontmoet !
Het geluk jubelde in het hart van den jongen kunstenaai.

is een woord dat in alle Spaansche kolonien
sabe ? « wie weet het
(1) p it
omtrent iedere gelegenheid wordt gebruikt ; hetzij als uitvlueht, verontschuldiging, toestemming, weigering en in tallooze andere gevallen. Het Jigt ook volkomen in den acrd van
dat yolk, dat zich zoo gaarne met eon ZekGre offsersehilligheid en gemakl,elijkheid van alles
atinaakt wat hun in den wcg koint.

HOOFDSTUK XIV.

He brief der Roode Roos.

Het was tegen den middag dat graaf Hernando de Alcantara in
zijn wooing terugkwam.
Hij was bij de openstaande deur van het balkon gaan zitten en
wachtte op de aankondiging dat het middagontbijt gereed
De Mayor Domo of hofmeester stood eensklaps voor hem en stelde
hem een brief ter hand.
Het adres was sierlijk en keurig geschreven.
- Een vrouwenhand ? murmelde de graaf.
En tot den majordoom :
- Wanneer werd die brief bezorgd ? vroeg hij.
Een uur geleden, hoer graaf.
Deze bekeek den omslag nauwkeurig.
- Onbekend ! sprak hij bij zich zelven
Hij brak open.
Tot zijn verbazing vond hij . daarin echter geen enkel woord
geschreven, maar alleen zat er een gedrukt papier in. Hij vouwde dit
open : het was eon programma van een muzikaal concerto hetwelk dien
avond in de opera zou gegeven worden.
Verheugd sprong de officier van zijn stoel op, want in dit programma bevonden zich de nog frissche bladeren van een donkerioode
roos.
— Santa Virgen !... De Roode Roos ! riep hij juichend uit en keek
met een nieuwsgierigen blik tusschen de bladeren of hij nergens_op het
papier een geschreven woord kon ontdekken.
Zijn zoeken blee4E to vergeefs.
Waartoe zouden er ook nog woorden noodig geweest zijn ?
Spraken het programma en de -roos niet duidelijk genoeg ?

KEIZER VAN MEXICO

151

..............

De roos duidde op het schoorte meisje met de zwarte oogen die
op de Calle de Platteros, als hij met zijn vriend den schilder was, zoo
vriendelijk jegens hem geweest was en haar sluier had opgelicht.
Het programma was een uitnoodiging " oor hem om dien avond het
concerto bij te woven.
Was het nu maar terstond avond geweest !
Eilaas ! hij moest het middagontbijt nog verorberen ; nog vele
uren moesten er verloopen eer het oogenblik daar was waarop hij die
oogen welke zulk een tooverkracht op hem geoefend hadden, zou
wederzien.
Een bediende kwam daarop melden dat het eten gereed stond en
Alcantara gelastte den majordcom een flesch champagnewijn binnen te
brengen.
Hij had zich pas aan tafel gezet toen Franz Evraert den salon binnentrad en zich als gast aan hem voorstelde.
— Waarlijk ? Gij Francisco ? Dat geluk hadt ge mij dozen morgen
.niet voorspeld.
— Een geluk, Hernando.
— Ja, want gij had op goon gunstiger oogenblik kunnon komen,
woes mij duizendmaal welkom !
De graaf Dam zijn Vlaamschen vriend bij den arm en geleidde hem
naar de tafel.
— Gij weet, vervolgde Alcantara, dat er voor mijne vrienden en
voornamelijk voor u altijd een plaats openblijft. Ga zitten dan zal ik u
Bens vertellen hoe gelukkig ik geweest ben.
— Kent gij haar naam ? vroeg Frans die altijd nog aan het
oorspronkelijk beeld zijner madonna dacht.
— Welke naam ?
— Wel... van haar !
Hernando glimlachte,
— 't Is waar, sprak hij, gij denkt om de tram en ik om de mijne.
Wij verstonden elkander eerst niet, dat bewijst dat een mensch nog al
eens egoist kap. zijn.
De kunstenaar, die con oogenblik gehoopt had den naam te vernernen dergene die gansch zijn ziel vervulde, was ontgoocheld, maar
dit gevoel duurde slechts een stond.
— Spreek, vriend, Hernando, zei hij. 1k luister.
— Kunt gij dit schrift lezen ?
Bij doze woorden overhandigde Alcontara aan Frans den pas
olltvaugen omslag en keek hem terwiji hij weder ging zitten met een
zegevierend lachje aan.
N;
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- Dat is gemakkelijk te begrijpen, zeide Evraert then hij den
brief opengevouwen had.
- Diet waar ?
— Voor mij echter zou de uitnoodiging wat al te duidelijk zijn.
— Zoo ! dat meent ge niet !
- Stellig !
— Hoe zoudt gij het dan vinden, beste, als ge zulk een bericht
van uw Madonna ontving ? viel de officier hem in de rede.
- Daarvoor moge de hemel mij... en haar bevrijden ! riep de
Vlaming nit.
- Zijt gij jaloersch, Francisco ?
— Neen, goede vriend.
— Gij schijnt mijn geluk te benijden !
— Neon, neen, beste graaf. Wij vereeren en beminnen op een geheel
verschillende wijze. Ik verlustig mij in het zien eener schoone bloem en
vind er mijn geluk in haar te behouden en te verzorgen.
— En ik ? vroeg Alcantara.
De kunstenaar aarzelde een oogenblik.
De graaf die zulks bemerkte drong aan :
— Toe, spreek vrank en vrij. 1k heb altijd hooren zeggen dat
rondborstigheid een kenmerk der Vlamingen is.
— Gij, Hernando, gij moot de roos plukken. En vermits gij van
mijn landaard spreekt zal ik herhalen wat ik u reeds zei : in het land
van Don Juan is dit een weinig de mode. De graaf lachte.
- Gij zijt een d*eeper, Francisco, een minnaar van droomerijen.
— En gij ?
— 1k beweeg en verheug mij in de werkelijttheid ! zeide de schoone
officier en hief het glas champagne,dat de bediende zoo even ingeschonken had, omhoog.
— Op uw gezondheid ! antwoordde de Vlaamsche schilder op den
heildronk.
— Lang leven onze schooner ! En bijzonder op de Roos van Mexico !
- Dat wil ik van ganscher harte ! Moge haar goede engel en de
uwe u beiden bewaren en dat de donkerroode roos den weg volge mijner
blauwoogige geliefde sprak de kunstenaar half ernstig, half schertsend
en dronk zijn glas ledig.
De graaf vervolgde :
— Die zwarte oogen moot gij naar de natuur schilderen. Zulk een
portret zou een prachtige tegenhanger van dit met de blauwe zijn.
zal liaar nog heden avond verlof daar toe vragen.
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— 1k zou het u niet moeten beloven, daar ik door voedsel te geven
aan uwe liethebberij voor zulk eene verzameling veel onheil zou kunnen
stichten. Maar ik wil er u mijne toezegging wel toe geven als het
geschieden kan voor de Roos hare bladeren laat hangen, antwoordde de
schilder jokkende en gaf daarop gehoor aan de uitnoodiging van zijn
vriend om zijn gas weder to ledigen.

Wat geeft me het genoegen van uw bezoek, senores ? (Blz. 165.)

Doch laat ons nu eons in ernst spreken, Hernando, vervolgde,hij.
mijnheer de preeker I schertste de graaf.
—
- Gij moet thans nu dat het slagveld wacht, nu de oorlog
Mexico woe& en gij met den keizer te velde zult moeten trekken, goon
nieuwe verbintenis aanknoopen.
- Zoo! zoo Pat is een dure tack !
- Denk er eons aan dat de dood u aan de geliefde zou kunnen
ontruk ken.
— Wel, raiju beste Francisco, 't is juist oludat ik ten oorlog moet
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dat ik wil beminnen. Wat voert zekerder tot de overwinning en wat
verzoet den dood op het slagveld meer dan het aandenken aan een
minnend hart. Neen, vriend, ik moet de beeltenis mijner Roode Roos in
mijn hart omdragen als ik met geestdrift ten strij de zal trekken.
— Zonderlinge denkbeelden, Hernando !
- Overigens zal die strijd zoo wanhopig niet zijn ! wij zullen met
een leger te velde trekken datveel beter ingericht is dan de guerrilleros
van Juarez. En onze geliefde keizer en uwe bevallige laudgefioote de
keizerin zullen onze krachten nog vertiendubbelen.
Gij telt den guerrillero en Juarez to weinig, graaf.
- Ilc veracht ze, Francisco.
- Ja, maar verachting is geen wapen op het slagveld.
— Pat is waar, maar die kerels zijn laf.
Niet altijd. Juarez vecht even als een roofdier, uit moordlust,
woede en haat. Heb ik niet gehoord dat al de rooversbenden van Mexico
met hem aanspannen ?
Pat is zoo.
- Het is zelfs bekend dat die woeste scharen slechts op moord en
roof belust zijn. Zij haten nu reeds den keizer Maximiliaan omdat hij de
bandieten de jacht aandoet. Zijne Majesteit mag wel oppassen dat hij
niet levend in de handen der Juaristen valt want zij zouden hem een
wreeden dood doen sterven.
— Over de lij ken der ulanen alleen loopt de weg tot het leven van
onzen keizer. Er is niemand in ons geheel regiment die er Diet eveneens
over denkt als ik. Gij kunt u gerust stellen, Francisco, men schildert
den vijand gevaarlijker af dan hij is. Het vijandelijk leger bestaat
grootendeels nit menschen zonder tucht en zonder orde zeide de edelman met heftigheid waarop hij zijn snor opstreek en zijn glas leeg
dronk.
De namiddag verliep in druk gesprek. De liefde geraakte zelfs op
het achterplan geschoven, gelijk dit doorgaans bij mannen gaat, om
voor politieke toestanden plaats te ruimen.
De graaf volgde met toenemend ongoduld echter den loop der zon
en toen zij eindelijk naar de bergen began to reizen en de frische
avondkoelte uitlokkend door de geopende ramen woei verliet, hij met
zijn vriend den Vlaming zijne \voning om door eerie wandeling het
erlangen naar het oogenblik dat de deuren van den schouwburg
zouden opengaan to matigen.
De siesta, de kortstondige slaap waaraan alto bewoners der keel.kringslanden en zoo ook de Mexicanen, zich des namiddags zoo gaarne
overgeven was geeindigd.
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De huizen werden verlaten, de straten werden woelig en levendig.
Op de balkons lagen de zwartoogige mexicaansche vrouwen in een
gemakkelijke houding en in een bekoorlijk ruins gewaad als waren ze
zoo even uit haren slaap ontwaakt.
Zij ademden de koele lucht in, die de uitgespreide waaier haar
toevoerde en keken, terwip zij van tijd tot de eigarzila, welke zij tusschen haar schoon gevormde vingers hielden naar de lippen brachteu,
door het ijzeren hek van het balkon naar de voorbijgangers.
Als een bevriende of doordringende blik van beneden op haar
.geslagen word, brachten zij een oogenblik het zwartgelokte hoofd over
de balustrade en beantwoordden den groet met de fonkeling hunner
00ffen.
b
Soros zelfs was het de taal der waaiers die den uitverkorene
onderrichte.
Ook van de azoteas keken dergelijke bekoorlijke gestalten tusschen
bloeiende oranje-en palmboomen naar beneden.
De schoone rijke officier, graaf de Alcantara en de nog schoonere
blondgelokte Vlaming waren twee personen wier nadering de vrouwen
op de balecn.s en miradores dikwijls uit hare mijmeriugen deed
ontwaken.
Beiden verdienden Miter zooveel opmerkzaamheid van de schoonen
Diet want nauwelijks beantwoorden zij met een vluchtigen groet.
Den officier zweefde slechts het beeld van de Roode Roos voor deu
geest.
Evraert droomde van de hemelblauwe Oogen zijner Madonna.
Do heldere bontgeschakeerde kleuren der . huizen verdwenen
spoedig in de duisternis van den nacht. De lantaarns der stad begonnen
haar licht to verspreiden en de beide vrienden richtten hunne scheden
naar de Colyseostraat.
— Laat 011S wat harder loopen want ik zon niet graag hebben dat
de Roos van Mexico voor mij in den schouwburg kwame. Zij zou dit
als eene veronachtzaming,als een gebrek aan gevoel kunnen aanrekenen,
zeide Alcantara.
— Zoo snel gij wilt, Hernando. Liefde geeft vleugelen.
— Gij moest eigenlijk ook naar de opera gaan. Er is dozen avond
eene fransche zangeres die optreedt en waarvan veel goods wordt
verteld. I3ovendien zal de groote wereld or in galakleeding verschijnen.
Ik hob vernomen dat de keizer zich heden in zijne loge zal vertoonen.,
Ga dus mee.
— a heb nog verschillende dingen to schetsen wat ik best bij het
iamplicht kan doen, gaf Franz Evraert ten antwoord.
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— Dat kunt gij morgen avond ook wel doen. Ga vandaag naar de
opera daar bederft gij uwe oogen niet mede zooals met de lamp en wie
weet... De graaf kapte zijn zin af.
— Wie weet ?... hernam de schilder ondervragend.
— Wie weet of uwe Madonna er ook niet komt. Zooals ik gezegd
heb zal de groote wereld er aanwezig zijn.
— a kan niet denken, antwoordde de Vlaming, dat zij die dezen
morgen zoo vurig bad van avond in den schouwburg zal komen. Neen
dat zal ze zeker niet doen, want bare ziel ging onder een last gebogen
dien zij aan de H. Maagd klaagde met de bede dien van haar af te
wentelen. Zij gaat stellig niet naar de opera, zeide de kunstschilder.
maar toch zal ik er heengaan om mij te overtuigen dat ik mij niet in
haar vergist heb.
— Goed, beste Francisco. Wij moeten echter niet bij elkander
gaan zitten want mijne schoone mocht daarin eens verraad zien en
denken dat ik u tot mijnen vertrouweling gemaakt heb, antwoordde de
graaf.
— En dat hebt gij toch niet gedaan ! viel de Taming hem lachend
in de rede.
— Welnu daar steekt immers geen kwaad in.
— Zeker niet, Hernando.
— Maar zij behoeft het daarom nog niet te wetan. Het genot van
het geluk wordt verhoogd als wij dat aan anderen mededeelen even als
dit het ongeluk verlicht, vervolgde de graaf.
— Dat is menschenkennis, Hernando ,
— Ik dank u, Francisco, maar ge moet uwe kunstenaarsoogen
niet te strak op de sennorita vestigen opdat zij geen argwaan vatte.
Onder onafgebroken levendige gesprekken hadden de beide vrienden
den Nationalen Schouwburg bereikt en mengden zich onder de menigte
die de prachtige zaal binnenstroomde.
Hernando en Frans scheidden van elkander en traden langs verschillen.de kanteu het parterre binnen, waar zij op afstand van elkander
plaats namen.
To rechter- en te linkerzijde van het tooneel konden zij de logiön
gemakkelijk overzien.

-4. ---L,..-----r--,,-;,■,:k..."-----,--,.....--...

HOOFDSTUK XV.

In den grooton Schonwburg van Mexico.
Be nitdaging;in tweegeveeht.

Alle plaatsen van het prachtige gebouw, dat zich in een zee van
Eclat baadde, werden spoedig met toeschouwers bezet.
Onder dezen trok inzonderheid de nobleza of de adel, die den eersten
rang bezette, de aandacht.
Be schitterende kleurenpracht der kleederen, het golven van
vederen en pluimen, het fonkelen der kostbare waaiers, het glinsteren
der zwarte oogen en der kostelijke diamanten, dit alles verwarde den
'bilk die het waagde zich naar deze breede rijen van Mexicaansche
schoonen op te heffen.
De kleederdrachten waren zeer verschillend : nu eens waren zij
overeenkomstig de Spaansche, Fransche en 'Engelsche mode ingericht,
dan weder duidden zij aan dat de draagster daarvan een Spaansche
Creoolsche was of vertegenwoordigde zij de smaakvolle nationale
',deeding van Mexico.
Hier vertoonde zich een zwart of rood fluweelen baret waarop een
veder wiegelde en de kostbaarste briljanten schitterden.
Daar prijkte een tot tulband gevouwden Turksche sjaal met een
sneeuwwitte reigerpluim,
flier hing de bevallige rijke sluier, aan een gouden spang
bevestigd, op een blanken hals neder. Daar versierde slechts een
diadeem van edelgesteenten een paradijsvogel, schitterend in zijn goud,
de blonde lokken. eener Europeaansche.
Nog slechts weinige plaatsen op den eersten rang waren onbezet.
Hernando liet zijn blik met een sidderend hart van den eenen naar
den anderen kant gaan.
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Nog altijd was het voorwerp van zij n. verlangen niet in de zaa1
gekomen.
Aller oogen vestigden zich gedurende dozen tijd op de twee nog
ledige logien waarvan de eene voor zijne Majesteit den keizer en de
andere voor maarschalk Bazaine bestemd was.
Eon plechtige stilte heerschte in de zaal, die slechts door het
ruischen der zijden kleeren en het bewegen der tallooze waaiers verlevendigd word.
Toen aller blikken zich , eensklaps van de voornoemde logien
ifwendden en op eon andere vestigden, waarvan de deur open ging.
g ene lange slanke sennorita met gitzwart haar, eon zwarten sluier
en een donkerroode roos op den gouden kam trail daar binnen...
Zij bleef eenige oogenblikken staan...
Zonder reigerveder was zij, zonder kleinooden, zonder juweelen
slechts met die sieraden getooid welke de natuur haar gegeven. had.
Zij liet haar doordringenden blik over de rijen der nobleza gaan.
Er scheen geen diamant moor to schitteren, geen briljant meer to
fonkelen, goon juweel meer to glinsteren : alleen de oogen van het
meisje glinsterden, fonkeiden, schitterden gedurige eenige oogenblikken
op den eersten rang.
Daarop daalden hare lange zwarte wimpers en scheen zij alles om
zich heen to vergeten... zij sloeg haren bilk haar beneden en ontmoette
dien van den graaf Hernando de Alcantara.
Haar waaier ging dicht...
Het uiteinde daarVan kwam met haar granaatroode lippen in
aanraking, terwijl zij op het voorste gedeelte plaats nam.
Niemand in het geheele gebouw kon zijne oogen van haar
afhouden.
Zij scheen boven al hare schooue medegezellinnen uit to steken,
zoo hoog, verhief zich haar hoofd op den zwanenhals -en het donkere
zwart van hare haarlokken en hare kleeding, alsmede het verblindende
wit harer huid en der kanten, die zij droeg, deed ale kleuren die haar
omringden. verbleeken.
Slechts de roos gloeide als een vurige kool in haar gitzwart haar,
dat in rijke lokken op haren hals nedergolfde en met de fijne doorzichtige
kanten speelde.
Met een licht blosje hadden zich haar wangen gekleurd.
Pit deed het zwart harer wenkbrauwen nog donkerder uitschijnen
even als de sneeuw van haar hoog en edel voorhoofd.
Haar waaier, dien zij weder ontplooid had, bewoog zij hevallig heen
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en weder en deed daarbij haren schoongevormden arm uit de weelde der
witte kanten -te voorschijn komen.
Het oog nochtans schitterde aan de menigte Diet meer fee.
Het was bedekt door de lange wimpers als ware de gloed die daarin
blaakte alleen voor het doeiwit van haren blik, voor den officier der
ulanen, graaf de Alcantara bestemd.
Het open gaan eener deur en het 'ruischen van voeten trok de
aandacht van de Spaansche schoone af en vestigde haar op de loge van
maarschalk Bazaine die in een prachtig generaal uniform binnen trad.
Eenige oogenblikken later $loegen de deuren in de loge van den
keizer wijd open, en onder een stortvloed van donderende vivat's trad
Maximiliaan naar het voorste gedeelte der loge en boog rechts en links.
Het gejuich scheen niet te zullen bedaren.
Vele honderden verblindend witte zakdoeken wuifden in de handen
der mexicaansche schoonen toen het openingsstuk began en iederen
anderen toon in het gebouw deed verstommen.
Franz Evraert had de deuren van de logien op den eersten rang
met een steeds meer verlicht hart in het oog gehouden.
Het was hem te moede, als of hem een zware last van de ziel
gewenteld was, want nu was hij zeker dat het blauwoogige meisje,
hetwelk dien morgen zijne bewondering verwekt had, zich niet to
liTlidden van al deze wereldsche pracht zoo vertoonen.
Het openingstuk was ten einde.
De gordijn ging op en aller blikken vestigden zich op het tooneel.
Sleehts de oogen van Alcantara en van de sennorita met de roode
roos keken er Diet naar. Zij bleven onbeweeglijk op elkander geslagen
en de waaier vertolkte door bewegingen de woorden die de lippen
hadden willen uitspreken..
De graaf in liefelijke droomen verzonken, deed als of hij zijn snor
opstreek doch zond groeten aan de uitverkorene van zijn hart.
Beiden hoorden Diet en zagen niet wat er op het tooneel voorviel
en eerst het vallen der gordijn en het wegsterven der muziek wekte hen
uit hunne gelukkige droomen en herinnerde hun dat er ook andere in'
de zaal tegenwoordig waren, die hun bewegingen konden gade slaan.
Eensklaps trad een der servidores of bedienden die maarschalk
Bazaine bij zich had in zijne met goudgebordunrde livree naar Alcantara
toe en deelde hem mede dat de generaal hem in zijne loge verwachtte.
Als een donderslag trof deze uitnoodiging den officier.
Met een wanhopigen blik keek hij naar de bode Roos,
Maar hij moest

160

MAXIMILIAAN
,.•

•

••

•-

Hij stand van zijne plaats op en suelde, tusschen hoop en vrees
geslingerd, naar de loge van Bazaine.
Daze kwam hem reeds to gemoet met de woorden :
— 1k wensch u te spreken, beste graaf ! En daartoe is de tijd van
het avonamaal het voordeeligst geschikt. Gij soepeert dus heden avond
bij
Paarop begaf de maarschalk zich weder naar den stoel in het voorste
gedeelte zijner logie, zonder de bleekheid en de ontroering welke zijne
woorden op de gelaatstrekken van zijuen jeugdigen vriend verspreid
to beraerken,
Kam bij mij zitten, sprak hi.j. Na de vertooning rijdt gij met
iUj liaar Inijn paleis.
Hernando de Alcautara deed tegen wil en dank wat de veidheer
hem be-val.,
Zijne gedachten waren. verward...
Het suisde hem door het hoofd en eon heirleger van roode rozen
zweefden hem voor den geest. Nauwelijks echter had hij naast Bazaine
plaats genomen of zijn oogen wendden zich weder naar de werkelijk
Raade Roos.
Ooze bey ond zich flu tegenover hem.
Eene uitdrukking van bekommering lag op de welsprekende thans
bleeke trekken van het schoone meisje en eel), bange vraag scheen op
haar lippen to zweven.
Bazaine had haar ook bemerkt.
Hij richtte zijn schouwglas op haar.
- Wie zou toch die schoone jonge sennorita daar zijn ? vroeg hij.
Zij kijkt juist dozen kant uit. Zij heeft reeds terstond toen ik binnen,,
kwam raijne aandacht getroffen, vervolgde Bazaine terwijl bij zich tot
den graaf Alcantara wendde.
— Haar naam is mij onbekend bracht de officier stamelend uit.
Qedurende al den tijd had hij zich het hoofd afgepijnigd of or geene
mogelijkheid op te vinden zou zijn om voor de uitnoodiging to bedanken.
— Maar, sprak eensklaps de maarschalk, die blik geldt u! Het is
waar, de keizerlijke ulanen hebb-en sinds eenigen tijd den voorrang bij
de schoone kunne, evenals zij in den slag steeds den voorrang hadden
wanneer het oogenblik beslissend was ! vervolgde Bazaine terwij1 hij
nog altijd naar de onbekende zag.
Deze had den waaier tegen haar hart gedrukt.
Hernando zag het en verstondr die taal. Hij haalde, then hij een
stand later haren blik weder ontmoette, zijne schouders wanhopig op.
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Het oogenspel der sennorita had de opmerkzaamheid van den
generaal getroffen.
Uij wendde zich tot den officier.
— Be schoone heeft het waarlijk op deze loge gemunt, sprak hij.
Wie zou ze toch zijn ?
— 1k weet het waarlijk niet, generaal.

Ili ben uw keizer.

— Zij heeft een deftig voorkomen, en als de schijn niet bedriegt is
zij van Spaansche afkomst.
— Dat denk ik ook, generaal.
Be graaf antwoordde met korte zinnen. Zijn geest was elders.
Hij had het thans geheel opgegeven of zich van de uitnoodiging of
to waken.
Hij schikte zich, maar men begrijpt hoe noode, in zijn lot.
De eenige troost die hem overbleef was de overtuiging dat zijne
aangebedene schoone hem een lievend hart toedroeg.
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Nochtans zat hij gedurende de geheele vertooning op heete kolen.
Maarschalk Bazaine stelde door zijn druk gesprek hem bijna in de
onmogelijkheid om van tijd tot tijd naar het bekoorlijk wezen aan den
overkant to zien.
Toen de gordij a voor de laatste maal viel, liet Bazaine zijne beide
aanwezige adjudanten vertrekken, nam den arm van zijnen jel.gdigen
vriend en verliet met hem de loge.
Ondertusschen daverde nog het handgeklap en het gejuich den
afscheidsnemenden keizer toe.
Te vergeefs keek Hernando de Alcantara in de gangen en op de
trap naar alle kanten rond of hij zijne teergeliefde ook zag.
Nergens !
VOOr den schouwburg hielp hij den maarschalk in het rijtuig stijgen
en nam Coen zelf naast hem plaats.
— Kijk ! sprak Bazaine.
— Wat belieft u, maarschalk ?
— Zie langs daar !
De graaf blikte om...
Eene in een zwarten sluier gehulde senora, door een kneeht' in
prachtige livrei gevolgd, glued dicht naast hem voorbij.
Zij wuifde hem een groet toe met den batisten. zakdoek,
— Zoo ! zoo ! graaf ! lachte de luimige Bazaine, nu kunt ge toch
niet loochenen dat deze groet voor u bestemd is. Hij werd u gebracht
door de sennorita met de roode roos in het haar : ik heb haar duidelijk
herkend.
Hernando wist niet wat to antwoorden.
— Zie eens, daar stijgt zij in haar rijtuig, zegde Bazaine terwiejl
hij den officier met een glimlach aankeek.
Maar al to goed had ook Alcantara haar herkend en hield zijn blik
op haar gevestigd, want thans reed het rijtuig van den maarschalk het
hare voorbij en terwijl zij haren witten zakdoek andermaal aan de
lippen bracht wierpen hare groote zwarte oogen den graaf een afscheidsgroet toe.
— Op miil, woord ik weet niet wie die sem,orita is, gaf Alcantara
den graaf in zalige verrukking ten antwoord.
Lachend voegde hij er daarop bij :
Uwe Excellentie heeft meer recht om zich dien groet toe to
eigenen dan ik, een eenvoudig officier.
— Het zou schande zijn zulk een groet aan een ander gevoel toe
to schrijven dan aan het gevoel des harten en uit een vurig Spaansch
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hart kwam hij terecht op den spiegel dezer vurige oogen. Het doet mij
inderdaad leed, vervolgde Bazaine, dat ik den gelukkigen uitverkorene
van zulk eene schoone zoo spoedig aan gevaren van den krijg moet
blootstellen, want binnen zeer korten tijd zal het leger gereed zijn om
op te rukken.
In snelle vaart reed het rijtuig weg.
Het hield weldra stil voor het paleis van den veldheer. Toen deze
met Alcantara in zijn vertrekken gekomen was, verontschuldigde hij
zich voor eenige oogenblikken en begaf zich naar zijn secretaris in diens
.kabinet.
- Zijn er gewichtige brieven gekomen of hebt gij mij jets bijzondors mee te deelen, vroeg hij bij bet binnenkomen aan zijn secretaris
den Franschman Keratry-.
Deze stond van zijn stool op en boog eerbiedig.
- Ja, Excellentie.
- Dewelke ?
— De Spanjaarden uit de stad en hare omstreken wenschen aan
uwe Excellentie hunnen eerbied te betuigen en hebben laten vragen of
zij morgen hunne opwachting bij u mogen maken, antwoordde de
Keratry.
— Ah zoo !
— Hier is de lijst, Excellentie.
Hij reikte ham een papier over en vervolgde
— De graaf de Campanas liet dit aan mij vragen en zond mij deze
opgave der namen. Hij zou, nadat uwe Excellentie uit de opera teruggekeerd was, iemand zenden en hoopte alsdan een gunstig aRtwoord te
ontvangen.
— Het is een dwaasheid van deze,heeren om in korps bij mij te
komen. Waarom richten zij zich niet tot den keizer ?
Zij willen u als bemiddelaar tusschen hen en Zijne Majesteit,
Exellentie.
— De Spanjaards scheiden zich meer en meer van den Creoolschen
adel of en maken zich nog des te meer bij dezen gehaat. Zij schijnen het
maar niet te willen inzien, dat zij in dit land, rinds 1860, geene voorrechten meer bezitten en ze ook nimmer weder kunnen krijgen en dat,
de voorvaderen der Creolen ook de hunne zijn en dezelfde rechten kunnen vergen.
Bazaine wandelde door het kabinet met de handen op den rug.
— En Loch kan ik het niet afwijzen want zij hebben altijd nog
invioed door hun vermogen al gebruiken zij dit ook niet om de zaak der
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vrijheid te bevorderen, zegde de maarschalk terwijl hij nu de naamtijst

inkeek naar aanleicling waarvan hij vroeg :
- Wie van deze heeren hebben vrijwillige bijdragen gegeven tot
de uitrusting van het leger ?
Niet 6611 hunner, uwe Excellentie.
- Niet 6611 ?
— Ja toch, alleen de nicht van den conde de Campanas de condeza
(gravin) Gabrielle de Campanas heeft voor vijftien duizend piasters
geteekend.
— Zoo ?

— Maar de graaf, als haar voogel, bracht er bezwaren tegen in
omdat ze noch niet meerderjarig is.
— En het gevolg ?
— Hij heat er evenwel in bsrust daar hij vernam dat men haar het
recht tot vrij beschikking over haar vermogen wilde verleenen.
— Dat is de echte adel, het beter gedeelte des yolks ! mompelde
schertsend Bazaine bij zich zelven.
Luid ging hij voort :
- Zeg aan deze heeren dat zij, wanneer zij mij in hoedanigheid van
opperbevelhebber van het Fransche leger bun opwachting wenschen to
maken, welkom zullen zijn : op politiek terrein is hier de keizer meester
,en heb ik niets to zeggen.
— Hoe laat verkiest uwe Excellentie dat zij komen ? vroeg de
secretaris met eene buiging.
— Tegen twaalf ure, anders niet ?
— Niets waar haast bij is uwe Excelleirtie, antwoordde de Keratry
andermaal met eene buiging waarop de maarschalk hem een goeden
nacht toe-wenschte en naar zi.j11 gast terugkeerde.
Zij waren nauwlijks eenige stonden bijeen toen een bediende zich
aanmelde.
- Wat is er ? vroeg Bazaine.
- Eon boodschap, uwe Excellentie, voor den hoer graaf Hernando
de Alcantara..
- Voor rnij ? vroeg deze verwonderd.
De bedimde knikte.
— Oh ! oh ! lachte Bazaine, gewis eene boodschap van de
Roode Roos.
En tot den diermar zielr richtend :
Laat de bode _fuer komen.
Verschooning, -Uwe Excellentie, het zip twee... twee mannen.

KEIZER, VAN MEXICO

165

— Zoo !... Wil u gaan zien, mijn beste graaf.
- Dit bezoek verwondert mij, sprak Alcantara rechtstaande.
Hebben zij hun namen niet gegeven ?
— Neon, mijn de graaf.
— Twee getuigen, ging de maarschalk luimig voort.
— (Men sabe ? gekscheerde de officier.
— En hoe zien or de twee senores nit, vervolgde de graaf tot den
dienaar, die zich op doze uur moeite getroosten mij bij zijne Excellentie
den maarschalk to kornen opzoeken ?
— Wel, mijnheer de graaf, het zijn haast geen senores, Ze gelijken
meer op... guerrilleros.
- Guerrilleros in mijn huis ! jokte Bazaine. ça va bien !
- Laat u toe. Uwe Excellentie Ik zal eens gaan zien.
— Ja, maar neem mijn secretaris mode.
a dank u, Uwe Excellentie. Het zal overbodig zijn.
— Misschien niet. Uw Mexico is eon rooversland en to veel
betrouwen mag men niet aan den dag leggen.
De maarschalk ging tot zijn werkvertrek.
— Is u daar nog, mijnheer de Keratry ? vroeg hij.
- Ja, Uwe Excellentie.
- Wil u eens even den graaf de Alcantara in de spreekkamer
volgen ?
— Met genoegen.
— Er zijn daar twee m.annen met zonderling voorkomen, de
Keratry, en ik betrouw de Mexicanen niets.
Hernando en de secretaris begaven zich naar de spreekkamer.
De nachtelijke bezoekers hadden eon zonderling' voorkomen in den
vollen zin van het woord.
Zij waren blootshoofd.
De eon, van middelmatige gestalte was gekleed als eon jager en had
zijn geweer bij.
De andere, uitnemend Jiang, mager en opgeschoten, met beenen
als solferstekken was bijna eon ouderling.
- Wat geeft mij het genoegen van uw bezoeli , senores vroeg de
graaf terwijl de heer de Keratry aan eon tafeltje teen den muur plaats
nam.
- Wij zijn gezonden van senor Don Diego ! sprak de man met
middelmatige gestalte.
— En welk nieuws brengt mij senor Don Diego ?
- Zijn kaart ! antwoordde de lange die aan Don Quichotte deed
denken.
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— 1k begrijp u Diet, mijne heeren.
— Een uitdaging, senor conde ! (heer graaf) sprak de man beleefd.
— Een uitdaging in tweegevecht ? vroeg Alcantara verwonderd.
— Zoo als u zegt, mijnheer de graaf.
— Maar...
— Don Diego verlangt dat gij ons met twee uwer vrienden in
betrekking zoudt stellen.
— Maar, mijne heeren, ik begrijp niets van dit alles !
— TJ zal toch geen herstelling met de wapens weigeren, senor
conde ? vroeg Don Quichotte.
— Voor een keizerlijk officier zou dit meer dan zonderling weken !
liet er de andere op volgen.
— Ah ! riepen beiden verheugd. Dat dachten we wel.
— Maar mag ik u vragen waarom ?
— Waarom ? .... Quieen sabe?
— 1k heb bij mijn weet niet de minste oneenigheid gehad met
Don Diego.
— Niet ?
— 1k zag hem sinds geen weken.
— Carai ! en dezen avond ? vroeg den Don Quichotte.
— Op mijn woord van eer, senores, ik heb Don Diego van avond
Diet gezien.
— Waart gij Diet in de opera, senor conde ?
— Inderdaad.
— Ziedaar ! riepen de twee mannen te gelijk zegevierend uit.
— Ziedaar ! heraalde Alcantara meer en meer verbaasd. Maar ik
zie nog niets !
De twee bezoekers bezagen elkander en zeiden te gelijk
— Verwonderlijk !
— Inderdaad !... Verwonderlijk ! voegde Alcantara er achter.
En de Keratry van uit zijn hoek dacht
— Verwonderlijk !
Daarom waren ze alien dus Bens.
— Kunt gij mij geene andere uitlegging geven, senors ? vroeg
Hernando die een einde wilde stellen aan dit gekke bedrijf.
— Misschien, senor conde.
— Welnu ?
— U heeft toch wel de bode Roos gezien ?
Ditmaal ontroerde de graaf.
Wat kwam die naam bij dit alles doen ?
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- Waar wilt gij heen ? vroeg hij.
— IT moet, volgens de verklaring van onzen vriend Don Diego,
zeer minzaam met de senorita omgegaan zijn
Ditmaal kruiste de officier zijn armen op de borst.
Caramba ! sprak hij. Wat beteekent dit alles ? Waar bemoeit
gij u mede ?.
- Wij zijn gezonden door Don Diego, senor conde, antwoordde
Don Quichotte bedaard.
— En wat drommels raakt mij Don Diego ! Dat hij naar den duivel
loope !
— De heer graaf weigert dus het tweegevecht ! Goed ! maar de
stad Mexico zal morgen niet weinig verwonderd zijn en de Roode Roos
zal niet gevleid wezen de hulde van zulken caballero ontvangen te
hebben. Het is waar, Diego staat bekend alseenge-vaarlijk tegenstrever.
Het bloed steeg den jongen man naar het hoofd.
— 't Is wel, sprak hij. 1k aanzie die gekke uitdaging zelf van Don
Diego als een. beleediging. Ik neem het tweegevecht aan en ik eisch
zelf vergoeding.
De twee mannen bogen en groetten.
— De graaf is waarlijk een keizerlijk officier. Uwe wapens, heer
graaf ?
- Ik laat de keus aan dengene die u zond.
— Neon, senor condo, Don Diego laat u de hens.
- Dat hij haar zelve doe.
- Daar gij u als beleedigd aanschouwd, hoer graaf, komt de keus
u toe.
het even dan. De degen, de sabel, de pistool... zooals go
verkiest.
- Willen wij dan den degen houden ? vroeg de man van middelmatige lengte alsof het hier de natuurlijkste zaak der wereld gold.
— 1k vimd den degen een zeer rid.derlijk wapen, antwoordde Don
Quichotte e Doch de sabel heeft ook ook iets mauhaftigs.
- Vermits de graaf eerst den degen heeft genoemd. ! viel zijn
medegezel in op zacht overredenden toon.
— Welnu, den degen! beaamde Don Quichotte.
bevalt het zóó, hoer graaf ?
- Mij is het wel !
— Op welk uur
- Morgen voormidclag.
- Iiiterst geschikt voor ons. Op klokslag
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— Van 10 ure.
— Zeer goed ! zei de kleinere.
— Suave ! vond Don Quichotte.
— Op welke plaats ? hernam de eerste.
— Mij is het gelijk.
— Kies, hoer graaf, kies ! wedervoerde Don Quichotte met de
meeste beleefdheid.
— Welnu, in de groote dreef van Tacubaya. (*)
— Zeer wel. Om 10 uren morgen vroeg ! herhaalden zij.
Dan groetten ze beleefd met een buigen des hoofds en vertrokken.
Hernando de Alcantara en Keratry bezagen elkander verwonderd.
Dan barstten beiden in eon lach.
— Hebt ge van uw leven gehoord ? vroeg de graaf.
— Op mijn woord, neen ! Men moot in Mexico komen om zoo jets
aan to treffen. En neemt ge zulk duel aan, hoer graaf ?
— Ja, natuurlijk.
- Dat vied ik zoo natuurlijk niet.
— Ho ! dan kent ge Mexico nog niet, mijnheer de Keratry. Zoo ik
weigerde was ik eon verloren man.
— Meent ge ?
— 1k ben er zeker van. Morgen zou het door de hoofdstad uitgebazuind worden en er zou verteld worden dat ik achteruit trek voor
Don Diego, want deze beeft inderclaad een faam van stork duellist.
— Zonderlinge zeden !
— Mag ik u verzoeken, mijnheer de Keratry, mijn getuige to
zijn. ?
— Het is een eer waarvoor men nooit bedankt, mijnheer de graaf.
1k neem bereidwillig aan en ik dank u voor het vertrouwen dat gij in
mij stelt.
— a zal als tweede getuigen den hoer Francisco Evraert vragen,
een kunstschilder.
— Een groot kunstschilder, senor I viel Keratry in de redo. Et
ken hem.
--Dat treft good !
— Maar, sprak de secretaris van den maarschalk, ik houd er aan
u van jets to verwittigen, heer graaf.
— En dat is ?
— Dat ik mijn plicht als getuige geheel en gansch zal nakomen:
(i) Tacubaya is een bevallige plaats van ongeveer ?,500 inwoners. Het is aan de hoofdstad
Mexico wat Laeken aan Brussel is.
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— 1k twijfel er niet am, mijn beste senor.
— En ik aanzie als eersten plicht van een getuige van al 't mogelijke in het werk to stellen om het gevecht to voorkomen.

De Roos van Mexico.

De blik van Alcantara verduisterde.
— Verschooning, senor, ik had hover dat het tweegevecht zijn
gang ging.

12
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— Zoo verstaat mende rol van den getuige in Frankrijk,mijnheer
de graaf.
--c Maar niet in Mexico, heer de Keratry. Doch kom, laat (MS den
maarschalk gaan terug vinden die wacht.
— Ik nam reeds afscheid van hem, antwoordde de secretaris.
Met een dubbel buenos noclies scheidden do twee officieren.
Toen. Alcantara terug bij Bazaine kwam zei hij :
— Uwe excellentie zal nooit radon wat er op handen is.
— Gij maakt mij benieuwd !
— Een tweegevecht, generaal.
— Een tweegevecht ! herhaaide do maarschalk. 1k voorspelde het
daareven al jokkend maar was verre van te denken dat ik proket was.
— Gij waart het, excellentie.
— En met wien. ? als er goen onbescheidenheid bij is ?
— Met Don Diego.
— Zoo ! Hebt gij dien braven zaligen man maar die tevens een
vechthaan is op de teenen getrapt ?
— Toch niet.
— Misschien ben, ik onbescheiden.
— Oh neen, uwe excellentie, alhoewel het geheele geval mij erg
hindert. Niet om het duel zelf. Hemel, men ! maar omdat er een naam
in gemengd wordt.
— Toch niet der bode boos ?
— Gij zegt hem, generaal.
— Voor haar ?
— Ja
— Met Don Diego ?
Alcantara knikte.
— En hoe is dit gek omen.
- 1k weet het niet.
l3azaine zeide op gullen toon
— Ta, ta, mijn beste graaf, heb nu eens geen halve geheimen voor
mij. Gij staat op vertrouwelijken voet met de Roode Roos.
- 1k geef u mijn woord van eer, excellentie, dat gij heden avond
getuige zijt geweest van onze eerste toenadering.
— Ah bah !
— Het is zóó!
— En haar naam ?
- Dien ken ik niet.
— Wie zij is ?
4
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— Weet ik evenmin.
— Welk een roman !
— Dat is het, uwe excellentie. Maar het hindert mij de Roode Roos
gemengd to zien in een tweegevecht dat gerucht zou kunnen maken.
— En het is Don Diego die u uitdaagt ?
— Ja.
— Met welk recht ?
— Dat weet ik niet.
— Dat moet ge weten, Alcantara. Parbleu, men neemt zoo'n duel
.
niet aan.
— Mijnheer de Keratry zei het mij reeds.
— En mijnheer de Keratry heeft overhoop van gelijk !
— In Frankrijk ihisschien, excellentie, maar in Mexico staat het
antlers. Men zou mij van lafheid beschuldigen en mijn vijanden...
— Hebt gij vijanden, graaf, dat geloof ik niet !
— Men heeft er altijd, excellentie.
— Welnu ?
— Die zouden zeggen dat ik voor den degen van Don Diego bang
ben.
— Dan gaat dit gevecht werkelijk door ?
— Ja, uwe excellentie. Morgen vroeg om 10 ure.
— Waar ?
De edelman aarzelde.
— Wat weerhoudt v het mij to zeggen, mijn beste Alcantara !
— Ik vrees, excellentie, dat gij om beters wil zoudt maatregelen
nemen tot het beletten van zulk onzinnig tweegevecht.
— Gij bekent dus dat het onzinnig is ?'
— Volkomen maar onvermijdelijk. En uwe excellentie zou mij cen
zeer slechten dienst bewijzen met het to willen verhinderen. Er zou
verteld worden dat ik mij met dit Joel tot u heb gewend.
— Het is waar, graaf. Wij officieren zijn dikwijls verplicht oils
leven to wagon voor iets waar een ander mensch schouderophalend
voorbijgaat. Wij zijn het slachtoffer van een misplaatst eergevoel.
— Waartegen wij niet kunnen indruischen Excellentie,
— Het is zoo. 1k beloof u Diets in het work to stellen om het to
verhinderen. Het was inderdaad met dit inzicht dat ik u uur en strijdperk vroog.
— Wij vechten in de dreef van Tacubaya, Excellentie.
— a wensch dat het duel niet noodlottig eindige noch voor u
noch voor Don Diego. Maar ik vraag mij of met welk recht die luimige
Mexicaan zich als ridder der Roode Roos aanstelt.
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— Dit bekommerd me ook het meest, Excellentie !
— 0, ge zijt jaloersch !
— 1k beken dat het'mij ontgoochelend voorkomt den dikken buik
van Don Diego tusschen mijn zwartoogige sennorita en mij to zien
oprijzen.
— Dat het u niet to zeer bekommere, beste graaf. Don Diego zal
u den loef niet afsteken. De Mexicaansche schooners groeten hem alien
en zenden hem kusjes maar het is meer uit jok dan uit ernst. Overigens
de brave man laat zich szifens veel voorstaan en het is goed mogelijk
dat hij "alleen bemint,, zonder dat het voorwerp zijner aanbidding er van
bewust is. Dit gebeurt wel meer. Maar het wordt laat, mijn waarde
Alcantara, en tijd dat wij ons ter rust begeven.
— Laat mij zoo vrij zija u nog een vraag to stellen, Excellentie ?
— Welnu ?
— 1k heb aan den heer de Keratry gevraagd mijn getuige to zijn ,
mag ik uwe toestemming daartoe verwerven ?
— la ganscher harte !... Hij moet me dadelijk den uitslag van
het gevecht komen melden. Goeden nacht.
Met een hartelijken handdruk scheiden de maarschalk en de graaf.

HOOFDSTUK XVI.
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De aanslag op het leven van den Keizer.

Op de Plaza Mayor had een hotelhouder met de landing des keizers
het opschrift van zijn gasthof veranderd en nu heette het sinds eenige
weken : Groot Keizerlijk Gasthof.
De twee mannen die we in den nacht bij den maarschalk Bazain.e
hebben ontmoet traden er binnen om half-negen 's morgens.
Aan den opperbediende vroeg degene, die wij met den naam van.
Don Quichotte hebben bestempeld, of Don Diego reeds in de ontbijtkamer was verschenen.
Inderdaad, de verliefde en opvliegende Mexicaan had daar zijn
intrek genomen.
— Nog niet, senores, was het antwoord.
— Gelief ons dap. onmiddellijk bij hem to geleiden.
— De senor slaapt nog gewis, mijne heeren, en i s niet gewoon zoo
vroeg op to staan.
— Ja, maar hij verwacht ons.
— Het is maar, mijne heeren, dat de senor hier Oster avow" na
den schouwburg zeer opgewonden is binnen gekomen. Hij heeft drie
bedienden van de trappen geworpen en mij heeft hij door het venster
gesmeten.
De twee vrienden vonden daarop niets alders to antwoorden
— We weten het; compadre, de man had uitspanning noodig.
— Daarna heeft hij een ontelbaar getal glazen xeres en champagne
gedronken.
— Dat is zijn gewoonte, vriend.
— Tot we hem eindelijk met zes mannen mar zijn kamer hebben
moeten dragen.
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— Zeer goed !... Suave ! meende Don Quichotte.
— En nu is het te veronderstellen dat zijne Excellentie Don Diego
nog liever zal verlangen wat te rusten.
— Het kan niet, vriend. Don Diego wacht ons. Het is voor een zeer
dringende zaak. Leid ons tot hem.
De opperdienaar aarzelde.
— Hij zal mij de ribben breken, senores. Gister avond heeft hij
het mij beloofd.
— Wij nemen de zaak op ons.
— In Gods naam dan ! zuchtte de man.
Te zamen gingen zij een trap op en eenige gangen door.
Van verre wees de bediende eene deur.
— Daar is het ! sprak hij.
— Goed, hombre, nu zullen wij het wel vinden.
De kellner was erg in zijn schik er van door to kunnen gaan, ook
haastte hij zich de trappen af.
De twee mannen gingeu tot de kamer en deden de deur open
zonder kloppen.
Het eerste wat hun trof was een vreeselijke warboel.
Niet mogelijk zich to vergissen in den toestand waarin hull vriend
tehuis was gekomen.
Hier lag zijn hoed, ginder zijn zwaard, daar zijn zarape of mantel.
Op het bed lag een zwaar lijf uitgestrekt, de beenen nog met
kuitendekkers omgespt, de armen uiteen.
Het was Don Diego.
Zijn gelaat was rood en glom als een kool. Hij sn.orkte luid en diep
dat er de machtige borst van golfde.
De harm en de snor waren in den war.
— Hee, Don Diego ! zei Don Quichotte en schudde den slaper
tamelijk hard.
Het baatte niet.
Te zamen brachten zij het lichaam half overeind in het bed.
Dan opende de kolos zijn oogen.
— Qui en sabe ? brabbelde hij.
— Wij zijn het, Don Diego !
— Caramba ! murmelde hij en wou voortslapen.
— Ge moet gaan vechten... Gij hebt een duel !
Hij hoorde maar half. Nog soezerigor en slaperig het hij zich Loch
van het bed glijden wreef zich de oogen en staarde zijn vrienden verbaasd
aan.
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— Ha, Jose ! zei hij tot Don Quichotte.
En tot de andere :
— Zijt gij het, Pedro ?
Beiden knikten en lachten vergenoegd.
Wat uur is het ? vroeg Don Diego.
— Half negen.
— Zoo vroeg ! .... en hij geeuwde eens.
companero.
— Het is hoog
Wat weer is het ?
- Heerlijk weder ! Suave ! antw-oordde Don Quichotte of Jose
gelijk men hem heeten wil.
— Ik heb dorst, geef me de karaf water eens over. In eon teug
ging ze leeg.
- Komt straks terug, sprak hij, ik moet nog wat slapen.
— Neen, Diego, neen ! zei Pedro.
— En uw duel ? vroeg Jose.
Be man spalkte de oogen op.
Mijn duel ! Welk duel ?
— Wel om 10 ure !
— Met wren ?
— Met wren ?
— Met den graaf Hernando de Alcantara, den keizerlijken. ulaan.
Don Diego bracht de hand over het voorhoofd.... Ja, nu herrinnerde hij zich....
— Ha ! ja... de schouwburg... de Roode Roos... Bazaine... de
witte zakdoek... Alcaniara !
Hij rekte zich uit, geeuwde nog eons en zei dan :
— Om wat uur ?
- Tien ure,
Goed. En waar ?
- Te Tacubaya in de groote dreef.
— Heerlijk gekozen !... Gracias, vriendett. In diezelfde dreef heb
ik er reeds twee verleerd Don Diego in den weg ie staan. Die hofjonker
met zijn pruilmondje en zijn verliefde oogen zal ik de ooren afkappen
en de goesting doen voorbijgaan nog ooit de RoQde Roos aan to kijken...
als hij er van door komt.
Don Diego stak zijn kop ill eon waterkom, krulde zijn snor en was
op vijf minuten reisvaardig.
— Het schijnt, zei Jose, dat ge gister drie dienaars van de trappen
hebt geworpen ?
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- Heb ik ?
— Naar men ons verteld heeft.
Zijn ze dood ?
- Dat weten wij niet ; wij hebben er niet achter gevraagd.
— 1k herinner het mij niet.
— En den opperkellner hebt ge door het venster gewalst.
— 1k weet er niets meer van.
— Maar die leeft nog. Hij heeft het ons zelf verteld.
Laat ons nu gaan ! A propos, welke wapens ?
- Zooveel te
— De degen
— Uiterst aangenaam. 1k dank er u voor, mijne vrienden.
Hij haalde zijn degen uit de scheede, bezag het punt, boog het
lemmer en murmelde
— In rde!
Op dit of-Tenblik ging er een groot gedruisch op in den gang. Men
hoorde kibbelende stemmen en daarboven plotseling een scherp geschreeuw
— Don Diego ! Don Diego !
oepen mij ! sprak de caballero bedaard en stapte mar
buiten.
e(i)antha wat is dat ginder ?
Zijn stem klonk ads een klok en gelijk een schot al de vogels in de
weide doet opvliegen en vluchten, zoo stoven de bedienden uiteen die
daai-even met iemand aan 't worstelen waren die kost wat kost door
wilde.
Zijn kreet had hem vrij gemaakt.
— Don Diego riep iemand en kwam tot hem toegesneld.
— Santa Viergen Mijn jonge Indiaan van Puebla ! kreet de man.
Wat gehtk u to zien ?
\T oor help_ stond inderdaad de struische knaap Arroz maar bezweet
en buiten adem.
- Zo wilden mij Diet doorlaten, zei hij.
— 1k zal ze de ooren van hunnen dommen kop afkappen ! brulde
Don Diego. Wat is er, amingo
— U alleen spreken, meester.
— Het zijn twee vrienden.
— Neon, alleen herhaalde het jongetje halstarrig.
— Korn dan.
En tot zijn vrienden
- Verschooning, senores. Ik ga voorop met dozen jongen. Wilt ge
zoo good zij• n to volgen ?

KEIZER VAN MEXICO

177

Toen ze wat afgezon.derd waren fluisterde Arroz :
— De keizer is in gevaar... hij moest dozen morgen vermoord
worden !
— Hee !... wat !. .. Droomt ge ?
— Neen, neon ! 1k bid u, ik smeek u, Don Diego, vraag mij nu
niet uit... geloof mij en volg mij ... ik heb het geheim onderschept,
afgeluisterd... Maximiliaan moot heden morgen op zijn gewone wandeling door de bosschen van Chapultepec gedood worden...
-- Door wie ?
— Door guerrilleros !... Ze liggen reeds op loer... ik heb ze
gezien... Ik kom van Chapultepec geloopen naar hier... 1k ben het
paleis willen binnendringen.... ik wou den keizer spreken.... of iemand
van zijn gevolg... Ze hebben gedreigd op me to schieten indien ik niet
maakte dat ik nit den weg kwam... Wat doen ? a ben tot u gekomen !
Don Diego kook ernstig en bekommerd hetgene hem niet dikwijls
gebeurde.
— Zijt go zeker, Arroz.
— 0! senor ! ik smeek u geloof mij.
— In Puebla.... 't is maar om to zeggen.... in Puebla hebt gij u
toch bedrogen... even als in kolonel Lopez.
— 0 senor ! senor ! ik zal u alles uitleggen... In Puebla heb ik den
keizer gored, heb ik Rubio die u moest vermoorden omver geschoten....
Volg mij en gij zult zien dat ik niet lieg.
— a volg u! riep Don Diego geestdriftig uit.
— Goddank ! zei Arroz de handen saamvouwend.
— Naar waar ?
— Naar Chapultepec!
— 1k zal mijne vrienden mede nemen.
En zich omwenden.de :
— Senores, den zadel in ! wij gaan naar Chapultepec.
— Wat doen, Don Diego ?
— Dat zult gij onderweg vernemen.
— Eu uw. duel ?
De man sloeg de palm zijner hand op het voorhoofd dat het kletste.
— Caromba ! 't Is waar !...
Hij was aarzelend en nadenkend blijven staaii..
De stem van den jongen Indiaan die scherp klonk en smeekend
wekte hem uit zijn mijmeringen.
— Korn, senor ! bad Arroz hem bij den mantel trekkend.
— Het is, vriend, dat mijn eer op het spel staat. 1k heb eon
tweegevecht to Tacubaya.
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— En het leven van den keizer ?
— Caroi ! Te paard, senores, en naar den graaf de Alcantara. Eerst
deze zaak en daarna het duel.
Hernando de Alcantara stond met zijn getuigen Keratry en Frans
Evraert gereed OM. naar Tacubaya te rijden.
Het was met weerzin dat de Vlanaing de rol van getuigen had
aanvaard.
Al zijn welsprekendheid en overredingskracht had hij vergaderd
om den jongen graaf van het onzinnigcluel te doen Afzien.
Het was vruchteloos geweest.
— Onzinnig, dom, barbaarsch, gek, al wat ge wilt ! had Alcantara
uitgeroepen. Maar onvermijdelijk. Het met. Ik heb te kiezen tusschen
aannemen of onteering ! De zeden van Mexico eischen het aldus.
De schilder had ten einde raad toegestemd,
Weigerde hij dan waren er honderd officieren in de hoofdstad die
het zich als een groote eer zouden toegerekend hebben getuigen te
wezen van den graaf Hernando de Alcantara. In elk geval ging het
gevecht door.
Evraert dacht dat hij naar best deed van te aanvaarden.
Op het terrein zou hij trachten de partijen te verzoenen. Don Diego
had een goed hart, misschien zou dit wel gelukken.
En wilden de strijders er niet van hooren elkander de hand te geven,
dan kon hij nog op de getuigen drukken om een ongeluk te verhoeden.
In plaats van den degen kon men de pistool voorstellen. En dan...
dan had hij zijn plan. Hij zou de wapens laden met slaghoedjes zonder
kogels. Het was best dacht hij, dat hij meeging.
De graaf, die meer aan. 't etiket Meld dan Don Diego had zijn
uniform van officier aangetrokken en twee gelijke degens in een doek
gewonden.
Buiten wachtte een rijtuig.
— Alles vaardig ? vroeg hij.
Ja, alles was in regel.
De drie mannen stapten naar buiten Coen zij een zonderlingen
ruitersstoet in vollen galop zagen. naderen.
Er waren vier ruiters, waarvan een gekleed als een heer, twee
andere blootshoofd met geweren op den rug en achteraan een Indiaansche knaap.
— Todos Diablos ! sprak de graaf. Is dat mijn tegenstrever Diet ?
— Ma foi, oui ! antwoordde Keratry.
— Het is Don Diego !... sprak de schilder. Hij doet ons teeken.
God geve dat hij tot betere gedachten gekomen zij I
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Verwonderd bleet de jonge graaf wachten.
Don Diego groette heusch.
— Senores, sprak hij, veel uitlegging kan ik u niet geven, maar
als wij dozen jongen Indiaan mogen gelooven — en ik geloof hem —
dan zullen we aanstonds naar Chapultepec rijden. waar het levee van
den Keizer in gevaar verkeert.
Onthutst bezagen de drie vrienden elkander.
— De Keizer in gevaar ! herhaalde de Keratry ongeloovig.
— Ja, mijuheer de Franschman ! antwoordde Don Diego bitsig,
en als ge mij niet gelooft zal ik u dozen namiddag de ooren van het
hoofd kappen !... Mijnheer de Graaf, vervolgde hij tot Alcantara,
verleent ge mij uitstel tot dozen namiddag ?
— Met veel genoegen, Senor Diego !
— Dan vliegen wij naar Chapultepec.
— wij gaan mode, zeide de graaf.
— Bravo, senor ! juichte Don Diego. Dat heet ik spreken ! Het zal
voor mij eon groot genoegen ziju heden namiddag met u den degen to
kruisen. Nu vooruit !
— Koetsier, volg die miters ! beval de graaf. De drie manuen
sprongen in het rijtuig dat in vliegende vaart de paarden volgde op den
weg naar Chapultepec.
Ms eon, wervelwind stoven alien vooruit en de afstand tusschen,
Mexico en Chapultepec werd-op eenige minuted afgelegd.
De schildwachten stonden voor het kasteel.
— Is zijne Majesteit op het kasteel ? vroeg Don Diego die het eerst
aankwam.
— Zijne Majesteit is daar juist uitgereden, senor.
— Garamba ! riep Don Diego onrustig. En met eon geleide ?
— Met eon ordonnantie-officier.
— Caramba ! Caramba !
In bet rijtuig hadden Alcantara, Keratry en Evraert over dit
zonderlinge en onverwaclyte voorval druk gesproken langs den weg.
Wat was er van waar ?
In alle geval Evraert was tevreden dat het duel verdaagd was maar
hij was langs eon anderen kant erg bezorgd om 's keizers lot.
De Franschman de Keratry geloofde er niet aan. Alcantara ook
twijfelde maar wist dat Don Diego in elk geval uit oprechtheid des
harten handelende.
Een hinderlaag kon het ook niet weezen want dan zou men Chapultepec niet uitgekozen hebben.
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Van Don Diego kon zelfs de veronderstelling van een valstrik niet
aangenomen worden maar de Indianen hadden zulken slechten naam !
In elk geval, ieder had zijn revolvers in , gereedheid gebracht.
Toen het rijtuig stil hield hoorden zij Don Diego roepen. :
— En welken weg heeft de keizer ingeslagen ?
De schildwacht wees naar het donkere bosch dat zich vijf minuten
verder uitstrekte.
— Adelante ! Vooruit ! riep Don Diego.
— Halt ! niemand door ! sprak de schildwacht.
Don Diego werd vuurrood.
- Niet door ! brulde hij en de degen flikkerde reeds in zijne
handen.
De schildwacht legde op hem aan :
- Een stap voorlit en ik schiet.
Alcantara sprong in uniform nit het rijtuig.
Abajo las arenas I (De wapens neer !) beval hij.
En daarna
- Wij moeten door, het geldt het le von van den keizer. 1k neem
het overtreden uwer consigne op mij.
— Gracias ! gracias riep Don Diego dankbaar tot den graaf.
De stoet van miters en rijtuig verdween weldra in het bosch.
•

•

•

•
•

•

•

•

De keizer had de gewoonte elken morgen een wandeling te paard
door het eeuwenoude woud rond Chapultepec to doen.
Gelijk de schildwacht zei had hij dan slechts zijn ordonnancieofkier bij zich, die nog doorgaans op eenige stappen achter Zijne
Majesteit reed.
Op dien morgenrit wilde Maxirniliaan anewn zijn met zijn gedachten. In de vrije weelderige natuur ontwarde zich het struweel zijner
ststatsbeslommeringen en zag hij klaarder hoe hij handelen moest.
Het goedige blauwe oog vermeidde dan in de lichtspelingen van
zon en schaduw waarin het loover trilde.
Als een dier ander de voeten van zijn paard opsprong dan volgde
hij aangetrokken zijne bewegingen.
Van de jacht hield de keizer niet hij vond het niet erg moedig
dieren to gaan doodschieten die zich niet verdedigen kunnen
Dien dag was hij verdiept in gepeinzen over het lot van Mexico.
De moeilijkheden rezen als bergen voor hem op doch verre van
daardoor zijn mood verzwakt te zien, verstaalde dit zijne mannelijke
ziel.
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Eensklaps werd hij onderbroken door de stem van zijn ordonnancieofficier, een zijner landgenooten :
Sire
Hij keerde het hoofd om en vroeg minzaam :
— Zegt gij iets, Fritz ?
— Mij dunkt, Uwe Majesteit, dat iets door de struiken ritselt.
— Het een of ander dier gewis.
— Het schijnt mij toe, Uwe Majesteit, dat het geritsel ons volgt.
Wil ik et mij ems van overtuigen dat er niemand schuilt ?
Maximiliaan had den tijd niet te antwoorden.
Op het oogenblik dat zijn paard uit een smallen weg stapto zag hij
een half dozijn ruwe mailmen die den loop van hun bg eweer op hem
gericht hadden.
— Halt ! sprak een hunner.
Instinktmatig hief de vorst de hand op als mu de kogels af te
weren die hem op elken stond konden doorboren.
De kalmte stolid op zijn aangezicht te lezen.
— a ben uw keizer ! sprak hij. Wat wilt ge ? (Zie plaat blz 161.)
— Uw leven ! antwoordde een dreigende stem.
Een losbarsting van geweren volgde en ta en kruitdamp walmde
onder de boomen...
De keizer zat onbeweeglijk en kalm in den zadel.
Drie der schelmen lagen ten gronde, waartusschen degene die
die Maximiliaan had toegesproken. De drie andere vluchtten gewond
door het bosch.
Uit de struiken sprongen Don Diego, graaf de Alcantara, Frans
Evraert, de Keratry en Jose met Pedro.
De keizer verwachtte zich aan een nieuwen aanval.. , Hij had den
tijd niet iets te bedenken, zoo snel was alles gegaan
Wie schetst zijne verwondering toen hij zoo OLIN erwachts de vriendengezichten zag zijner redders.
Hij daalde van zijn paard af en drukte met ontroering hunne hand.
— Uw redder, Majesteit, die al de eer van den dag verdient is
her ! .... zei Don Diego.
Hij keek in het ronde en zocht mar de jongen Indiaan Arroz...
Deze was spoorloos verdwenen ! Vruchteloos zocht men in het
bosch.... De jongen die voor de tweede maal het leven van . Maximiliaan
redde was verdwenen.
Er werd overeen gekomen dien aanslag geheim te houden maar
alien werden op het kasteel ontvangen en Jroegen 's anderdaags op de
borst de keizerlijke orde van Guadelupe.
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In het paleis vroeg Don Diego verlof voor hem en voor zijne vrienden van te mogen doorgaan daar hij een tweegevecht had met den graaf
Hernando de Alcantara.
De keizer nam beider hand en legde ze een.
— Maar, majesteit, de zaak kan niet uitgemaakt worden dan met
den dood van een van oils beiden, wierp Don Diego op.
De aanleiding tot het tweegevecht werd toen verteld tot groote
verwondering en vreugde van Maximiliaan.
Don Diego bekende dat hij met de Roode Roos geen andere betrekkingen had dan dat zij hem een ander tweegevecht had doen missen !
Maximiliaan had ook de Roode Roos den avond tevoren in de opera
opgemerlit en hij sloot den twist met tot Don Diego te zeggen dat de
Roode Roos vrij moest blijven en haar keus tusschen hen beiden, maar
dat ze niet door geweld moest veroverd worden.
Ms vrienden keerden Don Diego en Alcantara naar de stall terug.
De eerste dacht weinig meer om de Roode Roos maar Alcantara
had haar niet vergeten.
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Then de keizer met een glimlach bij zijne gemalin verscheen giste
deze niet walk vreeselijk gevaar haren echtgenoot als door een wonder
Coeval kwam te ontsnappen.
Om haar niet te verontrusten zei hij van het gebeurde geen woord
en vroolijk liep het middag ontbijt af.
Om drie ure was Maximiliaan als naar gewoonte bij de krijgsoefeningen der troepen tegenwoordig en liet zich door de kommandanten
der verschillende korpsen inlichten omtrent den voortgang de
oorlogstoerusting.
Nog na vier ure was hij daarmede bezig omstreeks welken tijd,
door toedoen van maarschalk Bazaine, de vertegenwoordigers van den
oud Spaanschen adel zich reeds in zijn paleis verzamelden.
Blijkbaar wilden deze heeren alle opzien vermijden want zij kwamen
een voor een in hun mantels gewikkeld te voet aansluipen en slechts
enkelen der rijksten, waaronder ook zich de_ graaf de Campanas beyond
reden or in hun staatsiekoets heen.
Er heerschte,gelijk wij reeds zeiden, nog altij d een hevige veete
tusschen de Mexicaansche inboorlingen of Creolen en de Spanjaards.
Deze werden nooit anders dan met den naam van Gachupinnen
bestempeld, die iets verachtelijks in zich sloot.
De spanjaards die eeuwen het land hadden beheerscht naar willekeur zagen met leede oogen dat zij voor alsnu met de Creolen gelijlc
stonden.
Zonderlinge oneenigheid !
Alsof de zonen der Spanjaards, op Mexicaauschen bodem geboren,
ook geen Creolen zouden. zijn ?
De mayor domo ontving hen in den gang en geleidde hen naar een
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salon op de beneden verdieping met de opmerking dat zijne Majesteit
nog bij de krijgsoefeningen was.
De keizer zou echter op het bepaalde uur van het verhoor terug in
het paleis wezen.
Ten vijf ure kwam Maximiliaan dan ook in het kasteel terug en
spoedig daarop berichtte hun de mayor domo dat het zijne Majesteit
aangenaam zou zijn hen bij zich to zien.
Er waren omtrent veertig, alien. geboren Spanjaarden, die , voor een
gedeelte nog onder de heerschappij van Spanje stonden en voor een
gedeelte na den bevrijdingskrijg van Mexico in dit land gekomen
waren.
Wanneer do adel in het algemeen, naar het lichaam en den geest,
uit de betere en edelere bestanddeelen eener natie moot samengesteld
zijn (zal hij niet een onding, eene dwaasheid zijn !) dan beantwoorden
zij die daar bijeenkwamen volstrekt niet aan het eerste vereischte.
Allen waren het nietige, magere, afgeleefde, wanschapen mannen
op wier gelaatstrekken to lezen stond dat ook aan de zielen de eigenschap van hoogere voortreffelijkheid moest ontzegd worden.
Aileen de kleeding was onderscheiden.
Naar kwaliteit eu snede muntte zij uit.
Velen., bijzond.er de oudsten onder hen, droegen het hofkostuum
uit hun moederland.
nit bestond uit een kleinen zijden mantel, een korte zijden brook,
zijden kousen, schoenen gespen, een degen en een hoed met een pluim.
Anderen waren in oude spaansche uniformen gestoken en wederom
anderen verschenen er in amerikaansche kleedij.
De graaf Alonzo de Campanas ging de and.eren voor bij het binnen
treden in de ontvangstzaal.
De keizer wachtte er de bezoekers op.
Hij scheen bij een blik op de binnen tredenden zijne lichamelijke
en geestelijke meerderheid to gevoelen want zijne krachtige gestalte
had zich hoog opgericht en zijn vriendelijke blik rustte met een soort
van medelijden op dcze spotbeelden van and spaansche grootheid.
Daarvan mochten zij nog ter nauwernood het ordekruis en de
schoenen. met gespen het hunne noemen.
De minzame uitdrukking van den vorst verried nochtans zijne
gedachten niet.
Nadat hij de diepe, buigingen met waardigheid beantwoord had
verbrak hij het stilzwijgen en zeide :
-- 1k verheug mij zeer u hier to zien, mijne heeren, inzonderheid

KEIZER VAN MEXICO

185

...1.......S.

omdat ik uwe komst aan wilting voor mijn persoon en that aan mijn
rang hier te Widen mag toeschrijven. De keizer kan de belangen van
enkelen niet voorstaan : zijn streven, zijn werken geldt het welzijn van
de geheele natie.
— Aileen aan den geliefden hoogvereerden persoon Uwer Majesteit
geldt deze onze allerondanigste opwachting, zeide de graaf de Campanas
met een diepe buiging het woord opvattend. Wij komen aau Uwe
Majesteit onzen diepsten eerbied en onze innigste verknochtheid

Nulzag hij twee gestalten tusschen de struiken nedergehurkt. (Blz. 126.)

betuigen. Wij zijn onder de zegenrijke, wettelijke bescherming van door
erfenis verkregen rechten geboren en opgevoed0 Wij hebben de liefde
tot en, de trouw aan zulke staatsinrichtingen ook in dit land der
willekeur en der voiksregeering behouden.
Na deze plechtige aanspraak van den graaf de Campanas deed de
muck de Carina een sap voorwaarts, maakte een diepe buiging en zeide
daarop met een zachte piepende vrouwenstem :
— Bij de verzekering van omen diepsten eerbied ' en innigste
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genegenheid voegen wij ook den hartelijken wensch, Majesteit, voor
uwen troon en 't geluk uwer wapenen. Am, dat geluk durven wij de
hoop verbinden dat Uwe Majesteit met lauweren gekroond krachtig het
roer van den Staat moge aangrijpen en aan het land wetten, rust en
veiligheid schenken. Veiligheid, Majesteit, van personen, van eigen,dommen en van rechten door erfenis verkregen.
Deze laatste woorden sprak de schriele, etagere edelman met een
vuur dat zijne krachten zoo zeer to boven ging dat hij bij eene daarop
.volgende diope buiging, als werd hij door eene duizeling overvallen,
waggelde.
Een breedgeschouderd man, met een langen neus, scherp van
gelaat, loodkleurige ingevallen wangen en een blauwen bril, greep hem
bij den arm en bracht hem weder in het evenwicht.
Nadat nog verscheidene anderen van den uitgelezen adel aan
Maximiliaan de verzekering van hunnen eerbied en van hun verkleefdheid gegeven hadden, vatte de vorst het woord weder op en zeide :
— Mijne heeren, door de gevoelens Welke gij ten opzichte van
mijn persoon aan den dag gelegd hebt acht ik mij ten hoogste vereerd
en in uwe wenschen voor het geluk des vaderlands deel ik van ga.nscher
harte. De eerste voorwaarde echter om deze wenschen in vervulling te
doen komen, is de verdrijving van den opstand uit ons land. Hiertoe
wordt een leger vereischt, dat moedig en talrijk weze. Om dit leger op
de been te brengen is er geld noodig. a heb met leedwezen van maarschalk Bazaine vernomen dat gem uwer geachte namen op de lijst der
vrijwillige bijdragn, tot de vitrusting van het leger voorkomt.
Misschien zijt ge hier pkomen om mij persoonlijk uw besluit daaromtrent merle te deelen.
fa was raak.
De ontsteltenis was algemeen.
Ze durfden elkander niet bezien.
Een donderslag bij een helderen hemel had die aanzienlijke mannen
niet zooveel ,clifik kunnen aanjagen als de laatste woorden van den
keizer.
Zij sehoolden bijeen als schapen bij het rollers van den dander en
alien vestigden hunnen blik op den graaf de Campanas alsot zijn van
hem redwing uit dezer Rood. verwacht-ten,
Hij trad dan ook met een buiging voorwaarts en zeide
— Uwe Majesteit moge mij eene opmerking allergoedgunstigst
vergeven. Mijn naam staat op de lij st met vijftien duizend piasters er
achter.
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De keizer glimlachte.
Een. fijne ironische trek lag op zijne lippen..
- Gij bedoelt uwe nicht de condesa Gabrielle de Campanas, heer
graaf.
En hij vervolgde :
- Inderdaad zij is eene vaderlandslievende vrouw die u met haar
goed voorbeeld voorgegaan is.
Zij is eene Creoolsche en de Creoolsche adel heeft thans de
inacht, die ems aan ons toebehoorde, geheel in handen. Zijn belang
brengt mede de tegenwoordige toestanden te behouden en wij, we
moeten ze verwenschen, bracht de graaf de Campanas in het midden.
— Maar de Creolen zijn immers de wettige kinderen van den oud
spaanschen adel, waarom wilt gij u dan met hen niet op gelijken voet
plaatsen ? vroeg Maximiliaan.
— Omdat zij met ons niet op een gelijken voet willen staan,
Majesteit ! Omdat zij ons uit openbare ambten en eereposten verdringen !
Omdat zij ORS verachten, bespotten en onze rechten met voeten treden !
liernam Campanas met meer gloed dan de etiket hem eigenlijk toeliet
en al zijne medegezellen ondersteunden zijne verklaring door woorden
van toestemming en bijval.
— Maar ook niet een uwer zonen heeft dienst genomen in het leger,
bracht de keizer erngszius scherp in het midden.
— Het zijn immers Creolen, Majesteit, antwoordde de edelman
met het piepend stemmetje, die ons de wet ,willen stellen maar van ons
geene bevelen afwachten.
— Allen invloed, lien wij op hen kunnen uitoefenen als mode onze
have en good willen wij ter beschikking van uwe Majesteit stellen,
als er een einde zal gekomen zijn aan dozen willekeurigen toestand,
vervolgde de graaf de Campanas met eene diepe buiging. Ja, ging hij
voort met steeds klimmende stem, de laatste druppels bloed willen wij
ten offer brengen cm de steunpilaren van uwe Majesteit te zijn.
Allen .stemden met dezen uitroep in,
De keizer wilde het ondorhoud afbreken dat hij niet langer met
zijne waardigheid en overeenstemming vond.
Ernstig en uitdrukkelijk sprak hij :
— 1k wil de vorst zijn van al mijne onderdanen en daarom wensch
ik dat alle onderscheid tusschen den Oud-Spaanschen adel en den
Creoolschen ophoude. Beiden moeten gelijke rechten, gelijke eer,
gelijke aanspraken hebben. Dan eerst kan de gezamenlijke adel een
vaste steun der regeering zijn en door haar als door haar grondzuil
Devestigd worden.
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llij boog vriendelijk met het hoofd en besloot :
— 1k geef u oorlof, mijne heeren.
Het verhoor wai., afgeloopen.
Overeenkomstig de voorschriften der strengste etiket verlieten de
edellieden de zaal.
Maximiliaan was van hun bijzijn bevrijd.
In zijn groote zelfbeheersching had hij het geduld geput em dien
verwaanden adel aan te hooren.
Toen hij van zijn salon in zijn aanpalend_ studievertrek trad, was
hij verwonderd eel]. toegevouwen Mad op het groan laken van zijnen
lessenaar te vinden liggen.
Dit lag er daareven. niet.
Hij Dam het op, ontvouwde het en las de volgende woorden :
Dat Uwe Majesteit zich,hoecle vor de Roode Roos. ”

Geen handteeken.
Maximiliaan scheurde het en wierp het in de papiermand onder
zijn minister-bureel.
— Zal ik nu altij d en overal die Roode Roos gaan ontmoeten ?
vroeg hij zich-zelven af. En waarom moet ik mij voor haar hoeden ?....
Wie bracht dit papier in doze kamer ?,... a leef hier als in een glazen
huis waarvan de deuren zouden openstaan. De minste mijner daden
worden bespied en het is bijna of eenieder hier naar willekeur in- en
uitloopt. En ook is het mogelijk dat ik in de handen der guerilleros val
in het bosch zelf dat aan mijn park toebehoort ? Zijn er dan geene
schildwachten of word ik door het verraad omringd ?
Maximiliaan blikte peinzend naar de bergen .....

HOOFDSTUK XVIII.

..-.--44-......

De ontmoeting.

Vruchteloos had Frans Evraert overal mar de bevallige sennorita
gezocht die hij in de kattedraal had ontrnoet en wier beeltenis hem tot
model zijner prachtige madonna verstrekte.
De graaf Hernando de Alcantara had hem geliolpen in zijne
opsporingen doch hij was niet gelukkiger geweest.
Op zekeren morgen kwam de edelman bij zijn vriond den kunstschilder op het oogenblik dat dem hopeloos voor zich staarde.
— Nooit zal ik haar wedervinden ! murmelde hij.
De A/aiming had alle werkkraeht verloren. Van gansche dage deed
hij Diets meer.
— Gij zult haar wedervinden, klonk de stem van ziju vrictucl
achter hem.
— Ha ! Hernando ! Ili ben verheugd u to. zien,
— Zijt gij varheugd ? schertste de edelman,
— Zeer verheugd !
— Men zou het werkelijk aan uw gelaat niet zeggen. Gij ziet er nit
als eon lijkbidder.
— Ik ben niet gelukkig, Hernando.
— Omdat gij wanhoopt haar wederzien ?
— Ja.
— Welnu ik heb het middel gevonden !
— Welk middel.
— Van haar weder to vinden.
Frans Evraert staarde den officier ongeloovig aan.
Gij gelooft mij Diet, beste ?
— Ilc durf niet hopen.
— Wilt gij het weten ?
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— a reikhals naar een glimp van hoop.
— Dit middel, dit onfeilbaar middel is... Raad eons ?
— Neon, vriend, ik heb mijn hoofd reeds afgebeuld om iets to
vinden. Zeg het mij spoedig !
— Is een. tentooDstelling ?
— Hee ?... Wat ? vroeg de schilder.
— Wel ja een tentoonstelling van uwe Madonna. Heel de stad
komt er naar zion...
— En zij ook, meent ge ? Dat is niet zeker !
— Neen, maar is het portret gelijkend ?
— Sprekend !
— Wel spoedig zal de stad een naam zetten op uwe Madonna....
Men zal zeggen aan wie ze gelijkt !
.
— Gevonden ! riep de vlaming geestdrifuit en de beide handep.
van den graaf met dankbaarheid drukkend.
.
.
.
7
's Anderdaags 's morgends stond er in al de dagbladen een bericht
waarin. de Vlaamsche schilder Frans Evraert bekend maakte dat een
Madonna dagelijks in een der zalen van het Akademie-paleis zou ten
toon gesteld worden.
Aan den ingang Eder zaal zou gelegenheid zijn tot het geven van
vrijwillige bijdragen ten behoove van het leger.
Do dagbladen voegden erbij dat alien die het wel met het vaderland
meenden de prachtige schilderij van den jongen. Vlaamschen meester
zouden komen bewonderen.
Nauwelijks waren de kranten verschenen of honderden van menschen uit alle standen begaven zich naar het paleis.
De keizer gaf het voorbeeld en met de keizerin was hij reeds voor
den middag een bezoek komen brengen aan Evraert's schilderi.j.
Bij die gelegenheid had prinses Charlotta zich eenige oogenblikken
met haren landgenoot onderhouden.
Doch de kunstenaar verwachtte meer ! Zijn hart was elders !
Aan het uiteinde der groote zaal was de schilderij op een roodfluwoolen grond opgehangen.
Als met tooverkracht hield dit portret iedereen, Wiens blikken er
eenmaal op rustten, geboeid.
Het was voor hen die pas binnen kwamen moeielijk om het to
naderen daar de voorste rijen der toeschouwers niet schenen weg to
gaan.
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Voortdurend deden zich uitroepen van verrassing, verwondering en
verbazing onder de menigte hooren, welke zich voor het portret
verdrong.
Evraert zelf had zich onder het yolk begeven en luisterde opgetogen
naar de geestvervoering die zijn kunstwerk to weeg bracht.
Hij zag daarin slechts de hulde die aan het origineel van het
madonnakapje gebracht werd.
Maar geen naam liep van mond tot mond, zooals hij gehoopt had.
Waar groepen bij een stonden ging hij luisterend voorbij... Niets !
Te vergeefs ook had hij onder de aanwezigen telkens weder naar
dit origineel rondgekeken, daar een fiauwe hoop in zijn hart ontkiemd
was, dat het goede Joel der tentoonstelling waar misschien ook zijn
schilderij zelve het schoone meisje daar heen zoude lokken..
Zij verscheen niet.
Doch levendig stond zij voor het oog van zijn geest en in gedachten
aan haar verdiept had hij zich van het portret verwijderd en naar het
raam begeven.
Wat was dat ?
Een algemeene opschudding !...
Hij zag dat de deuren der zaal wijd werden opengeslagen.
De keizer was geweest !
Bazaine, Miramon, Almonte, Mejia waren. geweest
Welk aanzienlijk persoon werd dan aangemeld ?
Want de schilder bemerkte dat men in de nabijheid der deur vock
de binnentredenden plaats maakte.
Evenwel had hij dezen door het gedrang nog niet in het oog kunnen
krijgen..
Eenige oogenblikken later zag hij dat het twee heeren en eene
gesluierde senora waren voor welken men eerbiedig lit den weg ging en
nu herkende hij in een der heeren den gewezen regent Salas.
Terwiji zij de groepen die hun toegebracht werden beleefd beantwoordden lichtte de dame den zwarten sluier van haar aangezicht...
Aller hlikken vertigden zich op haar !...
Op hetzelfde oogenblik weerklonken in hare nabijheid uitroepingen
van verbazing.
— Par la santissima, Madre ! ... La Madonna ! Bij de heilige mood&
Gods !... Het is de madonna ! ging het van mond tot mond.
Zij was het, de biddende in de hoolakerk
Evraert had haar herkend nog eer de zijden sluier van haar engelachtig gelaat verdween..
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Than ontmoette haar blik den zijne.
Zij ontweek dien maar dat zij dien blik herkend had, dat deze meer
beteekenis voor haar had dan alle andere die haar omgaven, verried de
hoogroode blos welke eensklaps hare wangen kleurde.
Zij richtte eenige woorden tot haren jongsten medgezel en doze
woes haar naar het portret der madonna, waarheen zij zich onder zijn
geleide, niet zonder weder zijdelings naar Evraert to zien, begaf.
Men maakte plaats voor haar, men zag nu eons naar het portret,
dan weder naar haar en de begeestering, die de schilderij onder de
aanwezigen te weeg gebracht had, klom thans door het zien van het
oorspronkelijke nog veel hooger.
De bilk van den Vlaming vestigde zich onafgewend op het bekoo-rlijke meisje, het ideaal zijner schoonste droomen.
Zie ! daar bleef zij eensklaps voor het portret staan...
Do blos verdween geheel van haar gelaat dat als eon albasten beeld
tusschen de golvende lokken te voorschijn. kwam.
Zij sloeg haar ooge.-il neder, zag toen weder op naar het portret als
wilde zij zich overtuigen van de werkelijkheid van hetgene zij
gezien had.
Nu wendde zij hare groote, schoone, blauwe oogen met eon uitdrukking van ontroerde vreugde naar den vlaamschen jongeling.
Een vuurroode blos overtoog op dit oogenblik andermaal hare
wangen.
Het was echter niet weder verbazing of zelfs verlegenheid die haar
blood deed sneller vlieten !
Het was eon ander gevoel dat zieh van haar meester gemaakt had.
Evraert lasin haren bezielden blik dat zij Diet boos was omdat zij
zich in het portret herkend had.
Kijk maar eons good, Gabriella, zeide haar jongere med-gezel
don Bernardo de Campanas, het is uw portret of gij er voorgezeten
hadt I
Met eon blik, waarin wantrouwen lag, voegde hij er bij
— Hoe is het echter rnogelijk zulk eene gelijkenis to treffen als de
schilder u nooit gezien heeft.
De condeza of gravi n Gabriella de Campanas — want doze was de
jonge senora — scheen de woorden van haren neef don Bernardo Diet
gehoord te hebben en hield haren bilk onafgewend op het portret
gevestigd.
De president Salas trad weder naar haar foe met de woorden
Gij staart uwe eigene beeltenis met verbazing aan, condeza.
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Even als iedereen in de zaal u verwonderd aanziet over de sprekende
gelijkenis van de Madonna met u.
— bok ik, antwoordde het edele meisje, vind veel in dit portret
dat op mij gelijkt, ofschoon men daarover zelf eigenlijk niet best kan
oordeelen.
— De schilder is immers een Europeaan, mijnheer de president,
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De scheim was moothg gestorven, zonder min meestei . to verraden.

gaf Gabriella ten antwoord en weder bloosden over hare belangstelling
in dien jongeling.
— Het is een Vlaming van goede afkomst, eene zekere hoer Francisco Evraert ; een landgenoot, voegde hij or bij van Hare Majesteit
de Keizerin. Ilc ben persoonlijk met hem bekend, het is een edele
jongen in den vollen zin des woords en daarbij een bijzonder schoon
man, hernam de president zich tot de jonge condeza wendende, aan wie
de misnoegde trek niet ontging welke zich bij de laatste woorden op
het olyfkleurig gezicht van haren neef vertoonde.
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— Het wordt bij ons allemaal welkom geheeten wat uit vreemde
landen hierheen verhuisd is, viel de neef hem honend in de reden.
— Bij dezen heer Evraert kunt gij gerust op narichten gaan, Don
Campanas. Hij zal u als een edelman taal en antwoord geven. Ilc ken
hem zeer goed en hij is mij uit Belgie ten zeerste aanbevolen, antwoordde
Salas scherp.
Gabriella keek voor een oogenblik over haren waaier naar den
kunstenaar als wilde zij de onrechtvaardigheid, horn door haren neef
aangedaan, vergoeden.
Verscheidene aanzienlijke jonge Creolen baanden zich thans een
doortocht tot de rijke condeza, om van de zeldzame gelegenheid gebruik
to maken, haar hunne hulde te bewijzen, want het was iets buitengewoons dat zij zich op publieke plaatsen vertoonde, even als zij slechts
zeldzaam iemand in hare woning outving.
Haar neef maakte zich ieder geschikt oogenblik ten nutte om de
gesprekken met deze heeren of te broken en to bekorten.
Gabriella scheen dit niet to willen verhinderen.
Eindelijk wendde zij zich tot Salas met de woorden :
— Hoe vindt gij de uitvoering der schilderij,mijnheer de president.
— Heerlijk, overheerlijk, condeza.
-- Ik bedoel het portret niet maar het stuk op zijn eigen.
— Het is een meesterstuk, condeza.
— Maar, vervolgde Salas op een verrassenden toon, zie eons daar
hebt gij Mijnheer Francisco Evraert zelf, vergun mij, condeza, dat ik
hem aan u voorstel Hij zal zich gelukkig achten het origineel van het
ideaal dat hij zich geschapen heeft to zien.
Gabriella ontstelde een weinig en on.tmoette andermaal den blik
van den kunstenaar.
— Het zal mij zeer aangenaam zijn den grooten meester to leeren
kennen, antwoordde zij oogenblikkelijk en N erborg door middel van
haren waaier de gemoedsbewegingen welke zich op haar gelaat afspiegelde.
De president leidde haar regelrecht naar den schilder.
Doze maakte eene diepe buiging toen Salas hem aansprak met de
woorden
— Vergun mij, mijnheer Evraert, dat-ik u aan de doorluchtige
condeza dona Gabriella de Campanas voorstel !
Beiden maakten eene diepe buiging en op hunne lippen bestierven
de woorden die ze wilden uitspreken.
Het scheen alsof zij gevoelden dat dit oogenblik beslissend was voor
hun gansche leven.
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De gramstorige blik, dien don Bernardo op Evraert sloeg gaf dezen
zijne tegenwoordigheid van geest terug en terwijl hij nog eene bulging
voor Gabriella maakte zeide hij :
— Gij zult u mijne verbazing kunnen voorstellen, Condeza, daar
ik in u het beeld verwezentlijkt zie dat mijne stoutste fantazie mij
voorgetooverd heeft en dat ik te vergeefs in al zijne schoonheid en
bekoorlijkheid op het doek heb trachten weer to geven. Thans, nu ik
het ideaal mijner droomen in de werkelijkheid heb leeren kennen, zou
ik in staat zijn tot het scheppen van eene nog schooners madonna.
Terwij1 hij dit zeide rustte zijn blik onafgewend op het bekoorlijke
meisje, doch Gabriella hield haar oogen naar den grond geslagen en
wilt geen antwoord te vinden.
De president kwam. haar echter ter hulp daar hij zich tot den
Vlaming wendde met de woorden :
— 1k neem de vrijheid, mijnheer Evraert, u tevens met don
Bernardo de Campanas, den neef der doorluchtige Condeza bekend to
maken.
De begroeting der beide mannen die aan elkander voorgesteld
werden was koel en stijf.
— Aangenaam !
— Zeer vereerd !
Dit waren de bondige zinnen waarmede zij de kennismaking sloten.
Don Bernardo vervolgde :
— Welken prijs hebt gij voor de Madonna bepaald, mijnheer
Evraert ?
— De prij s, mijnheer !
— Ja, ik wil het portret wel van u lioopen.
— Het is voor geen geld van de wereld to koop, antwoordde de
schilder kortaf, doch met een beleefden glimlach.
Het was hem of voelde hij dat de blik van Gabriella op hem rustte.
Hij zag haar aan en ontmoette hare wonderbare schoone oogen die
hare dankbaarheid schenen to betuigen
Don Bernardo ging voort op een onvriendelij ken toon :
— Gij schildert uwe schilderijen Poch om ze te, verkoopen ?
— Niet altijd, mijnheer.
— Ik ben bereid eene hooge som voor de Madonna to besteden.
— Onmogelijk, mijnheer.
— Zoo !
— 1k houd de schilderij.
— Mag ik u daarover mijne verwondering uitdrukken ?
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Lachend antwoordde de schilder :
— Kunstenaars, mijnheer de Campanas, zijn soms zonclerling
mannen met zonderlinge grillen. Er zijn schilderijen die wij als 't ware
voor oils zelven maken en waarom wij gehecht zijn als de moeder aan
haar kind.
— Dit begrijp ik, mijnheer. En deze ?
— Is eene daarvan.
— Zoo, mijnheer ! Ik vind haar ook erg lief.
En met zekeren arglist vervolgde hij.
— Hebt gij ook nog andere schilderijen waarvan gij zoo gehecht
zijt ?
— Neen, mijnheer.
— Dit is de eenige.
— Zooals gij zegt.
— En zij is voor geen geld to koop ?
— Neen, mijnheer. Ik zei het u reeds ; een moeder kan niet moor
van haar kind houden dan. ik van die schilderij.
— En een moeder verkoopt doorgaans niet graag hare kinderen,
zeide dan Bernardo op sissenden toon.
— Gelijk u zoo wel zegt, mijnheer !
— 1k ben zeer verlangend, condeza, uw oordeel over het portret
to vernemen.
— Gij wilt mijn oordeel vern.emcn, mijnheer Evraert, ik zal het u
daarom onverholen zeggen.
— 1k luister met gretigheid, condeza.
— 1k deel het cordeel van den president.,
— Van mijnheer de Salas ?
Ja.
— En welk is dit corded], als ik n vragen mag, condeza ?
— Wilt ge het nit den mond van den president hooren?
En zich tot Salas wendend :
— Mijnheer de president !
— Gij vraagt, condeza ?
— Dat gij nogmaals uw oordeel zoudt uitspreken over dit portret?
— Oh ! deed ik het niet duidelijk genoeg ? lachte de grijsaard.
— Jawel, maar ik won dat gij het herhaaldet in tegenwoordigheid
van mijnheer Evraert.
— Ik kan u dit niet weigeren.
Salas keerde zich tot den Vlaming :
— Mijnheer Evraert, ik vind uw portret een meesterstuk, een
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meesterstuk in den volle y zin van het woord. 1k weet welken eerbied
wij aan de Vlaarnsche school verschuldigd zijn, ik weet dat Spanje en
Italie in haar een mededingster hebben die dikwijls de overwinning
weghaalt, ik weet ook dat uw vaderland, uw schoon Vlaanderen de
bakermat is van groote kunstenaars en Loch aarzel ik niet to zeggen dat
het doek hetwelk thans door heel Mexico bewonderd wordt ook door
uw land tusschen de allerschoonste kunstvoortbrengels zou gerangschikt werden. 1k heb, mijnheer, al de muzeums van Europa bezocht
en bestudeerd. Ik geloof eon weinig van schilderkunst to kennen en ik
geef u rnijn oordeel onbewimpeld zooals ik meen. Ik zeg het in uwe
tegenwoordigheid zooals ik het daareven aan de condeza zei : het is een
meesterstuk.
De schilder was zichtbaar ontroerd.
Zooveel lof had hij niet verwacht.
Hij was er waarlijk voor beschaamd en stamelde :
- Uw oordeel is al to vleiend, mijnheer de president.
— Het is ook het mijne, voegde de condeza erbij , voor zoover mijn
onbevoegdheid. het toelaat.
Een oogenblik later werden Salas en don Bernardo door een ander
heer aangesproken.
- Hebt gij mijne onoprechtheid vergeven, hoogvereerde condeza?
vroeg'de Vlaming op gedempten Loon, mijne onoprechtheid, als zou ik
dit madonnakopje aan mijne fantazie ontleend hebben. ?
- Ja, ja, van ganscher harte heb ik dit,
— Ili dank u, fluisterde Evraert in vervoering.
- En ik zou voor Diets ter wereld wenschen dat dit geheim mij
onbekend gebleven was.
Zij staarde den kunstschilder met hare groote donkerblauwe oogen
aan als Wilde zij hem daarin laten lezen, wat hare lippen zoo gaarne
zouden Allen. uitspreken.
De jonge man keek haar, als door een onverwacht, overgroot geluk
overstelpt, sprakeloos in die oogen welke zich als de poorten van eene
tooverwereld voor hem ontsloten.
Hij las in de ziel van het bekoorlijke meisje, hij bespeurde bij haar
hetzelfde gevoel, dat hem zelf zoo machtig aangegrepen had en nochtaus
`droomde hij deze zaligheid voor werkelijkheid to houden.
Gabriella, als bemerkte - zij zijne twijfeling, wen dde de oogen. niet
Aran hem af.
Tusschen de thans half neergesiagene wimpers hield zij hare oogen
tad iiog meen teederheid op hem gevestigd, totdat Evraert door hunne
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tooverkracht medegesleept met eene bevende nauwelijks hoorbare stem
zeide :
— Het was slechts uwe engelachtige gestalte, die mij den weg tot
het edele, tot het idiale baande. 0 ! Laat het uwe ziel zijn die mij ten
hemel zelf opvoert !
Daarbij fonkelde zijn liefdevolle oogen haar met al den gloed van
een plotseling ontstanen hartstocht tegen en een nog hartstochtelijker
woord zweefde hem op de lippen.
Hij zag een traan van vreugde en van geluk in de oogen van
Gabriella blinken.
In haren glimlach glansde het wedergevoel van het zijne. Doch
eensklaps zag zij weder op mar het portret en 'zeide zachtjes :
Daar komt mijn nee f aan.
Don Bernardo naderde inderdaad met den president. De laatsgenoemde bleef onuitsprekelijk in zijn lof.
Gabriella was verstomd !
Zij was als iii een droom verzonken ; in een andere en een schoonere
wereld verplaatst !
Slechts haar bezielde blik die van tijd tot tijd op Evraert geslagen
was verried dat zij nog tot de aarde behoorde.
Ook de antwoorden van den Vlaming aan den president waren
verward en bewezen genoegzaam dat hij aan gansch iets anders dacht.
Enkele aanmerkingen die Don Bernardo op het portret maakte
scheen hij volstrekt niet te hooren.
Toen deze daarop spoedig herinnerde dat het tijd was om terug te
keeren, wisselde zij herhaalde malen van kleur.
Het was of zij met haar gevoel worstelde !
Zij poogde haar wilskracht de overhand te doen behouden. Eindelijk richtte zij zich tot Evraert en zeide met een krachtige luide stem :
— Het is mij zeer aangenaam geweest, mijnheer Evraert, persoonlijk kennis met u te mogen maken. a hoop dat gij ons met een bezoek
zult vereeren en ik verzoek u ons huis als uwe tehuis te beschouwen.
Bij deze laatste onder Spanjaarden gebruikelijke spreekwijze
maakte zij eene buiging en sloeg op hem een blik die zeide :
Wij nemen niet voor altij ,1 afscheid.
Zij wilde zich daarop van Evraert afwenden loch deze trail naar
Naar toe met de woorden
- Ook ik heb plan mij naar huis te begeven ; vergun mij dus,
doorluchtige condeza, dat ik u tot aan uw rijtuig vergezelle.
Gabriella gaf gem antwoord en ging terwijl zij zich met haren
waaier trachttt -to bekoelen zwijgend naast den schilder voort,
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Bij het rijtuig bowl de kunstenaar aan Gabriella de hand om haar
in het rijtuig to helpen stijgen.
Bevend stak zij hem de hare toe en beantwoordde den zachten
handdruk dien de schilder haar gaf.
Don Bernardo had naast haar plaats genomen.
Het rijtuig zette zich ill beweging.
Terwij1 de sennorita den sluier over haar gelaat het vallen gunde
zij den schilder nog eenmaal een warmen blik haver schoone bezielde
oogen.
Op dien stolid trail graaf Alcantara naar hem toe.
- Bij alle heiligen daar was uwe madonna ! riep hij verrast uit.
- Ja ! stamelde hij. Dank aan u ! Uw plan is gelukt
— Geen dank ! uw geluk is het mijne, sprak Hernando. Maar, par
la santissima madre ! wie is zij, dat zij zich door dozen norschen Campalms laat vergezellen ? Hij heeft niets van een edelman weg.
- Zij heeft met hem alleen den naam gemeen.
— Haar naam ?
— Het lot heeft hem tot haar neef gemaakt.
- wie is zij dan ?
- Zij is de condeza de Campanas,en legde den arm van zijn vriend
in den zijnen.
Hoor eens, Hernando, vervolgde hij onstuimig, ik geloof dat
doze don Bernardo zich tusschen mij en mijn geluk zal plaatsen !
— Zoo heeft de hemel zich eindelijk in werkelijkheid voor u
ontsloten. Gij hebt uw ideaal belichaamd gevonden.
Ja, geheel !
- Geluk er mode, vriend, nu ligt gij mij nog nader aan het hart
dan vroeger.
— a dank u, maar waarom, Hernando ?
- Uw dwepend leven had altijd iets kouds voor. 1k had eene vrees.
— Dewelke.
- Dat gij van mij vervreemd zoudt geraken.
- Daarvoor zijn wij te goede vrienden.
— En daarvoor is nu geen vrees moor.
waarom nu minder dan vroeger ?
- Omdat thans onze harten eenstemmig kloppen ! Omdat we
beiden naar een doel streven.
- Hebt gij uw geliefde Roode Roos gevonden ?
— 1k was zoo gelukkig niet als gij, Francisco. Maar wat ik te
zeggen heb, nu begrijp ik uwe geestdrift over uwe madonna ?
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- Niet waar, zij is schoon ?
- Ja, zij heeft iets hemelsch op het gelaat.
— Kent gij haar niet ?
- Ik heb ze nooit gezien.
— Hoe zou dit komen ?
— Ik denk dat ze de wereld nog niet is ingetreden. Zij moot nog
maar zeventien of achtien wezen.
Zult gij nu nog zeggen dal mijne liefde blind is ?
Neon,
Francisco. a dacht dat uwe dichterlijke fantazie die
—
madonna op het doek had getooverd.
— En flu?
— Nu beken ik volmondig dat er een beeld is dat het uwe overtreft
en dit is het edelschoone gelaat uwer condeza !
— 1k heb het u gezegd en gij woudt mij niet gelooven
— Maar wat doet die ellendige Don Bernardo de Campanas daarbij.
Ik ken hem als een onaangenamen kerel. Hoe zou hij u in den weg
kunnen staan ?
— Zij scheen voor hem bevreesd en hij luisterde al hare woorden af.
- Ja, maar dat u dit niet te veel bekommere ! Ik ontmoette de
condeza nooit in de wereld maar ik weet toch iets over hare familie.
Ah !
- Ik weet dat de oude graaf de Campanas de brooder is van haar
overleden vader en slechts de voogd van de condeza is.
— Dan heeft zij geene ouders moor?
- Neon, zij is geheel onafhankelijk.
— Maar wat mag die neef dan zoo met haar to stollen hebben ?
- Ja, dat begrijp ik nu, sprak Hernando.
Wat is het ?
— De condeza is zeer rijk. Don Bernardo heeft aan de speeltafel en
in losbandigheid zijn vermogen erg zeer gedaan. Eon huwelijk met zijne
nicht zou hem terug in den zadel zetten maar ik ben overtuigd dat go
van dien jammerlijken jonker niets te vreezen hebt. Dat zal nu ook wat
afhangen van haar.
— Hoe dat ?
— 1k ken het lichaam ! Het is uiterst bekoorlijk maar hoe is de . ziel.
— Oh ! hoeveel schooner is de ziel, hoeveel 'edeler is bet in dit
sierlijke lichaam, zeide Evraert bij het voortgaan.
- Hebt gij dan ook kennis gemaakt met het hart uwer geliofde ?
Waarlijk ik moot zeggen dat gij spoedig met het werkelijk leven vertrouwd geraalct zijt.
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— Zie ! zie ! riep de schilder. Kijk, in dit open rijtuig.
— De Roode Roos ! stamelden de lippen van den bevenden graaf
Alcantara.
— Zij gnat naar mijn tentoonstelling.

Don Diego.

De Roode Roos was weler geheel in zwarte zijde gekleed en prijkte
nogmaals zonder juweelen alleen met de donkere bloem in het haar.
De bevallige freule stapte of voo het Aka(lemic-gebouw en de twee
jonge manner volgden haar op.
- Mocht ik zoo gelukkig wezen als gij ! zuchte Hernando.

14

HOOFDSTUK XIX.

"let eerste bedrijf van een drama.

Don Bernardo de Campanas, de zoon van den graaf Alonzo de
Campanas, was klein van persoon en had zeer hooge schouders waaruit
zijn groot hoofd kwam uitsteken als had_hij in 't geheel geen hals.
Zijne gelaatstrekken waren scherp geteekend boven zijn langen,
vooruitstekenden neus vereenigden zich zijne breede, borstelige wenkbrauwen en boven zijn ongewoon hoog voorhoofd sond het kortgesnedene pikz-warte haar overeind.
De olijfkleur van zijn gelaat was nog to moor in het oog vallend
daar zij met het wit zijner doordringende zwarte ,T,00gen en zijne
regelmatige tanden, die door de dunne, bleeke lippen niet geheel bedekt
werden, een scherp contrast vormden.
Zijn baard was weliswaar glad geschoren, maar nochtans lag or
over dit geoleelte van zijn gelaat eene blauwachtige tint verspreid die de
lijkklauv daarvan verhoogden.
Daarbij gaven zijne geheel zwarte kleeding en zijn verblindend wit
linnengoed aan zijn gansche voorkomen iets onaangenaams, terwijl ook
in zijn gejaagden blik niets goods to lezen stond.
Hij had een tijd lang met den kwast van zijn wandelstok gespeeld
toen hij met hoffelijkheid tot Gabriella zeide
- Zie zoo, Condeza, daar zijn wij al in de voorstad. Gij kondt
ter wille van uw neef dien sluier wel wat oplichten opdat ook hij zich
aan uwe hemelsche oogen moge verkwikken.
- Als u dit werkelijk genoegen geeft, beste Bernardo, dan wil ik
u gaarne doen, maar gij west immers dat het hier to lande rgebruikelijk
is oils gelaat to bedekken, antwoordde zij welwillend, lichtte haren
sluier op en kook hem vriendelijk aan.
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— Gij waart uiterst beleefd tegen dim vreemdeling die zich
Evraert noemt, vervolgde hij met een spottend lachje.
— Zoo beleefd als eel} man van zooveel waarde verdiend,
antwoordde Gabriella op een beslisten toon.
— waarde ?
— Ja, mijn beste neef.
— Wat noemt gij waarde ? Het schilderen ?
— Ja.
— Gij kunt hier een menigte van zulke waardige mannen onder de
Leperos vinden.
— Hoor eons, Bernardo, ik heb het u sedert onze jeugd al zoo
dikwijls gezegd dat die haat welken gij in het algemeen aan de menschen
toedraagt u van mij vervreemd maakt.
— Vervreemd !
— Ja, orger.
— Toe maar !
Besloten vervolgde zij :
— U bij *mij gehaat maakt. Dikwijls heb ik de heilige Maagd in
mijne gebeden gesmeekt dat zij u tot uw eigen welzijn een betor gevoel
in het hart moge storten.
— Gracias !

— Als gij z66 blijft zult gij voor altijd oiigelukkig zijn.
Bij doze woorden zag Gabrilla haren neef ernstig en vermanend
maar toot' zachtmoedig aan.
Bernardo word nog bleeker dan hij van nature was.
Zijn lippen frokken zich nog verder van de verblindende wide
tanden terug...
Zijn wenkbrauwen fronsten zich nog moor en zijn oogen richtten
zich strak en onheilspellend op het meisje.
— Wie, riep hij met nauw verkropte woed.e uit, wie heeft rinds
mijne vroegste jeugd den giftigen haat tegen de menschheid in mijn
hart gestort ?
— Wie ? herhaalde zij.
— waart gij het niet ?
— a?
— Gij die ondanks mijne trouwe innige liefde voor u altijd bij
anderen achtersteld_et !
— Dat deed ik niet !
— Gij, vervolgde hij bijna woedend, die mijne pogingen om uwe
welwillendheid to verwerven van de hand woes, terwiji gij anderen
ongevraagd daarmede to gemoet kwaamt !
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- Gij bedriegt u, Bernardo.
— En dan verwondert het u nog dat ik aan de menschheid langer
geen goed hart toedraag Hebt gij niet zelf in mij alle beter gevoel
uitged oofd ?
Kahn antwoordde zij :
- Mijne welwillendheid heb ik noch aan U noel) aan anderen
onthouden !
- Gij spot, condeza
Gij vergdO meer.
— Wat vergde ik
- Eon liefde die ik u niet schenken kon.
- Waarom niet
Omdat ik haar niet bezit, hernam Gabrielle op verschoonenden
toon en ging gemakkelijk in de kussens van het rijtuig liggen.
— Gabriella, gij maakt mij razend !
— Bedaar, Bernardo !
- Bedaren ! Gij voert mij den waanzin in de armen 1k bemin u
hartstochtelij k!
— 1k verbied u verder to spreken, sprak het meisje droog.
— Oh ! zeg mij slechts eenmaal, zeg mij alken dat ik mij uwe
liefde kan verwerven.
— 1k verlang dit gesprek af to breken, neef.
— Dan zal ik een heel ander mensch worden, dan zal ik de
menschen lief hebben, dan zal er geen ander gevoel in mijn hart wonen
dan liefde ! Och ! laat mij slechts hopen ! Laat mij niet in wanhoop
sterven
Zijne stein was zacht en vleiend geworden.
Het oog nochtans had zijn onzaligen glans behouden. Hij wilde de
hand van Gabriella grijpen doch doze trok haar verschrikt terug.
Fier antwoordde zij:
— Don Bernardo, nooit weer een woord daarover of we zijn voor
ceuwig gescheiden
Hij beantwoordde haar met een duivelschen grijnzenden lach en
wide :
- Wat zijt go toch schoon in uwe gramschap, ik zou haast zeggen
dat ik a in zulk een stemming nog meer bemin dan in uw kwijnend.
smachten. 1k gevoel mij thans meer aan u verwant, nu kan ik geweld
tegen geweld overstellen : ik houd u met een eigenaardige kracht aan
mij verbonden terwijl ik 11W bezit aan anderen onmogelijk maak. Het
woord der liefde dat u op do lippen zweeft zal ik vergiftigen het hart
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waarvoor het uwe klopt zal mijn do& doorboren het gelukk - dat gij
buiten mij wilt smaken, zal ik in jammer en ellende veranderen. Ik laat
u de keus tusschen zaligheid aan mijne zijde of wanhoop zonder mij,
Echo3ne condeza !
Bij deze woorden kruiste Don de Campanas de armen over de Borst,
wierp zich in de kussens van het rijtuig en hield zijn strakken doordringenden blik op Gabriella gevestigd.
Doze echter klopte met den waaier tegen het voorraampje van het
rijtuig, bevel den koetsier stil to houden en was nog eer deze het bevel
kon ten uitvoer brengen -of haar neef haar daarin kon verhinderen uit
hat rijtuig gesprongen. De knecht die ook terAond van den bok afgekomen was, bey ond zich nauwelijks achter haar of de Campanas riep
den koetsier op gebiedenden toon toe :
maar voort
—
Het rijtuig rolde weg en Gahriella bleef op den weg staan, ontroerd,
.als in een akeligen droom.
Slechts het alles overweldigende gevoel dat zij voor den Vlaamschen
kunstenaar in haren boezem orndroeg steilde ham-.
Duizend verwarde beelden harer opgewekte fantazie zweefden haar
voor den geest.
Zij zag in dat de gevreesde, de gehate Campanas zich tusschen haar
en Evraert zou plap tsen, dat hij dezen naar het leven zou staan en
duizend plannen rezen in haar op wat haar to doen stond 0111 zijn
hinderlagen to verijdelen.
Zij zou haren schilder kost wat kost tegen haren neef beveiligen.
Zij was niet ver meer van haar landgoed verwijderd toen zij het
rollen van een rijtuig achter zich hoorde.
Wie was daar ?
Zij herkende spoedig het rijtuig an haar oom , die van den
keizer terugkeerde.
Spoedig was zij ingehaald door de staatsiekoets.
— Maar, Condeza !. Beste Gabriella ! Hoe zijt gij 7466 to voet !
Is een ongeluk u overkomen ? riep de oude graaf haar uit zi.in rijtuig
toe.
De koetsier had de paarden tot staan gebracht.
De knecht sprong ten gronde en liet de f rede voor zijne jeugdige
meesteres neder.
Stijg op, lief kind ! Mijn hemel wat is er met u gebeurd ? Gij
ziet er doodsbleek en ontsteld uit, zei de graaf.
Hij reikte haar tevens de hand toe en hielp haar in het rijtuig
stijgen.
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— Het is niets, oom !
— Niets ! neen, dat kon niet !
— Laat mij er maar van zwijgen ! zeide Gabriella en trachtte do
tranen to bedwingen die in haar oogen opwelden.
— Neen, neon, men moot niet zwijgen wanneer het hart van geluk
of van smart overkropt is !
— Ik bid u, oom !
— Zeg mij openhartig wat er gebeurd is !
— Gij kept immers de oude reden van oneenigheid tusschen mij
en Bernardo !
— Ah ! is het dat ? zei de graaf de wenkbrauwen fronsend.
— Hij heeft zich daareven onbeschofter tegenover mij gedragen
dan ooit.
— En hoe komt gij hier to voet op de baan !
— Ik ben verplicht geweest het rijtuig to verlaten, antwoordde
zij aarzelend.
— Zoo ! zoo ! heeft hij zich toch weder door zijne grenzelooze
liefde voor u laten vervoeren ! zeide de graaf hoofdschuddend terwijl hij
de hand van Gabriella nam in zijn rechter en deze met de linker streelde.
Gij moot bij hem maar wat door de vingers zien. Hij bemint u onuitsprekelijk en bij zijne hartstochtelijkheid moot uwe koelheid hem
geducht tegen de borst stuiten. Ik zal hem zijne verkeerde handelwijze
ernstig onder het oog brengen ; stel u maar gerust, lieve Gabriella, hij
meent het niet kwaad en draagt in zijn hart niets dan liefde voor u om.
Gedurende doze woorden die op een, teederen toon uitgesproken
werden hield de grijsaard zijn kleine fonkelende zwarte oogen vriendelijk op Gabriella gevestigd en gaf haar heraalde malen een vertrouwlijk knikje.
De oude graaf was klein van persoon en had sneeuwit kortgesneden
borstelig haar, waarbij de donkere kleur van zijn mager gezicht in het
oog loopend afstak.
Zijn trekker waren scherp geteekend, de uitdrukking zijner oogen
was sluw en de onophoudelijke beweging waarin zij waren, maakte een
onaangenamen indruk.
— Gij zijt immers, mijn 'leveling, mijn alles ! zeide hij ten slotte
met gomaakte gemoedelijkheid op de hand zijner nicht kloppend.
Gabriella had zich moeten bedwingen.
De woorden wilden nit haar hart op buitelen.
Nu hij geeindigd had vertoonden hare trekkers eensklaps een buitengewone vastberadenheid.
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Op beslisten toon, zeide zij :
- Luister, oom.
- Volgaarne, lieve.
— Het is met mij en Bernardo zoo ver gekomen dat wij niet langer
onder een dak kunnen wonen.
- Waarom ? stamelde de grijsaard.
- Hij heeft mij bedreigd dat hij den man aan Wien ik mijne liefde
schonk zoude vermoorden.
!
— Oh !
— Pat hij mijn geluk in jammer en ellen:le zou doen veranderen !
- Wat zegt ge, Gabriella !
— Hij heeft mij de keus gelaten tusschen zaligheid aan zijne zijde
en wanhoop zonder hem.
— Maar, liefste beste nicht, hoe kunt gij aan zulke thvaze woorden
eenig gewicht hechten. Het is immers alleen de wanhoop omdat hij zich
uwe liefde niet kan verwerven die hem zulk eene waanzinnige taal doet
voeren, viel de graaf haar in de rede.
Gabriella schudde het hoofd.
Onmiddelijk bracht zij daar tegen in :
— Laat mij uitspreken, oom, laat mij uitspreken.
— 1k luister, lieve
- Zoover is het mei- hem gekomen ! Nog een schrede verder en hij
volbrengt zijne bedreiging !
- Neen, men !
— Gij moogt het gevoel waaruit zoo een handelwijze voortkomt
liefde r noarnen !
— Pat is het, Gabriella !
— Ik heb daarvoor een anderen naam.
- Denwelke ?
Mijne lippen willen hem niet uitspreken. Behalve de banden
der liefde en der dankbaarheid waarmede ik mij aan u verbonden gevoel
ben ik volkomen vrij en onafhankelijk.
— Zeker ! zeker
— En Bernardo zal en mag zich zoolang ik leef nooit met mijne
zaken inlaten.
— Pat hij niet meer stotterde de graaf.
- Ik ken ,.le verhouding waarin ik tot u sta volkomen. Tegenover
u zal ik mij dan ook niet als meesteres over mijn fortuin doen gelden,
maar tegenover Bernardo wel. Het landgoed waarop wij wonen is mijn
eigendom...
Zeker zeker
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— En daarom. ook het uwe, maar niet dat van Bernardo. Hij moet
ors verlaten...
— Gabriella !
— Of ik ben verplicht mij van u to verwijderen.
— God !
— 1k wil niet larger met hem ander een dak wonen !
De oude graaf was bij deze woorden telkens bleeker geworden.
Verlegenheid, angst en verkropte woede wi3selden elkander voortdurend op zijn gelaat af.
Vruchteloos poogde hij een goedhartig lachje te behouden.
Te vergeefs ook spande hij alle krachten in orn de siddering to
verbergen die zich van hem meester gemaakt had.
Nochtans deed hij een uiterste poging om niet uit te barsten. Zoo
zacht mogelijk maakte hij zijn. blik.
Gelukkig bezat het schoone meisje niet veel menschenkennis of zij
zou de huichelarij dier ziel gelezen hebben.
Zeemzoet sprak hij
— Maar beste, engelachtig Gabriella, hoe kunt gij met uw godvruchtig hart iemand zoo stiren.g willen straffen voor een misdrijf dat
niet opzetlijk gepleegd werd, waartoe gij zelf aanleiding gaaft,
- Ik ?
Ja, hove, buiten uwe schuld. Neer, Been, dat kunt hij immers
riot doen, dat duldt uw hart niet. Gij kunt uwen widen oom zijn
eenigen zoon niet ontnemen starnelde de graaf met een bevende stem
en bracht de hand van Gabriella sidderend aan zijne lippen.
— Pat zal mij zeker niet mogelijk zijn. daarom moot ik het huffs
verlaten.
— Neon, dat ook niet
— 1k zal mij naar Avalos begeven, Wiens vrouw en dochter mij
sinds lang verzocht hebben eenigen tijd bij Naar to komen wonen,
antwoordde het meisje en hield baron batisten doek voor de oogen.
Bij den naam Avalos deinsde de graaf als door een donderslag
getroffen terug.
Wie was die Avolas dan ?
Het was een aanzienlijk persoon en de voornaamste advokaat in
Mexico. Het was de trouwste vriend van Gabriella's vaders .geweest.
Op zijn sterf bed had deze hem de zorg zijner eenige dochter
aanbevolen en hem wettig tot haren toezienden voogd benoemi.
— Neon, neon, riep de' grijsaard uit, dat leant, dat zult gij niet
doen ! Gij zoudt mij daardoor in, het graf brengen. Besluit ten minste niet
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zoo overijld ; overweeg uw plan nog eens rijpelijk. Bernardo zal u,
wauneer gij dit eischt, niet meer lastig vallen. Maar handel niet te
haastig, Gabriella. Denk aan de liefde aan de trouwe zorg van uwen
ouden oom. Zie zoo, beste meid, mijn eenig kleinood, daar zijn wij
thuis. Breng er weder geluk en vrede in, want ook zonder u kon ik
daarin niet leven ! zeide de graaf op een gejaagden thou tot zijne nicht
en trachtte zijne woorden door liefkoozingen kracht bij -te zetten.
Onder zulke tee'Iere woorden en beweegredenen, waardoor de man
het meisje tot kalmte poogde te brengen beleikte men het kasteel.
Hij bielp haar nit het rijtuig stijgen, geleicide haar aan den arm
naar de verandah en drukte haar nogmaals een kus op de hand terwijl
hij zeide :
— Laat uwen trouwen oom, die slechts voor u en door u leeft,
aliijd eene plaats in uw hart behouclen.
Daarop ging Gabriella naar hare vertrekken en de graaf snelde,
van thorn en woede bevende, naar ti e ka-mer van zijn zoom
Hij vond dezen bij het geopende raam in een leuningstoel liggende
en in sombere gedachten verzonken.
— Gij zult u zelven en mij nog ten gronde richten, zeide hij met
bevende lippen.
— -Wat is nu ?
— Gij ontrukt het' meisje en haar vermogen aan onze macht.
— Wat zou ze doen ?
— Maar, ongelukkige, zij wil naar Avalos ga\a-n.
— En wat zou dat ?
— Duo is haar toeziende voogd ; hij weet van iederen piaster die
haar toebehoort.
— Ah ! zoo !
— Hij is de voornaamste invloedrijkste advokaat en wat erger is,
een streng rech-tvaardig man en in het geheim onze vijand.
— Dat weet ik.
— Gij weet ook dat mijn vermogen niet aanzienlijk is.
— Eilaas, neen !
— Wij zouden van onze grootheid afstand moeten doen als Gabrielle
ons verliet, en nochtans verjaagt gij haar van ons.
— Waarom bezit:gij niet evenveel vermogen als Gabriella !
— Omdat gij het verspilt en verspeelt.
— En gij zelf ! sprak hij bitsig, speelt gij niet ?
— a ben uw vader en....
— a ben uw zoon ! lachte Bernardo boos.
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— Ik heb alleen aan mij zelven rekenschap te geven. 1k verlang
geene liefde, geene dankbaarheid van u ; ik maak u slechts op uw eigen
belang opmerkzaam.
— Gij zijt wel goed.
— De graven de Campanas behooren tot de oudste geslachten van
Spanje en ik, hun vertegenwoordiger in dit land, heb tot dusverre hun
eer, den roem en het aanzien van hun huis opgehouden. Hoe zult gij het
na mij kunnen does, als gij u zelven, in LlAV dollen waanzin van de
middelen daartoe berooft.
— Durft een gachupino van eer, van aanzien spreken ? riep
Bernardo met eenen honenden lach ult. Wie wordt in dit land meer
veracht dan gij, Spaniaarden, en geschiedt dat niet met recht.
— Met recht ? brulde de graaf.
— Ja, hebt gij dit land niet eeuwen lang in slavernij, jammer en
ellende laten zuchten en zijne krachten uitgezogen ? Durft een Gachupino
dan nog van eer spreken !
— En toch geven de wetten dezes lands hun het recht om bij zijn
leven viij en onverhinderd over zijn have en goed te beschikken en een
ondankbaren zoon te onterven, Don Bernardo ! hernam de grijsaard van
woede bevend.
— Ga voort, edele vader ! spotte de zoon.
— Als gij dan verderf over ons huis wilt brengen dan zult gij
daaronder het eerst lijden ; ik zal mine hand van u aftrekken.
Bernardo was nu vnn zijn stoel opgerezen en vader en zoon stonden
tegenover elkander.
Beiden gevoelden dat ze verder gegaan waren dan in hun wederzijdsch belang was.
De een wachtte op den andere of deze ook een paging tot verzoening zou aanwenden.
Bernardo zelf was daarvan verre verwijderd.
Hij stand met gekruiste armen en gefronste wenkbrauwen en hield
den gramstorigen blik onbeweeglijk op zijn vader gevestigd.
Bij dezen had het verstand de hand haven den hartstocht ; hij
brak het stilzwijgen of en zeide :
— Bernardo, moeten wij ons dan waarlijk zelf in het ongeluk
storten ? Luister toch naar rede.
— Spreek dan bedaard.
— Ik ben het.
— En laat uwe verwij ten.
-- Tot dusverre, Bernardo, is het ons gelukt !
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— Heel zonderling gelukt !
— Ten minste konden wij elken minnaar van het meisje verwijderd
houden.
Misschien !
Waarom zouden wij daartoe verder niet in staat zijn ?
- Ik twijfel.
— Ten einde haar Miter hier te doen blijvemmoeten wij alles aanwenden om haar het leven bij ons zoo aangenaam mogelijk te maken.
Anders verjagen wij haar van hier.
— Wat moo, ik dan doen ?
- Als gij slechts volhoudt haar bAeofilheden te bewijzen dan zal
zij einclelijk aan uw bede gehoor geven. Gij nioet het weer goed bij haar
maken.
— Hoe dat ?
— Ga naar haar toe, vraag vergiffenis voor uw verkeerde handelwijze en Beef de verzekering dat gij haar nimrner meer door daad of
woord zult beleedigen. Het ontbreekt u niet aan welbespraaktheid, als
gij u daarvan wilt bedienen. En waaroM zoudt gij ze dan niet to baat
nemen ? Als zij eemnaal bij Avalos is dan hebt gij geene macht meer
over haar, dan hebt gij haar voor eeuwig verloren !
'Bernardo was uiterst zenuwachtig.
Zijn oogon gloeiden, zijn lippen beefden.
Hid greep de hand des grijsaards en zeide op eon doffed ton :
- Gij hebt gelijk, vader !
- Niet waar ?
— 1k lieb eon dwaasheid begaan.
- Gij kunt ze herstellen.
— 1k wil het beproeven.
— Goed, goed dan zal het u zeker gelukken. Laat geen middel
onbeproefd, weep u aan hare voeten, stort tranen, zweert berouw en
verbetering, dan zal zij we] toegeveu.
't Is plezierig, grinuikte Bernardo.
— Gij hebt het verbrod, gij kunt het weder goed maken.
— En gij ?
- Mij heeft ze lief alsof ik haar varier was. Nooit is de gedachte
in haar opgerezen dat ik in haar een middel gevonden heb om mijne
eigene belangen to behartigen. Doe maar al wat in uw vermogen is, dan
redt gij ons beiden !
De graaf klopte zijn noon nog eons aanmoedigend op den schouder.
Dan ,verliet hij het vertrek.
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Bernardo wierp hem nog een gramstorigen bilk mi.
Hij plaatste zich toen voor den Spiegel en bracht zijn kleeding
in orde.
Gabriella lag op dit oogenblik geknield voor een zilveren beeld der
H. Maagd met versche bloemen omkranst. Dit stond in een prachtige
nis in een hoek harer kamer.
Zij bad met betraande oogen en smeekte om kracht en wijsheid ten
einde het beste to kiezen.
Daarop echter drong zich de beeltenis van Frans Evraert in haar
gebei in.
Zij smeekte de H. Maagd hare lief& te zegenen en haren geliefde
in bescherming to nemen.
Met een kloppend hart en gloeiencle wangen lag zij nog in het
vurig gebed verzonken, toen de deur open ging en Bernardo binnen
trad.
Gabriella sprong verschrikt op...
Zij deinsde voor hem terug...
Smeekend strekte hij de handen naar haar uit .
— Vergiffenis !... genade ! kreet hij en wierp zich voor hare voeten
neder.
— 1k wil u wel vergiffenis schenken maar dan moet gij mij ook
verlaten, don Bernardo !
— U verlaten, sennorita !
— Wij kunnen niet langer onder een dak woven ! stamelde zij.
Gabriella was lang aangedaan en trad naar het beeld der H. Maagd,
als zocht zij in hare nabijheid bescherming.
— Alles, alles wil ik doen, elk uwer wonschen bevredigen maar
laat mij dan ook met u onder een dak wonen ; laat mij de hewustheid
omdragen dat gij in mijne nabijheid zijt. Ik zal mij dan niet meer aan u
vertoonen. Mijn gehate beeltenis zal u dan nimmerweer ten aanstoot
zijn, maar wees barmhartig, Gabriella, verlaat ons niet.
Doze woorden sprak Bernardo op een klagenden toon en wrong de
handen als ware hij van wroeging en berouw vervuld.
Hij ging nog eens op haar toe,viel haar n.ognmals te voet en verborg
zijn gelaat al snikkend in de handen.
— Ik smeek u, Bernardo, sta op !
— Eerst vergiffenis !
— 1k wil u vergiffe. nis schenken maar...
— 0 zeg niets meer, Condeza, Laat het bij de vergeving blij ven en
tracht mijne waanzinnigheid to vergeten. Heb mededoogen met mij,
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Denk aan onze gelukkige kinderjaren, aan mijn grijzen vader en breng
mij niet tot wanhoop want het oogenblik waarop gij ons verliet zou mijn
laatste ziju : ik zou een 'even dat mij niets meer te geven had dan
kwellingen en de folteringen der hel niet kunnen uitstaan. Wees zachtmoedig en barmhartig te mijnen opzichte, Gabriella, en beveel slechts
wat ik doen, wat ik laten moet.
Dit zeggende zag Bernardo haar zoo vleiend, zoo harLroerend aan
en hief zijne handen zoo ootmoedig naar haar op dat zij zijne hand greep
en door haar gevoel overmeesterd zeide :
— Laat het alles dan vergeten zijn, Bernardo.Maar met dit oogenblik smeek ik u ter wille van uw eigen geluk, ontsluit voortaan uw hart
slechts voor al wat good en edel is en ik beloof u dat gij in mij steeds
eene echte verknochte bloedverwante zult vinden.
Dank ! Dank !
— Maar verlaat mij nu dan ook.
De oogen van Gabriella hadden zich met tranen gevuld.
Bernardo hielp haar opstaan ; hij trilde over al zijne leden... Zijn
lippen beefden en op zijn gelaat teekende zich de hevigste strijd af.
Hij waagde het, niet meer eon blik op het schoone meisje to slaan ;
bracht zijne lippen aan hare hand en murmelde :
— Dank ! eeuwigen dank !
Hij stormde de kamer uit.
Op de trap wachtte hem de graaf met angst en ongeduld. Reeds
van verre poogde hij den uitslag op het gelaat van zijn zoon to lezen.
Tom doze naar hem toetrad vroeg hij hem op eenen fluisterenden
Loon :
— Is het gelukt !
— Ja, riep Bernardo.
Hij snelde hem voorbij en begaf zich naar zijne kamer. Met eon
dreunend geluid sloeg de deur achter hem dicht. Iedere spier, iedere
zenuwe aan hem was hevig gespannen.
Zijn. harm schenen to berge to rijzen !
Torwijl hij zijne handen mtstrekte als Wilde hij iets aangrijpen om
het to vernietigen, liep hij de kamer met haastige stappen op en
veer.
Eensklaps bleef hij, als een hollend paard dat in zijne onstuimige
vaart gestuit wordt, met gebogen hoofd staan, kruiste de armen over
zijne Borst en sloeg den blik op den grond.
— Als eene bloedverwaDte !... ah ! ah !. i „ niets meer ! mompelde
hij. Zijne tanden klapperden....

214

MAXIMILIAAN

••■•■...................

Hij richtte het hoofd omhoog...
— God ! riep hij uit.
— Hij zag zijne eigene hatelijke beeltenis.
— Zij bemint een ander ! brulde hij, en balde zijne vuist tegen
den_spiegel.
Alsof hij zieh zelven niet kon aanschouwen, greep hij een stoel en
slingerde hem door het geslepen glas.
In duizend scherven vloog hij door den salon.
— IIK zal mij wreken ! ik zal mij wreken ! kreet hij. Zij zal mij
toebehooren of niemand !

HOOFDSTUK XX.

Iii het gebergte.

Door de bergengte van Durango reed een troep ruiters, guerrilleros
van Juarez, die meer Noordwaarts trokken, gedurig verslagen, gedurig
door Bazaine vervolgd.
Een Indiaan met aan de linkerzijde een Creool van het echte blanke
ras reden voorop.
De Indiaan was Juarez.
Ziju hoofd hing moedeloos op zijne borst.
Inderdaad thans stond zijne zaak heel slecht.
Het leger der Franscheen behaalde overwinning op overwinning ,
een groot gedeelte zijner officieren en generaals waren met hunne
manschappen van hem afgevallen en tot de keizerlijken overgeloopen.
In het Zuiden zag het er ook zoo treurig nit als mogelijk was,
naar de laatste berichten die hij ontving, want zijn trouwste aanhanger
Porfeirio Diaz kon zich niet staande houden tegen de troepen die over
hem stonden en die van belegeringsgeschut waren voorzien.
Pinto, zijn eerste luitenant, die de postwagens op de groote baan
uitschudde en hun geld bezorgde tot het voortzetten van den krijg,werd
gevangen en opgehangen.
De schelm was moedig gestorven, zonder zijn meester te verraden. (lie plaat op biz. 193,)
Wat nu ?
Hoe verder hij van het binnenland naar de grenzen werd verdreven
hoe minder middelen hem ten dienste stonden om weder een nieuw
leger op de been te brengen en den strijd om de opperheerschappij te
hervatten.
De regeering van Noord-Amerika ondersteunde hem slechts flaw.
Wat hielp hem dit overigens, nu dit rijk zell in oorlog was tegen
de oproerige Zuiderlijke staten.

216

MAXIMILIAAN

Mans be yond hij zich weder op de vlucht.
, Hij was zelf gedwongen alle vijandelijkheid te vermijden om zich
zelven in veiligheid te brengen, terwijl zijne erfelijke vijanden, de
veroveringszuchtige Franschen, door het bezetten cl.,r havens ook de
laatste hulpbronnen _voor hem afsnèden.
Ook dit middel om zich bet noodige geld to verschaffen tot betaling
zijner troepen ontbrak hem nu.
De man aan zijn linkerzijde was Lerdo de Petada, zijn eerste
minister.
Koel en somber was ook deze.
Hij o3k zag zijn laatste hoop verzwinden.
Zij ne eerzuchtige verwachtige verwachtingen waren to leer gesteld
en een tooruig, half-verachtlijke lach krulde zijne lippen, toen de hengst
dien Juarez bereed struikelde en zijn berijder bijna op den grand wierp.
Zonder zich op to houden vervolgde de bende haren tocht, gedurig
dieper het dal in, waar men reeds verandering bespeurde in den planIengroei.
Tot hiertoe had men een gematigde luchtstreek gehad en men was
denzelfden morgen nog een pijnboomwoud doorgetrokken dat de hoogte
bedekte.
De pijnboomen, waar zich nu en dan een enkele spar vertoonde,
verlieten zij en betraden thans het agaven terrein waaronder men nu en
dan de cactus in haar verwonderlijke vormen opmerkte.
Aan den oever - der beek groeide buitendien eon wilgensoort en
ander kreupelhout benevens een prachtig blaeiende distel en de eigenlijke Mexicaansche mageh, dat agavensoort waaruit de pulque wordt
bereid, kwam hier bij menigte voor.
Men kwam dus in. een warmer klimaat.
Hier waren de manschappen ook meer aan de zon blootgesteld die
tevens in kracht won.
Verscheidene soldaten wierpen hun zerape van de schouders en
rolden hem voor zich op den zadel.
De muildieren vervolgden onvermoeibaar hullnen weg Mies ontwijkend wat hun hinderlijk was.
Plotseling keek Juarez op en greep zijn paard bij den teugel.
De ruiters die voor hem uareden hadden ook hunne paarden tot
staan gebracht.
Eenige geweerschoten klonkfr en in het dal I .. ..
— Was dat de vijand ?
Hij had de kleine bende op geen ongustiger terrein kunlion ver-
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rassen want een ontwijken was hier niet mogelijk en eon verdediging of
vlucht evenmin.
De ruiters hadden hunne dieren in den steek moeten laten en om
zich to redden tegen de steile bergwanden moeten opiglauteren.
Slechts een oogenblik hield Juarez stil.
Daarop gaf hij zijn paard de sporen om ten niinste deze gevaarlijke
plaats zoo dra mogelijk achter den rug to hebben.
Zelfs de muildieren spitsten de ooren bij het knallen der geweren.
Het geluid was ver verwijderd, maar die dieren begrepen zeer goed

Do eci,te guerrileros wezen hen met den ringer aan in het dal (hlz. 219).

wat dit beteekende waardoor zij ouk instinktmatig met verdubbelden
spoed voortgingen.
Hoe verder men Swam hoe smaller het pad werd zoodat de ruiters
eindelijk moeite hadden er door to komen.
Aileen de lastdieren die volgden kwarnen gemakkelijk voort want
hun last was door arriero's hoog genoeg opgepakt om, niet tegen de
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zijwanden van het steile bergpad to schuren. Op sommige plaatsen
moesten zij eenige treden naar omlaag springen zoo steil liep de weg
mar beneden.
In den regentijd ware het onmogelijk geweest dit pad to begaan
want men zag nog duidelijk de sporen hoe het water bij een sterken
vloeCi langs dezen weg naar beneden stroomde.
De voorste miters zagen nu het geheele dal voor hun blikken
uitgespreid en een bekoorlijker tooneel hadde men zich moeilijker
kunnen voorstellen.
VOOr hen lag op den achtergrond het blauwe gebergte der Cordillera
of de Sierra Madre, zooals het bier genoemd werd.
De voorgrond prijkte met het donkergroen der boomen. Het oog
van Juarez was echter niet gevestigd op die natuurweelde.
Hij staarde met blijkbare verrassing naar het tooneel dat ziqh daar
beneden aan het oog vertoonde.
Van daar kwam het gekt: al der geweerschoten , en vreemde gedaanten
in eene kleediiig van heldere kleur kwamen in den stomps aangerukt.
Eon lichte kruitdamp walmde in heldere wolkjes omhoog en in den
breeden weg iagen er eenige donkere gestalten stil zonder beweging.
Had men Juarez eene hinderlaag gelegd ?
Maar hoe was zulks mogelijk ? Wie kon weten dat hij juist dozen
wog zoude gaan ? Wie was bekend met zijn doel ?
Niemand kon dit weten want met zich zelven was hij het met eons.
De voorhoede moest dos toevallig op den vijand zijn gestooten. De
eerste guerilleros wezen hem met den yin' ger aan in het dal. Maar nu
was het de vraag hoe stork de vijand was en of het geraden zoude zijn
hem het hoofd to bieden.
Lerdo de Tejada reed aan zijne zijde en keok bezorgd in de vallei.
Hij durfde niets vragen want hij mocht geene vrees verraden, maar
hij was overtuigd dat zij hier eene kwade karts haddeu zoo zij met eon
machtigen vijand to doen kregen die hen to gelijk van voren en in do
flank kon aanvallen.
Weldra kwam Pastero aan de andere zijde van Juarez.
Pastera was eon man in den aard van Pinto die gehangen word.
Vroeger was hij muildierdrijver of arrierro, thans generaal of liever
aanvoerder eener rooversbende.
Hij wierp haastig een blik op bet schouwspel.
Nauwelijks had hij dit good gezien toen hij lachend nitriep
Caramba ! zie hoe ze loopen ! De wizen hebben zeker eon
verkenningstroep van den vijand verrast en overrompeld, want daar
vluchten eenige soldaten die zich van de hoogte laten afglijdon.
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— Maar de Franschen dragen geen witte uniformen, zeide Juarez,
en de Oostenrijkers evenmin.
— Het zijn Fransche Turcos, zeiTe de Zambogeneraal. Waarschijnlijk manschappen die tot de westelijke troepen behooren.
— Dat is mogelijk, antwoordde de president Juarez, maar kunnen
zij ons niet omsingelen ?
— Dan moeten zij zeer bekwame aanvoerders hebben, wedervoerde
Pastela lachende, als zij van gindsche hoogte op deze willen komen,
hetgene door gindsche bergkfoof onuitvoerbaar is. Daartoe zouden zij
.wel eenen halven dag noodig hebben. Wij hebben hier Diets te vreezen,
burger president. Ik ken de streek z6er goed en ik zou u aam-a6en het
dal doer te trekken. Want ginder is nog een bergpas die veel gevaarlijker is dan deze. Hoe eer wij erdoor zijn hoe beter.
— Vamonos ! zei Juarez na een oogenblik nadenken. Voorwaarts,
senores !... 1k geloof dat wij ons op generaal Pastera verlaten kunnen.
Voor het gevecht daar beneden komen wij ongetwijfeld to laat, want de
onzen zijn reeds meester van het slagveld en kunnen ons daar ook
gemaktelijk dekken.
Zonder eenig antwoord af te wachten, gaf hij zijn paard de sporen
en reed door.
Zij moesten nog een goed half uur rijden voor dat zij het dal
•bereikten..
Toen zij daar waren stonden zij ongeveer drie honderd schreden
van den rancho die hier, afgezonderd van het gewoel der wereld, was
gebouwd, en weldra naderden zij de plaats waar kart te voren het
bloedig treurspel gespeeld was.
De officier aan wien het kommando der voorhoede was opgedragen
kwam hen hier reeds to gemoet.
Hij maakte den president verslag over het voorgevallene. Juarez
vernam nu dat zij, zooals Pastera reeds had vermoed, hier in den rancho
eene kleine afdeeling Franschen en Turcos hadden verrast.
Dapper hadden dezen zich verdedigd doch zij moesten voor de
overmacht zwichien.
Zestien Turcos en zeven Franschen waren gevangen genomen en
een ander getal was gedood of zwaar gewond.
Juarez reed zwijgend voort en eenige minuten later bereikten zij
het slagveld waar zich de kleine afdeeling vijanden, door de Mexikanen
verrast, in eene omheining hadden teruggetrokken en verdedigd.
Daar lagen de lijken nog van hen die gevallen waren, Mexicanen
en vreemdelingen door elkander, want de guerrilleros hadden de plaats
bestormd.
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De voorzitter wendde het hoofd af, toen hij aan een sterken oranjeboom, Diet verre van de hut, de lijken zag zwieren van twee Mexikanen
die het offer geworden waren van het vreeselijk snelle gericht van den
aanvoerder der voorhoede.
- Overste Juba, zeide Juarez somber, kon deze rechtspleging Diet
uilgesteld worden tot mijne aankomst in het dal Gij schijnt met groote
haast gehandeld te hebben.
— Burger-president, bromde de guerilla-officier, het waren
rerraders.
- Mij dunkt, het zijn Mexikanen.
wegloopers van ons eigen korps, en als wij den overigen
—
tnanschappen in deze dagen geen streng voorbeeld geven van wat zij
voor onttrouw te verwachten hebben dawn kunnen wij ook ons verzekerd
houden, dat ons, voor wij het volgende nachtkwartier betrekken, reeds
de helft der manschappen ontloopen is. Met de overige gevangenen heb
ik gewacht op uwe komst en laat het aan u over hun lot te beslissen.
Ik moot u evenwel doen opmerken dat onze macht te goring is om
gevangenen to bewaken en mode to voeren.
- Wat dan ?
— Zoo wij hun de vrijheid geven loopen wij gevaar dat de vijand
ODs morgen reeds met geheele zwennen achterna komt.
Aan de voeten van Juarez lag een Turco in zijne lichte, gemakkeiijke kleediug, maar het bruin-zwarte gelaat was vaal en met blood
overstroomd.
De fez was door een sabelslag vaneen gehouwen en de borst met
kogels doorboord.
Lerdo de Tejada was ook naderbij gekomen en afgestegen om den
buikriem van zijn lastdier vaster aan to halen toen hij daarbij achteruit
trad raakte hij met zijnen voet het lijk aan en met afkeer trok hij dozen
terug.
— En moeten wij zulk gespuis verschoonen ? zegde hij somber.
Negers uit eon vreemd land gebracht om hier to rooven, to plunderen
en de kinderen des lands to dooden. Wat weten zij van maze twisten ?
Wat begrijpen zij daarvan ? Zij verstaan Diet eons onze taal, evenmin
als wij de hunne. Wie heeft hen hier geroepen ? Hoe minder omslag wij
met hen maken hoe peter, en er is ook niets aan verbeurd.
Arme duivels, zeide Juarez, het is waar zij gebruiken hunne
wapenen tegen ons maar Diet om eenige reden want ze weten niets van
ouzo politieke toestanden. Gelooft gij, Lerdo, dat zij andel s hun geweer
op ons zouden afschieten ?
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- Naar wij kunnen ons toch niet met geen gevangenen beiasten !
— Laat hen dan loopen !
En als de vijand ons dan vervolgt ?
- Zal hen de verslagene daarvan niet terug houden ?
Wat maakt dit ook nit ? Gij zet den Franschrnan op ons spoor !
sprak Lerdo.
Juarez, die wel voelde dat hij heclen of morgen kon to verantwoorden
hebben voor het vergoten blood en die het misschien toch ook barbaarsch
de gevangenen to dooden, zeide :
vond, tegen alle recht
- Pastera heeft mij beloofd ons door het gebergte to leiden, ik
houd mij overtuigd dat hij woord zal houden. Voorwaarts, mijne
kameraden.
— En de gevangenen?
- Laat die weinige gevangenen, die ik daar zie, voor hun gewonde
makkers zorgen ! De onzen zullen wij mode voeren. De anderen moeten
in den rancho blijven. Als wij den vijand met edelmoedighthd behandelen dap. zal hij ook niet hard voor ooze verwonden zijn. Wat dunkt u,
Pastera, zullen wij bier een oogenblik rust nemen. De plaats ziet er niet
zeer aanlokkend uit.
— Neon, 11-we Excellentie, antwoordde de generaal, met den vijand
zoo dicht in den rug moeten wij zoo jets niet doen.
- Waar dan ?
- Ongeveer duizend schreden van bier weet ik eon zeer geschikte
plaats.
- Waar ergens ?
— Mar, op die hoogte, waar die boomen staan.
— Het zijn oranjeboomen.
Ja, vroeger stond er in hun schaduw eene hut. Van daar
kunnen wij het geheele dal overzien en langs den rug zijn we gedekt.
— En de weg Pastera ?
— Die splitst zich in twee en loopt naar het Noorden. Met een paar
ruiters kunnen wij ze beiden doen verkennen en dan kiezen.
— En zouden wij de voorhoode Diet weder vooruit zenden. ? vroeg
Juarez die zelf goon kennis van de krijgskunde had en zich daarom ook
niet mocht wagon om aan het hoofd zijner troepen een landstreek door
to trekken die hem onbekend was.
— Ja, antwoordde Pastera.
Een halfuur later bereikten zij do plaats door den generaal aangeduid en waren juist uit den zadel gestegen toen 10 president verbaascl
uitriep :
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— Wat is dat ?
— Geweerschoten ! antwoordde men hem onverschillig.
Inderdaad een geknal dreunde in het dal als een pelotonsvuur.
Haastig keerden de miters zich om nieuwsgierig of hunne kameraden weder door den vijand waren aangegrepen in welk geval hun niets
anders verschoot dan den engen bergpas te verdedigen.
Beneden in de vallei was echter niets ongewoons te bespeuren.
Aileen de kruitdamp die tusschen de bladeren der banaanboomen
optrok, bemerkte men als een witte nevel.
Pastera besteeg de hoogte.
Hij sprong uit den zadel.
— Wat gebeurde daar beneden, generaal ? vroeg Juarez. Wie
heat daar beneden geschoten, en op wiens bevel ?
— Quien sabe? zei do aanvoerder schouder ophalend. Misschien
zijn hun geweren vochtig geworden en hebben zij dozen daarom
afgeschoten.
Juarez keek hem scherp aan en het was alsof hij hem nog eene
andere vraag -wilde doen.
Pastera behandelde de zaak zeer onverschillig en hield zich bezig
met den buikriem van zijn verhit paard een weinig los to maken.
De president beet zich op de onderlip.
Hij staarde somber voor zich neder en wierp nog een blik beneden
in het dal....
De kruitdamp steeg or langzaam naar omhoog.
Verder zag hij niets....
Het dichte loof der bananen verborg alles voor het oog.
Nu stapte hij langzaam naar een verheven punt waar hij zijn zerape
op den grond openspreidde.
Hij vleide zich daarop neder, zette zich met den rug tegen den
oranjeboom en keek peinzend voor zich.
Lerdo trad langzaam naar hem toe.
Hij stond eenige oogenblikken naast hem, schijnbaar met den blik
naar het dal gevestigd, maar inderd.aad zag hij niets van alles wat zich
aan zijn oog vertoonde.
Zijne gedachten waren ver van hier, in de hoofdstad.
Daar had Lerdo de Tejada eons geregeerd in den naam van Juarez
en waar thans eon vreemdeling zijn troon had gevestigd.
Dood en verderf lagen over Mexico.
Op bergen' en.in dalen laaiden de legervuren.
Strijd ? overal strijd ! Oproer ! verdrukking ! -willekeur !
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Van den Atlantischen tot den Stillen Oceeau stond alles te zwaard !
De kern des yolks was hem en Juarez afvallig geworden.
Het leger dat zij nasleepten bleef alleen door den schrik aan hen
gebonden !
Zwijgend en ontevreden, lag de kleine en ineengedrongene gestalte
van Juarez voor hem.
flit was de man dien men nog den president van Mexico noemde,
die tegenover den Keizer stond. !
Maar geen voet breed gronds was er in het uitgestrekte rijk te
vinden waarvan hij zeggen kon :
Mijn recht op deze plaats zal ik handhaven !
Op de gelaatstrekken van den Indiaanschen president lag eene
uitdrukking van koelen, spijtipn trots.
Hij moest doorzetten wat hij eenmaal was begonnen. Daartoe was
hij de man.
Duizenden zouden zich in zijne plaats ontmoedigd gevoelen. Alle
voorspoed had hem den rug ioegekeerd.
Zijne vrienden verlieten hem bij geheele zwermen.
Het schip was aan 't, zinken.
Een lichtbeeld bleef er over dezen nacht Mercedes !
Waar was zij thans ?
Hij drukte zijne kleine oogleden zoo dicht op elkander, dat er niets
van de oogappels was te zien.
Alleen de neusvleugels ope'nden zich wijd als van het paard dat den
storm snuift.
Green woord kwam over zijne lippen.
En Lerdo de Tejada ?
Hot was alsof doze met trots en verachting nederzag op Juarez.
Hij hoopte....
Eenmaal zou de revolutie overwinnaar wezen en dal)._ .
Lerdo zag zich president van Mexico.
Doch waarheen wilde Juarez thans ?
Juarez was veel te achterhoudend om hem iets daaromtrent mede
to deelen.
— Wanneer denkt gij weder van hier op te broken, burger-president ? Nroeg Lerilo eindelijk, nadat hij to vergeefs had gewacht dat
Juarez hem zoude aanspreken.
- Hee ?
Deze had zijne nabijheid nog niet opgemerkt en ontwaakte als uit
een droom.
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Maar op hetzelfde oogenblik was hij weder tot bezinning gekomen
en zeide bedaard :
-- 1k geloof niet, mijn waarde Lerdo, dat wij ons thans behoeven
te overhaasten. En wij hebben overvloedig tijd om onze volgende
rustplaats te bereiken.
— Maar owe tocht is nog ver, zeide Lerdo zacht. a zoude niet
game willen dat gij u nutteloos bloot steldet aan groot gevaar. Aan de
veiligheid van uw persoon is ons belang en dat van het geheele rijk
verbonden. En ik heb mij zelven gelast met de zorg u voor ieder gevaar
te behoeven.
— En waarheen zoudt gij mij geleiden om dit doel te bereiken ?
vroeg Juarez terwijl een nauwlijks merkbare lach zich op zijn gelaat
vertoonde.
— President, hernam Lerdo de Tejoda, gij moot op Mexico's landgebied blijven om volgens do wet uwe aanspraak op de regeering te
behouden. Maar Mexic3 strekt zich uit tot de Rio Grande en daar
kunnen wij in veiligheid den afloop der gebeurtenissen in het zuiden
afwachten, want daar hebben wij gelegenheid ieder oogenblik aan het
dreigendste gevaar te ontkomen.
— Daar in de woeste wildernis moeten wij nieuwe troepen
aanwerven, zeide Juarez somber. Neon, Lerdo, wij gaan naar Chihuahua,
daar zijn wij midden eener bevolkte streek die ons is toegedaan. Laat
de zorg aan mij over en laat ons thans zien of wij lets to eten kunnen
bekomen, want ik word hongerig.
De maaltijd was spoedig gereed en het was een eigenaardig gezicht
die troop op het gebergte gelegerd to zien.
Een groot vuur word aaugelegd.
I3eneden in het dal hadden zij een jongen sties gekaapt on een paar
kiekens.
Het dier word geslacht en spoedig hingen groote stukken vleesch
aan het spit boven de vlammen.
In eon blikken ketel word voor Juarez en Lerdo een hoen gekookt.
Generaal Pastera nam zijn eetmaal met de soldathn.
Eels hoop aasgieren kwam aangevlogen.
Hadden zij de lucht gekregen van een goeden buit ? Hadden zij
misschien de geweerschoteu. gehoord ?
Want die slimme dieren weten zeer good wat dit in Mexico to
beduiden heeft !
Zij waren er immers jaren aan gewoon !
Doch dit bekommerde de soldaten niet,
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Heden of morgen zouden zij de proof worden dier roofvogels !
Que importe ! zeiden zij.
Spoedig zou den nacht invallen.
Generaal Pastera besloot met Juarez dat men daar vernachten zou.
Lerdo trad op Pastera toe en vroeg hem fluisterend :
— Wat waren dat voor geweerschoten ?
— Welke geweerschoten ?

Do viam lawde rood.... (biz. 226)

— Daar aanstonds beneden in den Plantanor ?
— Quien sate ? gaf generaal Pastera schouderophalend ten
antwoord.
— Weet gij het niet ?
weg Coen zij schoten.
— 1k wasreeds
...Maar Lerdo vervolgde .
— Yaba heeft de gevangenen laten doodschieten, Diet waar ?
Hij bezag Pastera scherp.
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Doze haalde de schouders op.
— En al had hij dat gedaan ? zeide hij eindelijk. Dan zijn wij er
van af. Caramba ! hun blood is toch ook gemaakt om to vlieten zoowel
als 't onze. Vamonos !
Het was spoedig nacht.
Lerdo wilde weten wat er van was.
Niet dat hij medelijden had met de gevangenen doch het waren
wapens die hij vergaderde tegen Pastera en Yuba.
Als het kamp in rust was gedompeld daalde hij bij de schemering
der sterren terug het dal in.
Omtrent op de plaats gekomen waar hij de rook had zien opgaan
ontstak hij eon toorts.
De vlam looide rood en weerkaatste op eon akelig schouwspel.
Daar lagen de lijken der gevangenen. !
Hij wist genoeg. Met den voet deed hij de toorts nit en keerde naar
het kamp.
Op uur en stond zou hij aan Yuba en Pastera kunnen verwipen
weerlooze gevangenen to hebben vermoord ! Die zouden hem niet in den
weg staan tot het presidentschap.
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Feel laat bezoek bij den keizer.

De ZOn ging onder na een zoelen heeten dag en verdween achter
de bergen.
De lucht werd koeler en de adel der hoofclstad stroomde naar de
Alameda, de publieke wandelplaats om daar onder de schaduwrijke
boomen frissche lucht in to ademen.
Ook kwamen de wandelaars om de verschillende prachtkleoderen
der vrouwen in oogenschouw to nemen,
De Alameda van Mexico maakt geene aanspraak op groote schoonheld of sierlijkheid van aanleg, maar men heeft er hooge statige boomen
zoo onontbeerlijk voor de inwoners eener groote stad
Zij bestaat nit een park ongeveer tachtig schreden lang en vier
honderd schreden breed, emgeven door een hoogen muur en eon breeden
rijweg voor koetsen en ruiters.
De voorname lieden hadden de gewoonte to rijden loch in do
tegenwoordige dagen nu een good Oostenrijksch muziekkorps zich liet
hoogen, Leten zij hun rijtuigen buiten wachten en wandelden de
voetpaden op en neder.
Op dien avond was de waridelplaats druk bezocht, vooral door den
adel en zulks to meer omdat er dezen dag geen feesten noch schouwburgvertooningen waren.
De menigte praatte f wandelde, lachte.
Plots ontstond er een ongewone beweging.
En van mond tot mond weergalmde het
— De keizer ! De keizerin !
Inderdaad daar was het vorstelijke paar.
Het wenschte de Alameda to zien op het oogenblik dat zij krioelde
van yolk.
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De keizer en de keizerin waren aan den ingang afgestapt en
wandelden thans to voet langs de paden waar de bezoekers hun uit
eerbied met een diepe buiging uit den weg gingen.
Wie zou gezegd hebben dat ze alien kort to voren hevige republikeinen waren !
Maximiliaan zag er welvarend en vergenoegd uit.
Zijn goedhartig en verstandig gelaat blonk van welwillendheid en
zelfdoening.
Het was geene zelfmisleiding toen hij zich gevleid gevoelde door de
oprechtheid en welgemeendheid der hulde die men hem overal bracht.
Toen zij de muziek voorbij kwamen hield deze een oogenblik stil
om daarop met vol orkest weer in to vallen...
De geheele menigte die zich daar be yond stemde ciaarmede in met
een laid gejuich !
Hierbij was niets gemaakt want het was geen afgesproken werk.
De ontvangst was inderdaad hartelijk.
De keizer was zichtbaar aangedaan.
Dankbaar sloeg hij zijne blikken naar alle zij den heen en het
gelaat van Charlotta schitterde van innige blijdschap en tevredenheid
en vriendelijk knikte zij met het hoofd het yolk toe.
Toen zij de Alameda eindelijk weder wilden verlaten kwamen de
Campanas ben j uist tegen.
In hun gezelschap beyond zich to schilder Frans Evraert die naast
de Condeza stapte.
Gabriella boog diep.
De keizerin nog gelukkig door de hulde die haarpas word gebracht,
trad op de sennorita toe, die vol eerbied haar hand kuste.
De keizerin zeide :
- Ik heb uw portret gezien, Condeza ;- laat mij u eon hartelijken
gelukwensch brengen. Nog nooit zag ik treffender gelijkenis noch
heerlijker schildering.
En tot den kunstenaar voegde zij er bij
- Mijnheer Evraert, gij houdt hier den vlaamschen naam met
room op. Ik verheug mij daarover zeer.
antwoordde de schilder.
— Uwe Majesteit is al to
— Neon, sprak de keizer vriendelijk, bet is ook mijne meening.
Gij hebt eon meesterstuk geschilderd dat zal blijven. 1k hoop, vervolgde
hij, u spoedig bij oils op Chapultepec to zien.
Met de graven de Campanas hadden de vorsten geen woord gewisseld buiten den wederzijdschen groet.
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De oude graaf en Bernardo beten zich spijtig de lippen dat al de eer
voor Evraert en voor Gabriella was.
Met een vriendelijken groet begaf het keiZerlijke paar zich naar
den uitgang om daar weder in het rijtuig plaats te nemen.
In de Alameda waren de keizer en de keizerin het voorwerp alley
gesprek.
Ook was er in den laatsten tijd zooveel gebeurd om stof tot een
gesprek op te leveren.
Doch er bevonden zich ook ontevredenen.
Hoe kon het anders zijn ? De belangen waren te verschinend.
- Hebt t'gij gezien hoe vriendelijk onze keizerin zich met de
condeza de Campanas onderhield ? vroeg een bejaarde dome, die zeer
rijk gekleed was en met eene vriendin en een bejaard heer van deftig
voorkomen, in een der zijpaden wandelde.
Dit kleine gezelschap scheen tot het ras der Mestiezen te behooren
en de eerstgenoemde was ook een verwante vau den gewezen voorzitter
Juarez.
De oude heer, die vroeger minister was onder het bestuur der
Indepeuclencia, zich zeer gekrenkt gevoelde dat hij zich zoo geheel en al
door Maximiliaan als een onbruikbaar persoon werd voorbijgezien.
hij haalde de schouders op.
Que Quiere itsted ? zeide hij. De oude Campanas Brij ft met den
stroom mode want hij heeft zelf veel eigendommen van de kerk gekocht.
- Mijn neef Juarez zal nog wel Bens terugkeeren, zeide de oude
dame.
— Pat denk ik ook, stemde de oude heer in, het land wordt waarlij k to slecht bestuurd.
Sinds ik geen minister m.eer ben ! peinsde hij er bij.
Niet ver van daar stond een groote populier waaraan eenige
werklieden bezig waren met hem toe te metselen.
De helft van den stain scheen door ouderdom verrot te zijn,
waardoor hij tot hoven toe was uitgehold.
Hiervan word. door een aantal leperos gebruik gemaakt, die gaarne
in de vrij natuur leefden.
Om huu maaltijd te koken begaven zij zich naar den hollen boom
de Alameda, waar zij op het warme middaguur door niemand gestoord
werden.
Zij legden in den boom een klein vuur aan en deden hem alzoo voor
schoorsteen. dienen.
In dit genot zouden zij thans voor good door den opgemetselden
muur verhinderd werden,
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Bij den boom stonden eenige heeren die naar het werk keken.
-- Hola Lucido ! N'Tat doet gij daar vroeg een zwaarlijvig heer,
die, alleen, met de handen op zijn rug, voorbij wandelde. Zijt ge hier
opzichter, geworden. ?
Caramba ! riep de aangesprokene. Zijt gij het Roneiro ?
- Gelijk gij ziet ?
- Waar zijt gij zoolang geweest ?
— In het Noorden.
— En hoe zit het daar ?
- Volop oorlog. De Juaristen worden keer op keer geklopt en
Mejia, drijft hen 'mar het Noorden.
— Ja, het geheele land zal spoedig vrij zijn, Roneiro, zeide Lucido,
Het keizerrijk wint dagelijks in aanhangers en wij gaan een goeden tijd
te gemoet.
Denkelijk !
— Het is zoo. Vera-Cruz heeft, zoolang het bestaat, zooveel
maandelijksche inkomsten nog niet gehad als in den laatsten tijd. De
handel bloeit en alle takken van nijverheid gaan vooruit.
Roneiro schudde het hoofd.
- Neen, sprak hij, het gaat nog niet goed.
— Wat ik u zeg is de waarheid, Roneiro.'
- Ja, op het papier. Maar de werkelijkheid !...
Vindt gij die zoo slecht ?
- Ja,
— In welk opzicht ?
— Het land is vergeven van bandieten, Alle dagen worden er
postwagens aangerand, Doet de keizer dan iets om aan deze toestand
een einde to maken ?
- Hij is to goed, zeide Lucido . Hij kan geen. doodvonnis voor de
Mexicanen ondelteeken, maar hij zal zich daartoe Loch gedwongen zien.
— Te goed is hier te zwak, hernam Raneiro.
— Wij Mexicanen zija inderdaad niet gewoon zacht behandeld to
worden. Kent gij lien persoon in mexicaansch generhals-uniform, die
met een paar zijner kameraden zoo opgeblozen en trotsch daar
voortstapt ?
— Die man die zoo Conker kijkt, met zijne zware wen.kbrauwen ?
- Juist.
— Het is generaal Cortina, nog voor weinige maanden een ijverig
partijganger van den president Juarez, maar die waarschijnlijk meer
menschenlevens op zijn geweten heeft dan zelfs Marquez, en genoeg
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Mexicaansch bloed heeft doen vloeien om een oorlogschip vlot te maken.
— 1k weet dat hij Juarez is afrvallen, en dat hij zoolang den
keizer zal getrouw zijn als die hem geed betaald.
Pit waren gesprekken die in de Alameda gevoerd werden.
Men voelde dat er nog geen berusting was en geen vertrouwen.
Het keizerrijk had nog geen diepe wortels in dat revolutionnaire
yolk.
Dit zagen noch do keizer, noch de keizerin die de toejuichtingen
langs hun weg dronken als een bedwelmenden wijn.
Bij het slot Chapultepec stapto Maximiliaan nil .
Hij hood den arm aan zijno gemalin en zonder door zijne dienaren
begeleid te wordeu wandelde hij met haar onder de prachtige ceders die
aan den voet van den kasteelberg staan.
Hoe opgeruimd hij ook was toen zij den heuvel afstegen en hoe
levendig zijn geeprek ook was, hier benedemin het duistere bosch van
oude boomen werd hij stiller en stiller.
Ten laatste sprak hij geen enkel woord moor.
Zijn geest dwaalde terug naar lang vervlogen tijden en zweefde
vooruit naar de toekomst van zijn schoon rijk.
Hij voelde zich echter ter neer gedrukt onder de schaduwe die
immer donkerder werd.
Zijn Borst ging zwaar op en neder en hij fluisterde zacht :
— Korn, Charlotta, laat ons weder opwaarts gaan....
-- Waarom, Max ?
— Daar is het lichter. Hier beneden onder die groote boomen is
het mij alsof ik in het graf lig.
— Het zijn getuigen van vervlogen Mister en grootheid, zeide de
keizerin.
— Vervlogen ! herhaalde Maximiliaan. Dit woord ruischt hier in
de toppen dezer boomen ! Verviogen !
— Wat deert u, Max ? vroeg de keizerin.
Doze zag verschrikt mar haar op.
— Is er jets voorgevallen ? vroeg zij. Hebt gij slechte tijdingen
gekregen ?
Maximiliaan schudde het hoofd.
— Neen, lieve, slechts goede. Dat weet gij immer s zelf wel.
— Maar het heeft u gebinderd dat Amerika onzen gezant niet wil
herkennen, zeide de keizerin.
Belden verlieten het bosch en gingen bergopwaars.
— Neen, dat juist niet, hernam de keizer. Het was niet verstandig
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van mij dat ik daarvan de proef nam. Maar dit heeft niets te beduiden,
wij hebben kracht genoeg uit ons zelven. En de weinige vijanden die
thans nog tegenover ons staan kunnen wij wel alleen overwinnen. 0 !
hier ademt de borst vrijer dan daar beneden in het somber woud ! vervolgde hij terwij1 hij bleef staan. en zijn blikken over de toppen der
boomen, die beneden hem in het park prijkten, heen keek,
— Hoe schoon, hoe betooverend schoon is het hier, Charlotta !
Hoe zacht en geurig is de lucht ! Ik heb vroeger altijd gemeend dat de
zee niet kon gemist Worden om een prachtig natuurtooneel te volmaken,
doch die heerlijke vuurbergen ginds vergoeden dit gemis ruimschoots.
— Ja, het is hier goed om wonen, antwoordde de keizerin zich
dichter bij haar gemaal dringend... IVIij dunkt er komt iemand !
— Inderdaad.
— Het is een dienaar die ons schijnt te zoeken.
Zij gingen naar hem toe.
De lakei meldde dat maarschalk Bazaine zoo even was gekomen en
zijne Majesteit om een kort onderhoud verzocht.
— Bazaine ! herhaalde de keizer verbaasd. Wat is er voorgevallen
dat hij ons op den laten avond nog opzoekt ?
— Wat zou er voorgevallen zijn ? vroeg de keizerin wier hart ook
klopte.
Maar schijnbaar hield de vorstin zich bedaard.
- Het zijn ongetwijfeld weer dringende zaken, vergezeld met zijn
gewone klachten ! Bazaine denkt altijd dat, hij achteruit gezet wordt,
omdat hij niet meer zoo willekeurig bevel voert over de troepen.
— Gij hebt nooit een oogenblik rust, Max, sprak de keizerin.
— De hemel is het bekend dat ik slechts de avonden voor mij
zelven heb en ik vrees dat wij dezen avond niet aangenaam zullen
doorbrengen.
Het keizerlijke pear begaf zich, door den dienaar gevolgd, naar het
slot, waarvan zij niet verre meer verwijderd waren.
In den salon, die door eon kleinen zullen gang naar den tuin liep,
kwam Bazaine hen reeds to gemoet en, zonder eene nadere verklaring
noodig te achten, zaide hij met een lichte bulging
— Uwe Majesteit moot mij niet ten kwade duiden dat ik haar tijd
nog zoo laat in den avond in beslag neem.
— Spreek, maarschalk.
— Mag ik u om een kort onderhoud on der vier oogen -verzoeken ?
Maximiliaan voelde zich gekrenkt door die verwaarloozing van
alle beleefdheid jegens de keizerin.

16
Zicht op den Popocatepelt.
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Betreft het mij porsoonlij k of den staat ? vroeg hij.
— Den toestand des rijks, - Uwe Majesteit.
— Dan kan mijne deelgenoote in het bewind ook bij ons blijven,
hernam Maximiliaan terwiji hij lachend op de keizerin wees.
De maarschalk boog toestemmend maar wrevelig.
Maximiliaan vervolgde.
— Over hetgene den Staat betreft heeft de keizerin cen zoo helder
oordeel, dat ik gaarne hare meening boor over zaken van gewicht.
- Eenieder brengt hulde aan hare Majesteit de keizerin, sprak
Bazaine good makend wat hij verdorven had.
— Welke gewichtige zaken hebt gij ons mede te deelen, maarschalk
- Ik kwam Uwe Maj@steit aanraden mij, alvorens ik naar het
Noorden vertrek om den generaal Negrete te bestrijden, volkomen
volmacht te geven.
— Welke volmacht bedoelt u, generaal ?
- Volmacht, Majesteit, om met de noodige strengheid tegen de
rebellen to work to gaan.
— Maar hebt gij dan geen volkornen volrnacht als bevelhebber van
het Fransche leger van uwen keizer gekregen ? vroeg Maximiliaan.
- Ongetwijfeld !
- Zijt gij inderdaad geen onbepaald gebieder over uwe tioepen.
- Ja, hernam Bazaine, doch er komen gevallen voor waarvan ik
de verantwoording niet alleen dragon kan...
- Waarom niet ?
- Noch evil, Majesteit.
— En doze gevallen zijn? vroeg de keizer terwiji hij hem vorschend.
aanzag.
— Eerie beschikking ten aanzien van de opperhoofden der
rebellen, zoodra die in onze handen vallen, hernam de maarschalk
somber.
— En de militaire wetten? En het volkenrecht? vroeg Maximiliaan.
— Maar, Majesteit, het volkenrecht heeft met doze horden niets
uit to staan ! riep Bazaine opgewonden.
- Waarom niet ?
— Het zijn geen soldaten, maar roovers en bandieten.
- Voor rooverijen en moorden zal eerstdaags eon wet worden
uitgevaardigd, sprak de vorst.
— Maar dit is niet voldoende, Majesteit I
- -Wat verlangt gij dan van mij ?
- Wat ik u reeds vroeger ernstig heb verzocht : de schurkeu die
in ooze handen vallen uit den weg to ruimen,
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— Op welke wijze ?
— Ze neder te schieten, Majesteit.
Maximiliaan beurde het schoone hoofd op.
- Gij moogt toch geene krijgsgevangenen laten doodschieten,
maarschalk ?
- Dat zijn geene krijgsgevangenen, hernam Bazaine somber, dat
zijn gevaugene roovers en moordenaars en zoolang wij met hen geen
kort recht spelen krijgen wij geen vrede in het rijk. Daar geef ik u
mijn woord op.
De keizer schudde ernstig het hoofd.
— Nog altijd, sprak hij, staat Juarez aan het hoofd van den
opstand. Tot nog toe is zijn termijn als president niet ten einde en gij
zult mij niet overhalen, maarschalk, een wezenlijken. vijand als een
gemeene misdadiger te behandelen.
— En zij, Uwe Majesteit ? vroeg Bazaine opgewonden.
- Weinu ?
Zij laten al onze manschappen, die hun in handen vallen,
neerschieten. Moeten wij dat geduldig verdragen ?
Neen, zei de keizer.
T at moet ik dan doen ?
- Oog voor oog, tand voor tand, waar gij het noodig oordeelt.
— En de verantwoordelijkheid ?
- Als maarschalk van Frankrijk kunt gij die op u nemen, sprak
de keizer ernstig. De vooruitzichten van het nieuwe keizerrijk staan
goed, generaal, en ik wil niet meer bloed doen vergieten.
Bazaine haalde de schouders op.
— Uwe Majesteit heat een vrijen wil, sprak hij en ik heb haar
den besten raad gegeven.
De keizer had een antwoord op de lippen doch verbeet zich.
De keizerin had geen woord tusschen het gesprek gemengd maar
zij raadde zeer wel wat er omging in de ziel van Bazaine.
Maximiliaan stond op.
— Met een diepe buiging verliet de maarschalk de zaal en spoedig
daarop hoorden zij het kletteren der hoeve van zijn paard, dat hem naar
de stad terugvoerde.
De keizer was nadenkend bij de tafel blijven staan.
De keizerin legde zacht hare hand op zijn schouder.
- Waaraan denkt gij, Max ?
Vriendelijk antwoordde de vorst.
— Ms de geschiedenis eenmaal over mijne regeering het vounis
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uitspreekt is zij misschien in staat mij menige font aan to wijzen,
— maar geen enkele misdaad.
En met verruiming vervolgde hij.
— Korn, mijn lieve Charlotta, weg met die .droevige gedachten !
Geen rimpels op het voorhoofd !
— En gelooft gij dat Bazaine het goed met ons meent ? vroeg de
keizerin.
De keizer draalde met het antwoord.
- Aangenaam doet hij zich niet voor, Charlotta maar van
oneerlijkheid kunnen wij hem nog niet beschuldigen.
— Ik betrouw hem niet, sprak de keizerin.
— De tijd zal leeren. Maar kom genoeg daarover en dezen avond
geen woord meer over politiek.
Ach ! waarom hadden zij Miramar verlaten !
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e Vostwagen aangerand door eerie bende
van Juarez.

Mijne deelgenoote in het bewind had Maxirniliaan van zijne
gemalin Charlotta tot Bazaine gezegd, en waarlijk alleen op haar kon
de keizer in het groote roovershol, dat Mexico was, berusten.
Zijne vrouw was hem van meer waarde en nut dan al zijne
ministers, generalen en hofdiplomaten.
Met moed hadden de twee vorsten hun lastige taak ondernomen.
Zij bemerkten wel dat hunne zuivere inzichten slecht werden uitgelegd,
dat al hunne pogingen om vrede en welvaart in het ongelukkige Mexico
to doen herbloeien door de oproerzuchtige aanhangers van Juarez
werden verijdeld.
Poch de taak was begonnen en zij waren besloten eerder te
bezwijken dan de edele onderneming onvoleind to laten.
De vreugdevuren waren sinds lang uitgedoofd, de luidruchtige
toejuichingen der triomfantelijke inhaling weggestorven....
Het kanon bulderde nog altij d ! ....
HA waren echter geen salvoschoten meer, want de burgeroorlog
woedde in het rampzalige land.
Keizerin Charlotta had de lessen barer moeder, Maria-Louisa van
Orleans, de eerste koningin der Belgen., levendig in haar hart bewaard.
Zij bezocht de amen, deelde met milde handen aaimoezen uit,
stichtte huizen van liefdadigheicl en riep het Orde van den It Karel in
bet leven om de eigenliefde en wedijver te prikkelen en het vuur tot
goeddoen to zien opvlammen.
Haar verheven geest, haar fijn doorzicht waren van groote waarde
in 's lands bestuur en zij, de beeldschoone prinsos, opgevoed midden de
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weelde der koninklijke paleizen, bestuurde nu de dorre staatkundige
kwestien en bracht bare uitgebreide kennissen zoowel als hare meeslepende lieftalligheid ten dienste der nieuwe dynastie.
De keizer was alle dagen van 5 uren 's morgens in zijn werkkabinet om het nieuwe rijk op sterke grondvesten te steunen.
Hij verkondde de statuten van het keizerrijk, hij herinrichtte het
leger, hij stichtte eene beurs, hij deed openbare gebouwen verrijzen,
hij bracht een Invaliedenhuis tot stand en wanneer zijne getrouwe
dienaars en onderzaten met weemoed en beprangd hart den vorst aan
het werk zagen, wanhopende voor eene reeds nabijzijnde toekomst,
bleef hij kalm en opgeruimd, alsof hij eeuwig in zijn paleis van Chapultepee zou blijven.
Van de tuinen die zijn paleizen omringden maakte hij een prachtig
perk waarin dagelijks nieuwe bloembedden werden aangelegd en nieuwe
beeiden geplaatst.
Alle middelen schenen hem good en doelmatig om don hachelijken
toestaud te bewimpelen en zijne omgeving cooed in te gieten, want
alleen op het leger kon hij ten voile betrouwen.
Het leger was verkle'efd aan zijnen manhaftigen en schranderen
vorst ; het zou met hem overwinnen of sneven ; beraden en trouw bleet
het rond den troon geschaard.
Juarez ondermijnde met het geduld en de sluwheid van een Indiaan
de keizerlijke maeht.
In het Noorden deed die noodlottige invloed zich gevoelen. Door
zijn toedoen en door valsche geruchten die hij verspreidde schoolde het
gepeupel to Monterey bijeen schreeuwende dat de dwingeland de schatkist had uitgeput en dat hij haar weder wilde vullen met nieuwe lasten
to leggen en hatelijke geldafpersingen in to voeren.
Het muitzieke janhagel krioelde 's avonds in de straten der
Juaristisch gezinde steden en leverde zich over aan groffigheden en
buitensporige aanslagen.
De gisting groeide van dag tot dag.
De belhamels waren door Juarez betaald om te schreeuwen dat de
keizer Mexico aan Frankrijk wilde verkoopen !
Andere onzinnige aantijgingen vonden weerklank in de menigte.
Wat was er overigens to verwachten van een land waar diefstal
binds lang onder de Republiek tot een nationals instelling was gerezen ;
waar de sluipmoord bijna was gewettigd en waar dieven en moordenaars
tot in den raad der regeering zetelden.
Maximiliaan had Njexico in dien erbarmelijken toestand gevonden
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...............11.00,
en alhoewel hij een koen hart onder den gordelriem droeg en er niet
voor achteruit ging het mes des heelmeesters door de wonde to doers
Ylijmen , kon hij er maar niet in gelukken die plaag uit te roeien.
De priester Domenech vertelt dat hij op zekeren dag te Chapultepec
vroeg Welke zonderlinge Bast zich aan de keizerlijlie tafel beyond.
Het is een raadsheer, werd hem geantw oord.
— Zoo, hij lijkt er Diet erg aan.
— Dat valt niet to verwonderen.
— Hoe dan ?
— Het is een der grootste dieven van Mexico.
Wat zegt ge ?
— De voile waarheid en eenieder weet dat hij verleden week nog
dertig duizend piasters heeft verdonkermaand die in de schatkist to
recht behoorden.
Een andermaal toonde men aan denzelfden priester Domenech een
kolonel die onder Miramon tot dien raad was opgeklommen.
— Weet gij, vroeg hem een Mexicaau, wat die kerel vroeger was ?
— Neon.
— Gauwdief.
— Gij o verdrij ft .
— In het geheel niet.
— Welke bewijzeu Runt gij daartoe aanvoeren ?
— Zijn rechterlijk dossier. Hij werd voor beurzen to snijden en
zakken to rollen veroordeeld tot drie jaar gevangenis.
Dat het onder de republiek nog veel erger ging bewijst het
volgende geschiedkundig felt.
Toen Santa-Anna voorzitter was bemerkte hij plotseling dat
geduremle den ministerraad een prachtig inktpot in louter zilver van
zijn schripafel verdwenen was.
Onmiddellijk deed hij de deuren sluiten der kamer waarin zich de
ministers bevonden.
Dan gaf hij het bevel ook de luiken der vensters toe to halen zoodat
alio licht onderschept was.
— Ik wil niet weten, sprak hij toen, wie ewer den zilveren
inktpot ontvreemd heeft, maar ik verzeker u dat zoo het gestolen
kleinood hier niet oogenblikkelijk wordt terug bes teld ik u alien doe
aanhouden en gevangen nemen.
Toed de luiken een minuet later geopend werden stand de inktpot
op de tafel en de ministerraad ging voort als of er niets gebeurd was.
Ook de openbare wegen waren zoo onveilig, zelfs rond de hoofdstad,
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dat men zijn leven in gevaar bracht met per postwagen van de 3ene
stad, naar de andere te rijzen.
a

a

Eon prachtige dag der maand september.
De postwagen of diligentie houdt stil voor het posthuis van
Mexico, om passagiers af to wachten.
Het is een groot rijtuig, zeer ongemakkelijk maar sterk genoeg om
over bergen en rotsen te schokken en to horten.
Het was nog heel vroeg in den morgen en de slaperige bedienden,
waren erg onbeleefd en lastig.
Zij dachten dat hun een groot onrecht word aangedaan !
Waarom waren or menschen die zoo vroeg op reis wilden gaan ?
Waarom moesten zij to been zijn voor die rustelooze reizigers, die
geen geduld hadden om to wachten, tot dat het den heereti ambtenaars
behaagde hun werkzaamheden to beginnen.
Dat zij juist daarvoor werden betaald en vroeger allo mogelijke
moeite hadden aangewend om die betrekking to krijgen. namen zij
natuurlijk niet in aanmerking.
Het uur om to vertrekken was weldra geslagen.
De laatste passagiers namen hunne plaats in.
— Is alles in orde ? riep de koetsier toen de portier was dichtgeslagen en hij de teugels in de linkerhand name
Acht muildieren waren bestemd om do diligentie naar het volgende
posthuis to trekken, waar zij verwisseld werden.
- Alles is klaar ! was het antwoord van den postbeambte die in
de deur stond om toezicht op het afrijden to houden.
— Los ! schreeuwde de koetsier.
Met een wilden sprong vlogen de dieren vooruit,
Als het tuig niet buitengewoon sterk ware geweest dan zoude het
zeker door den hevigen ruk gebroken zijn.
— Ave Maria! Klonk het binnen in de diligentie toen de passagiers
die nauwlijks behoorlijk hadden plaats genomen door den schok tegen
elkander werden geworpen.
Weldra hield het rijtuig zijn geregelden gang en wie bekommerde
zich om de reizigers ?
In vollen ren holden de acht muildieren de straat door en het ware
niet mogelijk geweest hen in hun wilden galop tot staan te brengen.
Dit kwam nu ook niemand in de gedachte ; ze mochten loopen zoo
snel ze konden en zoolang ze naar de teugels luisterden.
Zie hoe die rnelkboer en waterdrager ter zijde stuiven !
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De diligentie hotst en scoot over de ongelijke baan.
Voort gaat de wilde jacht !
Een paar honden schieten toe, blaffen het ratelend voertuig aan
en maken de muildieren, zoo mogenlijk nog wilder.
Boven op zaten twee Fransche officiers.
Zoolang de postwagen recht door kon rijden ging het nog al.
Maar bij het zwenken aan den omdraai moesten zij zich aan de
leuning vastgrijpen om niet /mar beneden to worden geslingerd.
Als het rijtuig in voile vaart hadde moeten omslaan dan zouden de
officiers ongetwijfeld tegen de huizen verpletterd zijn geworden.
Er ontbrak niet veel aan !
De linkerwielen, die tegen den hoeksteen aanbotsen, werden reeds
opgeheven, zoodat voor een oogenblik leven en ledematen aan een
zijden draadje hingen.
Het kwam nog to recht
Zelden gebeurden er ongelukken.
Nu was de draai gemaakt, voor hen lag thans een rechte weg...
De koetsier, in dollen overmoed luidkeels lachende, hief met een
jubelend Caracho ! de zweep op en sloeg daarmede de dieren om de
ooren zoodat het nu nog woester en driester toeging.
De adem stokte van hen die het nakeken !
En Loch was dit eon tooneel dat dage]ijks, in alle richtingen van
de stad, to zien was.
De passagiers, binnen en bovenop verwachtten zich alle oogenblikken aan een ongeluk want het was niet to gelooven dat een diligontie,
door menschenhanden gemaakt tegen zulk onbarmhartig gehotst
bestand was.
Wat zou er dan gebeuren ?
Misschien kwam er niet een levend uit.
Zoo ratelde de postwagen door den heerlij ken morgen de hoofdstad
uit.
Op den weg waren reeds vele Indianen die ter stede gingen.
De zon schitterde op de bergen.
Een groot aantal ezels en muildieren, door arriero's aangedreven,
kwamen voorbij en in dolle vaart stormde de diligentie mar altijd
voort.
Onder de negen personen, die van binnen hadden plaats genomen.,
bevonden zich twee Mexicaansche vrouwen en een jonge senora.
Een dik hoer, een Oostenrijker en beambte des keizers, reisde met
zijn secretaris en moest naar Cuernavaca.
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Boven op den wagon twee Fransche officiers met hun revolver in
den gordel.
De Oostenrijker was eon lijvig, blond man en hooge gelaatskleuii.
Hij pronkte met eon zware gouden horlogieketting, eon groote doekspeld
en verscheidene ringen aan zijne vingers.
De Mexicanen sloegen eon nieuwsgierig oog op al die sieraden en
fluisterden daarop met elkander.
De zwaarlijvige man hechtte daaraan niet de minste aandacht.
Tat bekommerde hij zich om dat Mexicaansch gepeupel ?
Voor hem was het eon mengelmoes van Indianen, blanken en
roodhuiden door elkander, met onaangename manieren en eon
onverstaanbare brabbeltaal.
Want M. von Meyer — zoo noemde hij zich — kende geen enkel
woord Spaansch en deed ook niet de minste moeite om dit aan th
leeren.
Hij behoorde tot het bestuur van de keizerlijke keuken.
Het was zoo iets als eon opper- sous en proever.
Tie van hem iets begeerde kon eon Duitschsprekende met de
boodschap belasten zoo hij zeif geen Duitsch verstond.
Fen geheel ander persoon was gijn reisgezel, eon zijner ondergeschikten die hij mode nam om voor tolk to dienen want de zaken die
hij to Cuernavaca had to doen vereischten €,en taalman.
Doze jonkman behoorde tot een adellijke familie, die hij echter
ilia tot eer strekte noch groote vreugd aandeed.
Ten laatste had hij den nederigen post moeten aannemen van
secretaris in dienst van den keukenmeester.
Doze had hem genomen omdat de jonkman Fransch en Spaansch
en ook Duitsch — als Oostenrijker
sprak.
Meyer schreef von Meyer en maakte zich van adel baron
von Tromme liet titel en het adellijke von vallen om alleen Tromme to
worden.
In zijn nieuwe betrekking moest hij zich menige onbeleefdheid en
onaangename bejegening laten welgevallen.
De jonge sennorita was zeer bevallig maar zoo dikwijls hat e
blikken op den zwaarlijvigen keizerlijke beambte vielen, die tegenover
haar zat, drukte zij hare lippen krampachtig op elkander, en het was
blijkbaar dat zij moeite had, haar spotachtig lachen in to houden.
Na twee urea van lien dollen rit Meld de diligentie in een
Indiaansch stadje stil.
De afgematte muildieren, die dampten van het zweet, worden
uitgespannen.
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De passagiers waren uitgestegeu om ee-ne hartsversterking to
gebruiken onder den vorm van agua ardiente.
Ook de beide . officieren, zeer jeugdig van voorkomen, door het
noodlot naar Mexico gevoerd, klommen van de rammelkast af om zich
een weinig to verkwikken.
Buiten de deur der afspanning stonden een half dozijn kerels, wier
gelaat bijna onzichtbaar was, door den breedgeranden, bruinen hoed,
met de zerape om de kin en schouders geslagen.
Zij leunden tegen den muur en spraken niet.
Een enkel woord viol soms van hun lippen en hun loerende blikken
had bijzonder den dikken hoer Meyer in het oog.
- Gachupino ! fluisterde er een.
Eindelijk scheen de diligentie weder reisvaardig.
Andere muilezels waren ingespannen en de koetsier klauterde
weder op zijn bok.
Toen liep een der kerels langzaam de straat ten einde en sloeg den
hook om.
Daar stond een gezadeld paard, gesjord aan eon ring waarvan al de
huizen voorzien zijn.
Hij haalde den buikriem van zijn paard nauwer toe, maakte den
toom los en sprong, met een Caramba / in den zadel !...
Als een stofwolk vloog het wakkere Bier met zijn ruiter den weg
op, het gebergte in en was vfreldra nit het oog verdwenen
— Wat zijn dat voor mannen ! vroeg een der Frausche officiers aan
den koetsier.
Doze schokschouderde eons en antwoordde.
-

Quien sabe ?

De andere reizigers hadden hunne plaatsen reeds ingenomen en
nauwelijks waren de jonge officieren weder gezeten en hadden zij tijd
zich vast to houden of de koetsier gaf het gewone teeken...
De diligentie rolde pijisnel voort.
Van hier af liep de weg door het gebergte, opwaarts.
Als de hoogste top bereikt was daalde hij weder waarna men in een
engte kwam die zoo met stof was gevuld dat de koetsier, die wel wilt
dat de grond hier en daar gescheurd was door de vele regens en daarom
de grootste voorzichtigheid in acht moest nemen, zeer langzaam reed en
nu en dan stil hield.
Zij waren ook meer dan eens in eene stofwolk gehuld zoodat men
van den bok niets kon zien.
Eerst als zulke stofwolk was opgetrokken durfde de koetsier het
wagon van voort to rijden,
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Deze weg duurde echter niet lang en weldra naderden zij de plaats
waar het bosch begon.
Het bestond meest uit sparrenhout en heestergewas.
Hier scheen de koetsier ook onrustig to worden en minder acht op
zijne dieren to geven dan vroeger.
Gedurig het hij zijn blikken nu rechts dan links door het bosch
gaan.
Met zijn kameraad op den bok had hij een gesprek aangeknoopt
waar in op hall:Widen toon nu en dan eenige Carachos voorkwamen, een
teeken dat hij ontevreden was of zich niet op zijn gemak gevoelde.
Een der Fransche officieren die een paar woorden van dit gesprek
had opgevangen en over ladrones had hooren spreken, boog zich
voorover en zeide :
- Hola, Companero I zijn er ladrones (roovers) in de nabijheid.
Quien sabe? antwoordde de koetsier.
- De weg is er hier bijzonder voor geschikt.
-- Si hay ! (ja) zei de koetsier droog. Het is hier ook eigenlijk een
uitgezocht plaatsje voor hen.
- Zoudt go denken ?
Ja, en vooral nog een weinig verder.
- this opgepast, zeide de officier lachend. Van hier kunnen wij
het bosch good doorzien. Als zij slechts good ontvangen worden dan
kiezen zij spoedig het hazenpad.
De koetsier bromde eenige woorden binnensmonds doch scheen door
doze verzekering niet gerust gesteld to worden.
Hij deed de muilezels, in weerwil daf de weg naar omlaag liep, de
zweep voelen on voort ging de diligentie in vliegenden ren de hoogte af.
De officiers hadden intusschen met elkander afgesproken dat de
eene rechts en de andere links zoude zien in het bosch, om bij het
geringste dat hun verdacht voorkwam alarm to maken.
Op die wijze behoefden zij de oogen niet gedurig om te draaien
maar het bosch lag alsof het uitgestorven was. Geen enkelen vogel
zagen of hoorden zij...
Aileen het geruisch en geratel van het rammelende rijtuig dreunde
door de wildernis.
Eindelijk waren zij aan een kromming van den weg met een
leembank ter re c hterzijde en eenige berkenboomen en struikgewas ter
linker.
De koetsier sloeg wantrouwige blikken in het rondo en onwillekenrig prevelde hij.
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— Wat is dat voor een kruis ter rechterzij de van den weg ? vroeg
een der officieren. Heeft dat eenige beteekenis
De koetsier antwoordde hem niet.
Met de zweep voor zich, had hij met beide handen de leidsels gevat
om zoodra het noodig mocht zijn al de dieren in zijne macht te hebben.
De helling van den weg was hier nauwelijks merkbaar.
De muilezels handen hier een vrijen weg.
Eensklaps juist toen zij het struikgewas voorbij reden viel er een.
schot...
De officieren gaven een schreeuw...
De koetsier sloeg daar6p geen acht want voor hem, op ongeveer
twintig schreden afstand sprongen zes of zeven mannen met geweren
gewapend te voorschijn...
Er viel nogmaals een schot...
Een der muilezels die voor de diligentie was aangespannen, stortte
neder en stuitte bijna in hetzelfde oogenblik tegen het wiel aan.
De postwagen kreeg een hevigen schok en van binnen dreunde het
gillend gosehrei der vrouwen.
Een der officieren had zijn revolver opgeheven om op een der
bandieten to vuren die hij links dicht in het struikgewas bespeurde...
Hij legde zijn wapen aan, de schok van den wagon, die op dien
stond tegen den gevallen muilezel bonsde, deed hem het evenwicht
verliezen en hij moest zich met beide handen vasthouden om niet van
boven, neder to tuimelen en tusschen de dieren to vallen.
Weder knalde er een schot !
De revolver ontviel aan zijne hand hij zelf hief zich op en staarde
wild in het rond.
De dieren rukten en sprongen alsof zij dol werden en geraakten
geheel in het tuig verward.
Nog een klein eind gingen zij voorwaarts in weerwil van het
nedergestuikte muildier, tot dat het rijtuig eindelijk zwenkte en dwars
over den weg bleef staan.
De officier wilde naar de ijzeren leuning grijpen maar voelde doze
niet meer.
Hij sloeg zijne hand in het ronde door de lucht en eon oogenblik
later stortte hij, met het hoofd voorover en plofte van boven op de baan
neder,
earamba I prevelde de koetsier, die zich reeds bij het eerste
schot van den bok had laten glijden en op de toetbauk was gaau. liggen.
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Hij wilt bij ondervinding dat de roovers, zoo zij in hinderlaag
liggen, altijd op de gewapende passagiers schieten die zich boven op
den wagon bevinden.
— Schurken ! bromde hij binuensmonds.
Het was Diet voor den officier !
Neen, hij had een blik geworpen op den I reurigen toestand van
zijn voertuig.
— Zoo gemeen ben ik- nog mijn geheel leven niet behandeld ?
Gedeeltelijk had hij gelijk, want gewoonlijk sprongen de roovers
die eene diligentie aanhielden een groot Bind vooruit in den weg en
riepen den koetsier toe
— Alto !

Dan had doze gelegenheid zijn dieren tot staan te breugen.
Pat zij daarna de postkoets plunderden, kon de koetsier niet
verhinderen — noch weinig schelen.
Daarmede had hij niets te maken en daaraan leed hij niet de minste
sch ade
Als dit alles was afgeloopen reed hij verder en kwam hoogstens een
uur later sours met wat minder yolk ! op de plaats zijner
bestemming.
Thans echter was het of de duivel in hun gevaren was.
Eon zijner dieren hadden zij doodgeschoten, een tweede scheen
verwond to zijn en een derde was een der voorbeenen stuk geslagen.
Het geheele span was zoo volkomen in de war geraakt dat er geen
redden aan was.
-

Caracho ! caracho !

De bandieten sloegen geen acht op den koetsier, want dat zij van
hem evenmin als van zijn kameraad iets to vreezen hadden wisten zij
zeer good.
Doze personen moesten den weg iedere week een paar malen
doortrekken en zouden het dus niet wagers een vijandelijke houding
tegenover zulke schurken aan. to nemen.
Zij mochten zeer tevreden zijn als men hun persoonlijk Dimmer
eenig leed deed.
Weldra bleek het dat de bende niet zoo stork was als men in het
begin vermoedde.
Behalve de zes die den weg versperden waren er nog twee die zich
in het bosch hadden geplaats en van daar hun doodelijk lood afvuurden.
Deze traden nu stoutmoedig to voorschijn en met aangelegde
geweren, die missebien iiet eons moor geladen waren riepen zij de
reizigers toe
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— Er uit ! En voor het rijtuig ! Of schroot !
Tromme, die een kleinen revolver in den zak had, keek zijne
reisgenooten aan.
Hij begreep volstrekt niet waarom de Fransche officieren in het
geheel niets van zich lieten. hooren.
— Hij alleen kon Loch met het onbeduidend wapen het geheele
rijtuig niet verdedigen.
Daar hij van alien het minst had te verliezen zag hij ook niet in
waarom hij alleen zijn heldenmoed zou ten tooti spreiden.
De mexicanen waren reeds gehoorzaarn aan het bevel, uitgestegen
en daarna de vrouwen.
Hij volgde daarom ook en weldra stonden zij tegenover de
struikroovers.
De zes manners die den wagen hadden aangehouden kwamen op hen
toe en bleven met het geweer in aanslag staan.
De twee eerstgenoemden, schenen zoo weinig voor hunne veiligheid
bezorgd te zijn dat zij hun eigen geweer aan een boom hingen.
Deze twee waren tamelijk goed en de een zelf met zwierigheid
gekleed op mexicaansche wijze.
Hij die het woord deed droeg handschoenen en keurig net bewerkte
laarzen.
Beiden hadden hun gelaat met een masker bedekt.
Zij moesten dus redenen hebben om te vreezen van herkend to
zullen worden.
Behoorden zij in de nabuurschap to huis ?
Woonden zij in de hoofdstad Mexico zelf ?
Qaien sabe ? gelijk de Mexicaan zegt.
De andere hadden het voorkomen van schelmen van beroep en
waren gewis klanten van Madre Pico.
Zij waren misschien voor deze onderneming slechts gehuurd. Zij
speeklen een zeer ondergeschikten rol en dienden alleen om de reizigers
ontzag in te boezemen en alien tegenstand te verijdelen.
Dunne kleeding was slordig en versleten.
De senor ladrone met de handschoenen trad thans vooruit.
Met een bevallige beweging haalde hij een revolver te voorschijn
uit zijn gordel en den hoed voor de senoras lichtende lei hij :
— Caballeros ! Senoritas ! Het zoude mij zeer grieven u eenig feed
te berokkenen ! 1k noodig u daarom dringend nit om ons geene
verhindering in den weg te leggen. Wij handelen in den naam van
Juarez. Mijn manschappen hebben last degenen neer te gehieten die het
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minste teeken van weerstand zouden willen bieden, Zoo gij u alien
bedaard houdt, geef ik u mijn woord van eer dat niemand uwer eenig
persoonlijk leed zal overkomen.
Deze woorden klonken ernstig doch zij werden op een toon
uitgesproken zoo beleefd en voorkomend alsof de heeren en senoras door
hem werden uitgenoodigd op een flesch wijn.
Ook speelde hij meer met het kolfje van zijn revolver dan dat hij
dien dreigend tegen hen ophief.
Hij wilt ook zeer goed dat zij niet veel tijd moesten verbeuzelen
want de nabijheid van troepen was voor hem volstrekt geen geheim.
Den knecht van den koetsier bij zich roepend, gelastte hij dien
met weinig woorden den bak to openen die zich achter aan de diligentie
be y ond en de goederen op den weg uit to pakken.
Eon bew-eging met zijn wapen, gaf aan den man to kennen wat hem
to wachten stond als hij niet siaafEch gehoorzaamde.
De knecht dacht echter volstrekt niet aan woigeren, want wat
gingen hem de pakgoederen aan en als de reizigers zelven zulke
bedaarde toeschouwers bleven, waarom zou hij zich dan onwillig
toonen.
Spoedig had hij den sleute1 bij den hand gehaald en weinige minuten
later kwamen troffers, kisten, doozen, pakken voor den dag.
Alles werd op eon lange rij neergelegd.
De makker van den senor ladrone, die omtrent een half hoofd
grooter was dan hij en eveneens gemaskerd was scheen donkerder van
huid te zijn en hield zich zeer stil met een deftige houding terug.
Hij had nog geen enkel woord gesproken, maar nu zijn revolver in
de hand nemende wenkte hij twee zijner manschappen tot zich en
gela q te hen bedaard de heeren reizigers uit to schudden.
— Geld, kleinooden en wapens murmelde hij.
En tot zijn kayn.eraad :
Compavero, houclt gij eon oog op deze werkzaamheden.
gelast me met de pakgoederen. De eerste die zich verzet jaag ik een
kogel door den kop.
Doze scheen de aanvoerder der bende to zijn.
Hij sprak ten minste alsof hij geen tegenspraak verwachtte.
De andere gehoorzaamde zonder opmerking.
De koetsier hield zich ondertusschen met zijn muildieren bezig
had daarbij ond(-1-. het voc,Tbij loopen eon enkelen blik geslagen op den
jongen Franschnidll the van de diligentie was afgestort.
Hij zag dadelijk dat deze flood was.
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De andere offieier lag boven over de zitting heengebogen en moest
in elk geval zwaar gewond zijn want hij verroerde zich niet.
— Caballeros, zeide intusschen de bandiet aan wien de plundering
der reizigers was opgedragen, met de grootste beleefdheid en den revolver gereed om te schieten, vOer alles verzoek ik u uwe wapens over te
geven.
— Halt riep hij alter toen Tromme de hand in den zak stak.

Ik wil het, sprak de gesluierde vrouw. (Biz. 266.)

Geen beweging, senor, of ge zijt een lijk. Uw revolver zal ik zelf in
bewaring nemen.
Hij haalde den haan van zijn eigen revolver over en trad op
Tromme toe. Hij vond spoedig wat hij zocht.
- Hebben de andere heeren nog vuurwapens ?
— a nog, zei een der Mexicanen. 1k heb nog twee revolvers.
- Zeer wel, zei de bandiet. Waar ?
— In de borstzakken.
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Het onderzoek bewees dat hij de waarheid had gesproken.
— De andere heeren dus niet meer ? vroeg hij verder.
Goen antwoord.
— Het is wet ! zegde hij op beleefden. toon.
En een stap vooruit doende :
— Dan verzoek ik u, caballeros en senoritas, alles wat gij aan geld
en geldwaarde bij u hebt voor u op den grond neder te leggen ; maar
alles, begrijpt gij mij ?... Diegenen bij wie later nog niets gevonden
wordt binden wij aan een boom en laten hem op zijn rug betalen voor
de noodelooze moeite die hij ons veroorzaakt. Gij hebt mij immers—goed
begrepen ? vervolgde hij.
— Caramba! senor, zei een der Mexicanen met een pijnlijk lachje.
Gij drukt u zeer goed in het Mexicaansch uit en wat ik bij mij heb is
tot uwen dienst.
Dit zeggende tastte hij in den Eak waaruit hij slechts vier of vijf
dollars te voorschijn haalde, die hij voor zich op den grond legde.
— Hoor eens, Tromme, zei de dikke heer Meyer die doodsbleek
was geworden, gij verstaat de vervloekte taal van die schurken. Zeg
hun Loch dat ik een keizerlijk beambte ben en dat de keizer...
— Wilt gij opgeknoopt worden, mijnheer Meyer ! via Tromme
hem in de rode. Dan heb ik zoo jets maar to zeggen. Ziet gij dan niet
dat deze bende tot de mannen van Juarez behoort ?... Op de beide
Fransche officieren hebben zij reeds geschoten en zoodra zij vernemen
dat wij in dienst van den keizer staan kunnen wij ons ook op een
dergelijk lot voorbereiden. Hier helpt 011S niets voegde hij er bij.
Hij tastte in den zak en kreeg er een paar realen uit.
Het was zijn gansche schat.
— Best is het bonne mine a mauvais feu te waken.
— Och, lieve hemel ! zuchtte de oppersousproever, en deze ketting
alieen kost mij vier onsen. goud.
De Mexicanen waren de andere reizigers reeds met hun voorbeeld
voorgegaan en hadden zeer bereidwillig hunne zakken geledigd.
Maar in weerwil daarvan was de som nog zeer goring.
Op dergelijke gevallen voorbereid flamer' zij veel wissels maar
zeer weinig baargeld mode op refs.
De roovers schenen dit goed te weten en niet bijzonder op hen to
rekenen.
De beer Meyer bleef nog altijd achterlijk, want hij kon nog diet
besluiten gehoorzaam to zijn aan het bevel zijue sieraden en zijn geld
of to leggen.
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De gemaskerde die voor hem stond en dit wel zag lachte en zeide
eindelijk :
— Kan ik u misschien behulpzaam zijn ?
Tezelfdertijd richtte hij zijn revolver spelenderwijze op hem.
Meyer verstond de woorden niet, maar begreep de beweging van
het wapen zooveel to beter.
Hij had bovendien een afkeer van vuurwapens.
Hij begon dus zijne zakken te ledigen, doch zees langzaam en toen
hij eenige onsen had neergelegd hield hij er mede op.
— Hoe laat is het, senor ? vroeg hem de gemaskerde.
— Wat vraagt hij ?
— Hij vraagt hoe laat het is ! zei Tromme die zich met de ongelegenheid v-au zijn meester vroolijk maakte.
Meyer keek bereidwillig op zijn uurwerk.
— Eon fraaie gouden chronometer !
— Precies een uur, senor, zeide hij en wilde zijn horloge weder in
den zak steken.
— 0 Felipe ! riep de gemaskerde een der lieden toe. Help lien
dikken mijnheer Loch eons zijn goud afleggen. Hij is zoo verbazend
onhandig.
De persoon die geroepen word kwam haastig toeschieten, legde
zijn geweer naast zich op den grond en ontlastte zonder veel omstandigheden den Oosten.rijker van zijn uurwerk met gouden ketting.
Daarna ontdeed hij hem van zijn doekspeld en wilde hem de ringers
afstroopen dat niet gelukte orndat de vingers te dik waren.
— We zullen hem de vingers moeten afsnij den, riep de bandiet tot
den gemaaskerde.
Doze haalde de schouders op :
— Als gij ze niet anders meester kunt worden !
De hoer von Meyer vermoedde nog niet Welk vreeselijk gevaar hem
boven het hoofd zweefde en de meedoogenlooze kerel haalde in.derdaad
een lang roes to voorschijn.
Toen het jonge meisje, dat tot nu the bij de overige vrouwen ter
zijde had gestaan, en met de rebozo haar gelaat had bedekt, dit zag,
sprong zij vooruit door medelijden en ontzetting gedreven.
— Om 's hemels wil, senor ! riep zij, doe dit niet ! Wees niet zoo
wreed, alles wat ik bij mij heb wil ik u gaarne geven.
De rebozo was haar van de schouders gevallen en ontblootte eon
gelaat door angst en opgewonden.heid hoogrood gekleurd en daardoor
nog veel bekoorlijker, zoodat de gemaskerde, verrukt op dit gezicht,
zeide :
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Caramba, sennorita, die dikke vleeschklomp heeft een bekoor-

lijke voorspraak gevonden. Is hij uw vader ?
— Neen, antwoordde het jonge meisje, bedeesd achteruit tredende.
1k ken den heer niet hij is mij geheel vreemd. Maar, bij de heilige
Maagd behandel hem niet zoo onm,ensehelijk.
De gemaskerde wendde geen oog van haar af.
- Santissima, zeide hij, hoe heldhaftig ziet zij er uit. Sennorita,
mag ik uwen naam weten ?
- Waartoe ? vroeg het meisje.
- Ik wensch het !
- Iic hoop dat wij elkander in ons geheel leven niet wederzien.
— Quien sabe

— Nooit !
- taw naam als ik u bidden mag.
- Ik zou u toch een valschen noemen, antwoordde de jonge
schoone.
— En toch verlangt gij van mij een dienst ? Slechts ander.... Ha !
riep hij en sprang achteruit.
Een schot knalde....
Een kogel trof hem aan de kin !
De wonde streek over het gelaat aan den rechter mondhoek.
Bijna te gelijkertijd knalde er weder een schot en een tweede kogel
voigden de eerste uit hetzelfde wapen, doch miste zijn doel geheel en al.
Het was de ongelukkige officier die in verdooving was geraakt.
Niemand had meer naar hem omgekeken. Langzaam was hij tot
zichzelf gekomen en met de laatste krachten loste hij zijn wapen op den
bandiet af.
Het gelukte hem niet een derde schot to lossen, want er knalden
twee geweren...
Boven de diligence zonk hij flood in elkander.
De aanvoerder der bende was met den revolver in de hand toege7
sprongen, overzag met een enkelen blik den stand van taken en wist
dadelijk zijn schikkingen te nemen.
- Caramba, companero ! zijt ge nog niet met de menschen klaar ?
vroeg de aanvoerder.
— El gordo ! (De dikke) antwoordde Felipe, heeft verscheidene
kostbare ringers aan de vingers. Moet ik ze afsnijden. ?
De aanvoerder had een Witten zakdoek to voorschijn gehaald am
het blood der wonde aan zijne kin to stelpen.
— Hier is een scherpe nijptang, zooals de goudsmeden die gebruiu
ken. Maar wat vlug.
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— Ik heb gevonden wat wij zochten, zei de andere.
— Het goud ? riep do jonge gemaskerde snel.
— Ja, hernam hij lachend. Onze spion had gelijk en hij heeft de
twintig onsen eerlijk verdiend. Heeft de dikke geen geld meer bij zich ?
— Hij zegt peen.
— Veremos ! zeide de aanvoeriler.
Hij had nauwelijks de hand aan diens zakken gelegd, toen hij de
achtergehoudende schatten reeds bespeurde.
— Caracho I Ziet eons ! riep hij uit. Schurk, wilt gij ons bedriegen?
yes, acht, lien, twaalf onsen nog, neem hem de ringen af en goof hem
een aandenken, dat hij zich onze beleefdheid nog geruimen tijd kan
herinneren. En nu twee muildieren afgespannen, snel ! Wij hebben ze
noodig om onsen buit to vervoeren.
— Pero, senor ! smeekte de koetsier met eon gebaar van vertwijfeling.
— Wat verlangt ge ?
— Twee onzer dieren zijn reeds doodgeschoten, een is het been
stuk geslagen en nu wilt gij ons nog van twee berooven. Hoe breng ik
de reizigers dan naar Cuernavaca ? Heb toch medelijden met eon armeu
duivel !
— Gij behoudt er altijd nog Brie, zeide de aanvoerder, zich bedaard
van hem afkeerende ; bovendien is de weg, van hier af, bijna geheel
vlak. Op die plaatsen 'waar gij niet vooruit kunt komen, moeten de
reizigers maar uitstijgen ; die be-weging zal hun eetlust bevorderen voor
het middagmaal.
— Si, senor, zeide een der Mexicanen, dat is waar, maar gij hebt
ons niet eons zooveel laten behouden, dat wij een middagmaai kunneu
betalen.
— Amigo, zeide de roover goedhartig, elaaraan heb ik waarlijk nog
niet gedacht, maar dat is nog to herstellen. Hier, hoeveel personen zijt
gij stork, vier, vijf, zes.... Daar hebt ge zes pesos, dat is voor ieder
een, en dan blijven er nog altijd een paar realen over om een glas op
mijne gezondheid to drinker. Maar ik denk er op, companero, zijn de
vrouwen onderzocht ?
— Zullen wij de vrouwen het hare niet laten behouden ?
— Caramba, neon.... Waarom ? Alles betaald, maar laat haar van
mijnentwege teruggeven wat zij niet missen. kunnen. Wij hebben toch
buit genoeg gemaakt, en dan voort !
— Sen.noritas, zeide de jonge gemaskerde terwijl hij zich tot de
vrouwen wendde, gij hebt het bevel gehoord. a verzoek u bekefd u
daarnaar to schikken, 1k zal niet zeer strong jegens u zijn.

254

MAXIMILIAAN

De beide vrouwen grepen haastig in hare zakken, zij hadden niet
verwacht er zoo goed af to komen.
De eene gaf twee en andere drie dollars over, die de roover lachend
aannam.
— En gij, sennorita, zeide hij tot de jongste, gij wilt mij uwen
naam niet noemen ?
— Neen.
— Daarom verzoek ik u om een kleine gedachtenis aan het gelukkig oogenblik van heden.
De jonge sennorita opende onmiddellijk een reistasch, die zij in de
hand droeg en nam drie onsen, die zij den gemaskerde toereikte.
Deze maakte echter eene afwijzende beweging met de hand en zeide
hoofdschuddend :
— Par Dios, sennorita ! Neen, zoo is het niet gemeend. Op zulk
een wijze zult gij niet aan mij denken. Wij zijn geen gemeene struikroovers maar mannen, die zich niet willen buigen. naar 's lands wetten.
Onze aanval geldt slechts het goud dat de keizer, zooals wij vernomen
hadden, naar Cuern,avaca wil zenden.
— En wat gij nog meer hebt geplunderd, en het bloed dat gij hebt
vergoten ? zeide het jonge meisje terwijl zij koel en strong den gemaskerde in de oogen zag.
— De Franschen, zeide deze met een half onderdrukten vloek,
moesten wij alien op die wijze kunnen vernietigen, want stroomen
Mexicaansch bloed kleeft aan hunne handen.
— En aan de uwe ?
— De tijd last ons niet toe, senorita, vervolgde hij op spottenden
tom, ons hier met staatkunde in to laten. Ik heb u eene gedachtenis
verzocht en zal u dan niet voider lastig vallen ; daarop kunt gij u verlaten. II( verzoek u slechts om een ring. Caramba, ik geloof dat gij mij
nog dankbaar moest zijn, dat ik niet veel meer verlang. Dat dralen
dient nergens voor, ik heb nu eenmaal vast in mijn hoofd gezet eon
ring van u to dragon.
Het jenge meisje kook hem strak aan...
Hare gedachten waren elders.
Had. zij nooit to voren die stem gehoord ?
Nu eerst trok zij langzaam de handschoen van hare linkerhand,
die met ringers bedekt was, en nam van haar wij• svinger een enkelen
ring. Het was een smaragd met kleine diamanten omzet.
Zwijgend en zonder den blik van hem af to wenden, gaf zij hem
den ring, dien hij haastig aannam, aan zijne lippen drukte en vervolgens aan den pink van zijne rechterhand stak.

ICEIZER VAN MEXICO

255

— Dank, fluisterde hij.
Maar het jonge meisje keek verschrikt op...
Een doorringend geschreeuw klonk Naar in het oor...
Zij blikte naar de plaats van waar het kwam en wat zag zij ?
De bandieten waren bezig Meyer met een touw aan een boom te
binden, terwijl een ander met de zweep van den koetsier onbarmhartig
op hem sloeg.
— Purissina ! ... Zij zullen hem dooden !
— Neen, zeide de gemaskerde lachende, hij krijgt slechts eene
kleine kastij ding, die hem geen kwaad zal doen. Hij is dik genoeg om
zijn vet wat uit te zweeten.
Een blik om zich werpend vervolgde hij :
— Maar ik zie dat de onzen gereed staan om fe vertrekken. Sennorita, ik ben u zeer verplicht, ik hoop u in betere dagen weder te
zien
Met eene buiging snelde hij naar zijne kameraden.
Dezen hadden zich reeds bij elkander gevoegd om den wog te verlaten.
Zij hadden veel tijd verzuimd en waren niet stork genoeg om de
kruisende escorten het hoofd te bieden.
De beide muildieren waren reeds met den geroofden buit beladen.
Een scherp gefluit weerklonk op dit oogenblik in de verte.
Het was een seen,
Het wou gewis zeggen dat er onraad naderde want de bandieten
verhaastten zich.
Spoedig trokken zij nu naar het dichtste gedeelte van het bosch.
Zij bekreunden zich niet verder om de reizigers.
Van dezen immers hadden zij niets te vreezen :
De kerel die belast was met de kastijding van den heer Meyer,
werd daardoor van zijne bezigheid ontslagen. Hij liet den ongelukkigen
man gebonden aan den boom staan en zei spottend :
— 1k ben nog niet moede en 't spijt me wel eenigszins een beetje
dat ik de taak zoo half voltooid moet achterlaten, Gardo ! maar ik heb
geen tijd... tot den naasten keer.
Een minuut later was de ganscbe bende in het bosch verdwenen.
De reizigers bleven half verbijsterd van ontsteltenis staan.
Nog een geruimen tijd staarden zij in de richting, die de vermomcl
aanvoerders met hunne bandieten hadden ingeslagen.
De koetsier was met zijn makker intusschen ijverig bezig de wan
ordelijke boel, zooveel het mogelijk was, weder to herstellen.
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Het eene caramba na het andere, kwam hem daarbij op de lippen,
en inderdaad waren zij er dezen keer slechter aan toe, dan ooit het
geval was geweest.
Het eene muildier was flood.
De beide voorste waren door de bandieten in beslag genomen.
Twee anderen, die in het begin sprongen alsof zij dol waren, konden zich thans Diet meer verroeren zoo stonden ze verward in het tuig.
De koetsier had al zijne bedachtzaamheid en bekwaamheid noodig
cm ze to bevrijden.
Door de beesten toe to spreken en to streelen gelukte het de beide
inannen, die daarin bekwaam waren, eindelijk hunne moeilijke taak to
volvoeren en thans kwam de helft der reizigers er aan to pas om de
&ode en verwonde dieren van hun tuig to ontdoen en de koets recht to
zetten.
De dieren, die geen letsel hadden bekomen, werden weder voorgespannen.
De heer von Meyer deed het bosch nog altijd van zijn gekerm en
hulpgeschreeuw dreunen.
Dit bracht de reizigers tot bezinning.
De ongelukkige was nog altijd aan den boom gebonden.
– - 0 mein Gott ! mein Gott ! kermde hij. Hilfen see mir, Heber
Mensche ! ... Ich sterbe ! . . Ich sterbe l...

Zijn secretaris, M. Tromme, verdook een glimlach die onwillekeurig
op zijn gelaat kwam spelen.
Hij ging naar zijn zwaarlijvigen meester toe
— 0, mijnheer von Meyer ! zei hij. Arme man !
— Hilfe ! Hilfe ! ... Lieber Tromme, Jitter freltnd /

De secretaris deed de boeien vallen.
Nauwelijks echter voeldo de keizerlijke opperkok zich vrij of
hij zei
— Du bist ein steinkopf, Tromme.

-

Ik dank u, heer ! Waarom ? vroeg Tromme beleefd en leuk.

-7– Du wirst mir sterben lassen I

— Ik ?
— Ja, gij, ezel.
— Ik heb u los gemaakt zoo spoedig mogelijk !
— Waarom hebt gij tehuis uwen revolver geladen en m.eegenomen
als gij goon plan hadt de schurken daarmede overhoop to schieten, wel ?
Gij laat mij binden en mishandelen en staat er bij met de harden in de
zakken.
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— Maar, beste mijnheer von Meyer, riep Tromme die moeite had
een *lig antwoord te onderdrukken, wat, om 's hemels wil, kunnen
wij uitvoeren tegen acht man, die van kop tot teen gewapend waren !
— Gij hebt alleen reeds zes kogels op uw revolver !
— Gewis, dat was reeds voor zes man, niet waar ? Dan bleven er
nog twee over. Die zouden wel zoo beleefd zijn van me toe to later mijn
revolver to laden om ze op hunne beurt uaar de andere wereld te
zenden,

Naakt staken hunne schoone krachtige gestalten boven de edele rossen nit....

— Gij waart niet alleen, mijnheer.
, Neon, gij waart or ook, mijnheer von Meyer, zei de secretaris
bijtend.
— II< had goon wapens.
— Pat was spijtig, anders !. ..
Trörn.melachte.
— De Mexicanen hadden ook revolvers bij zich en de twee Fransche
officieren waren van allerlei wapentuig voorzien.
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— De Fransche officieren ?
— Ja, die jonge snoevers...
— Ze zijn dood ! zei Tromme.
— Hee ? vroeg Meyer verwilderd de oogen openende.
— Ze zijn dood !
— Wie dood ?
— De Frausche officieren.
— Himmel I ist es wahrheit ?
— Zeker, mijnheer von Meyer.
— Waar zijn ze ?
— De een ligt boven op de diligencie en de andere is van boven
nedergevallen en ligt aan de andere zijde van den wagon.
— Mein Gott ! mein Gott !
De zwaarlijvige ambtenaar vergat de ontvangen slagen en vond
dat hij er nog goedkoop van of was gekomen.
— Die bloedhonden ! riep hij uit. Had ik dat verdoemde land
Loch maar nooit gezien of-betreden.
— Ja, mijnheer von Meyer, antwoordde Tromme, het is bier j nist
geen aardsch paradijs.
— Het is een dievenland, een roovershol, een moordenaarskuil !
— Zeker !
— Het zijn schelmen die de keizer allemaal moest doen opknoopen.
— Eerst vangen, dan hangers ! schertste de secretaris.
— a vertrek ! riep von Meyer beslist.
— Wa-arheen, hoer ?
— Naar Vera-Cruz.
— En dan ?
— Dan scheep ik in naar Europa.
— Gij hebt mij anders gister nog verzekerd, hoer von Meyer, dat
gij gansch aan uw landgenoot den keizer verknocht waart !
— Dat ben ik....
— Dat gij bij hem zoudt blijven....
— Ik bedank er voor nit liefde tot den keizer mij door zijne
onderdanen levendig to laten villen.
De Mexicanen, die gewoon waren aan zulke avonturen, hadden
zich dadelijk hulpvaardig betoond om den koetsier bij to staan.
Daardoor alleen konden zij hopen spoedig uit dit bosch to geraken.
Het was meermalen gebeurd dat zulke diligenties in Mexico, tweemaal en zelfs driemaal op een tocht door verschillende benders waren
overvallen.
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In die gelegenheid vond men niets meer op de reizigers en dan
gebeurde het soms dat zij tot het hemd toe werden uitgeschud.
De twee lijken der ongelukkige officiers werden opgetild en modegenomen. Te Cuernavaca zou men hen aan de Fransche bezetting
toevertrouwen.

HOOFDSTUK XXIII.

I-let bevel der Gesluierde Vrouvv.

Be wagon reed schokkend, zonder vuur -of gloed ditmaal, maar
traag en langzaam voort.
Be grootste neerslachtigheid heerschte tusschen de reizigers.
Eenige oogenblikken later wend de diligentie door een escorte
ruiters vervoegd — die to laat kwameii gelijk altijd
De diligentie rammmelde met het onvolledig span voort en hotste
in een zeer treurigen toestand de plaats der bestemming, het kleine
bekoorlijk gelegene stadje Cuernavaca binnen.
Nauwelijks waren von Meyer en Tromme uitgestapt of een man
overhandigde aan den eerste een. brielje.
De opperkok bezag het nauwkeurig en wou uitleggingen vragen,
maar de man was reeds verdwenen.
- Waar is hij ? vroeg Meyer aan Tromme.
- Hij slaat ginds juist den hook om.
- Roep hem terug.
- Waarom, hoer ?
— Wel om uitleg to vragen.
— Het zal moeilijk wezen hem in to halen, heer von Meyer, bekijk
Hever het briefje.
- Gij hebt gelijk.
- Aan Wien is het gericht ?
- Aan den hoer von Meyer !... Donnerwetter, wie kent mij hier ?
— Ziedaar een zonderling voorval.
— En in het Duitsch opgesteld, sprak von Meyer.
— Bat is nog verwonderlijker, inderdaad.
-- Wat mag dat beteekenen, Tromme ?
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— In uwe plaats, mijnheer, zei deze half spotteud, zou ik het
briefje openers, dan zult gij het weten denkelijk.
Meyer scheen daartoe niet haastig.
Heel wantrouwig keerde hij den omslag in de handen en onderzocht hem langs alle kanten.
— Openen murmelde hij.
— Vermits het aan u gericht is, heer von Meyer.
- Hen !... ja... Maar wie kent mij te Cuernavaca ?
— 1k kan het niet gissen.
— 1k ben bier nooit geweest.
— Het staat er misschien binnen in.
Daar, Tromme, doet gij den omslag maar
— Wel mogelijk
open. Gij zijt mijn sekretaris. Dat is uw werk.
De opperkok was bevreesd en had niet gedurven.
Tromme nam den brief aan en opende hem onbezorgd.
— Voorzichtig, -Tromme, voorzichtig ! murmelde hij.
— Waarom, heer von Meyer ?
- wie weet of de bladeren niet vergiftigd zijn !
Ja, daarom krijg ik het briefje to opener, dacht Tromme maar
zei niets.
Moot ik het lezen, mijnheer von Meyer ?
- Zeker, Tromme.
- Duitsche letter, zei deze. En hij las :
Geachte en WelEdele Heer von Meyer,
Gelid dadelijk, v6Oraleer ergens anders to gaan of de boodschap
te overhandigen aan den krijgskommandant der stall, u naar de
sakristij der hoofdkerk van Cuernavaca te begeven. Kom alleen.
Van wege den Keizer.
- Hm !... hm !... murmelde Meyer verwonderd.
De sekretaris bezag hem ondervragend.
— Hoe is dat geteekend. ? vroeg von Meyer.
— Dit is alles.
- Geen handteeken ?
— Neel), mijnheer von Meyer.
— Van den keizer murmelde de opperkok.
— Ik vrees dat het een hinderlaag is, mijnheer von Meyer.
Een hinderlaag !
Ja.
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— Maar het komt van den keizer.
— Niets bewijst het.
— Jawel, Tromme.
— Ik zie niet...
— Dan staan dingen in die de keizer alleen weet.... en ik, sprak
de man met fierheid zijn buik vooruitstekend.
— Ah !
— weet dan, vervolgde hij , dat ik naar hier ben gezonden 'met
een geheime boodschap.
— Door Zijne Majesteit ?
— Ja. Ik heb een brief to overhandigen.
— En hebben de bandieten hem niet ontdekt ?
— Goddank neen. Mijn geld is zoo erg niet, dat zal de keizer me
ruimschoots wedergeven , een vreeselijk pak slaag oploopen gelijk ik
gedaan heb is erger... maar het ergste van al hadde geweest dat men
den brief ontdekt had.
— En dit hebben zij niet ?
— Neon.
— Hij moat, gelijk ik meen uit den brief to bemerken, aan den
kommandant overhandigd worden.
— Ja, maar nu roept men mij ter sakristij van de hoofdkerk.
— Zonderlinge plaats.
— Niet zoo zonderling, antwoordde Meyer. De geestelijkheid is
grootendeels keizersgezind.
— Denkt gij er heen to gaan, hoer von Meyer ?
— En waarom niet ?
— Het moest eons een hinderlaag wezen !
— Hm !... Meant ge ?
— Alles is to vreezen in een land gelijk Mexico. 1k ben want rouwig.
— Maar niemand weet dat Z. M. mij met een boodschap bij den
kommandant gelasite. Aan u zelf, Tromme, had ik het niet toevertrouwd
omdat mij opgelegd was dat niemand het geheim mocht deelen. Het
bericht moat dus wel van den keizer zelven. uitgaan.
— En toch zou ik in awe plaats niet gerust zijn, mijnheer von
Meyer.
— Inderdaad, ik ben het niet. Mijne boodschap moat van het
hoogste gewicht zijn, want de keizer was voornemens haar door een
sterke escorte ruiters to doen overbrengen, maar soldaten kunnen door
guerilleros overvallen warden, terwijl ik alleen gevaar kon loopen
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bestolen te worden... gelijk het ook gebeurd is. Ze veronderstellen niet
dat ik op mij belaugrijke geschriften draag.
Tat gaat ge nu doen, hoer von Meyer.
Ja, ik moet gaan.
Alleen ?
Neen, alleen in elk geval niet. Gij gaat mede, Tromme.
Weet gij de hoofdkerk ?
— Neen.
— 1k evenmin.
— Wij zullen er oiis doen heenleiden door een der leperos die ik
ginder bemerk.
— Ja ; Tromme. 1k ben blij dat ik u bier heb, want als men de
vervloekte landstaal niet verstaat komt men nergens. Zijn me dat hier
ezelskoppen ?
Een man weer hun de hoofdkerk aan.
Deze was gesloten, doch aan den kant van het koor stolid een man
die met den arm wenkte.
Meyer en Tromme gingen op hem toe.
Het ware niet mogelijk geweest iets van zijn gezicht to onderscheiden. Aileen tussehen den rand van zijn hoed en zijn zerape die tot
boven den neus was omgeslagen zag men twee vurige oogen blinkers,
— Senores ! zeide hij buigend.
Tromme gaf hem den groet weder.
— Zijt u mijnheer von Meyer ? vroeg hij in het Spaansch.
— Die heer, sprak Tromme op den opperkok wijzend.
— Ah !
En zich tot Meyer richting, vervolgde hij in het Spaansch :
— Wil u mij volgen, senor ?
— Wat zegt hij ? vroeg de dikke kok.
— De senor vraagt dat gij hem volgen zoudt.
— Ja met u, antwoordde Meyer.
Tromme vertolkte hetgene er in het Spaansch was gezegd. De
vreemdeling scheen een oogenblik te aarzelen.
- 't Is wel, senor, gij kunt mee komen.
Hij ging voorop. De twee Oostenrijkers volgden.
— Wat zijn dat hier allemaal voor geheimzinnige menschen, sprak
de opperkok. AN ze geen mom op hebben dan weten zij zoodanig hun
gelaat to bestoppen dat ge er niets van ziet.
Tromme was niet gerust maar hij zeide niets.
Het scheen hem toe dat de vreemdeling in zijn gordel had gekeken
om te zien of hij, Tromme, geen wapens bij zich had.
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Het was nu te laat om een revolver te gaan koopen want de
vreemdeling had reeds bij middel van een klein sleuteltjo de deur der
sakristij geopend.
— Gelieft binnen te treden, mijne heeren, sprak hij van op den
drempel.
Mijnheer Meyer trad vooruit.
— Ga binnen, senor, sprak de man tot Tromme.
- Na u, mijnheer ! antwoordde doze beleefdheidshalve maar nog
meer nit voorzichtigheid.
- Ga binnen, herhaalde de vreemdeling bijna gebiedend.
Er viol niet te weigeren voor hem daar hij eigenlijk toch de ondergeschikte was van Meyer.
Maar nauwelijks was hij binnen of hij hoorde het slot achter zich
toespringen.
Hij wendde zich om...
Er was niemand meer en ze waren ingesloten.
Meyer en Tromme bezagen elkander verwonderd.
- Waar is die man ? vroeg de eerste.
- Weg, zooals gij ziet,
En waar zijn we bier ?
— In de sakristij der kerk, zou ik meenen.
Inderdaad, zij bevonden zich in een vierkantig plaatsje van kleine
gothische vensters voorzien.
Tegen den rnuur waren kussenbanken aangelegd.
- Wat doers we toch bier in Gods naam. ? vroeg Meyer.
- Ja, dat weet ik niet !
- Hebt gij een revolver ?
— Neon.
- Donnenvetter, dat is onvoorzichtig, Tromme.
- Ik heb u niet aangeraden hier te komen, mijnheer von Meyer
en indien de deuren niet gesloten waren zou ik liefst voortgaan.
Gij zult mij niet alleen laten ? mijnheer Tromme.
- Daar is gee n flood voor, antwoordde de secretaris.
— a dank u duizendmaal, beste freiind, ik zal uwe trouwheid
beloonen.
Daarin steekt niet veel verdiensten, dacht de sekretaris, dat ik
hier blijf. Er zou moor verdiensten in zitten als ik hier nit kon geraken
met of zondei' mijn zwaarlijvigen meester.
Meyer keerde en wendde zich onrustig been en weder. Onderzoekend Wilde hij om zich.
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— a word hier benauwd ! sprak hij. Wij hadden hier niet mogen
binnengaan, Tromme.
— Klagen helpt nu niet meer, mijnheer.
— Zijn al de deuren gesloten ?
De secretaris trok aan de drie deuren die op het vertrek uitgaven,
maar niet eene ging open.

aVschuwelijke benden !,.. (Biz. ?74 )

— Gevaugen ! sprak hij.
— God ! wannoer zal men 011S hier uitlaten !
Maar plots ging eene deur open.... Meyer en Tromme deinsden
achteruit.
Eon gesluierde vrouw, slank en rijzig, trad binnen.
Met een gebaar der hand woes zij tegen den muur de bank aan. De
twee mannen namen plaats.
— Het Is met mijnheer von Meyer dat ik de eer heb to spreken ?
zei eene fibre stem achter den sluier in het Duitsch.

18
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Ja, genadige fraulein, antwoordde Meyer buigend.
— Gelief mij clan den brief te overhandigen die de keizer u besteld
heeft voor den krijgsbovelhebber der plaats.
— Maar, genadige fraulein, ik... ik...
— De Meer von Meyer heeft geen brief meer, onderbrak Tromme
die op de geheimzinnige gestalte zijne vorschende blikken richtte.
— 1k heb het woord iiiet tot u. gerieht, mjnbieer, antwoordde do
stein der vrouw kort en koud. Ik spreek tot den beer von Meyer,
keizerlijken boodschapbesteller ! Gelief mij ouiniddellijk dien brief te
overhandigen.
— Maar, fraulein...
Ik wil het ! sprak de gesluierde vrouw op overmoedigen toon
en eon bevelend gebaar bij het woord vbegend.
—
geen brief,,stamelde de opperkok.
Niet !... Zoo, clan zullen wij u inoeten dwingen.
— Met welk reclit komt gij bier z(')O spreken ? zei Tromme rechtspringend. Wie zijt gij ?
— Met welk recht, jonker ? Hot reeht van den sterkste ! Wie ik
ben ? Mijn naam is Merce&s.
Die naam deed Tromme ontstellen. Hij braclit eehter geen indruk
to weeg op Meyer die niets kende van Mexicaansche zaken noch personen.
- Mercedes herhaalde de secretaris recht staande, misschien met
het inzicht van den sluier af te trekken.
Maar hij had daaitoe den tijd niet. De vrouw had een kleinen
revolver to voorschijn gehaald en richtte hem op Tromme.
Doze verstolid die taal en gin terug zitten.
— Den brief ! herhaalde Mercedes gebiedend.
— 1k zweer u, genadige fraulein, stotterde de dikke Meyer, ik heb
niets moor... Dc roovers hebben ons onderweg alles ontnomen !
— Doe uw linkersehoen nit, mijnheer von Meyer.
Meyer gehoorzaamde.
— En geef mij nu den brief dien gij daarin verborgen houdt.
Ontsteld reikte de Oostenrijker eon gevouwen papier over dat
inderdaad op cello zonderlinge plaats verborgen zat.
Nauwelijks had do geheimzinnige vrouw wat zij verlangde of ze
was langs een der deuren van de sakristij in de kerk verdwenen.
En half uur later werden de twee Oosfenrijkers verlost door een
man die zonder verder uitleggingen in voile vaart op zijn paard verdween.
De zending van Meyer was mislukt en de gehefine -brief van den
keizer wa in de handeii yaude vijaud

IIOOFDSTUK XXIV.

Het bezoek van den lipTiaalmwhen Sehilder.

De morgen was aangebroken boven de hooldstad Mexico.
Toch lag alles nog in een diepen slaap gedompeld en sleclits enkele
nachtbrakers of naclitraven vertoonden zich her en daar in de straten.
Nu ems was het een jongeling in zijn manga gewikkeld, dan weder een
beschonkene of stervende lepero.
De reusachtige stad was nog door het maanlicht besehencu dat
Iletscher werd in den hiekenden dag.
Deze rust, deze doodsche stilte, die vale schemering, diL bleeke
maangeglim hadden iets spookachtigs, want 01) de daken der lumen en
paleizen wiegelden en bogen de palmen en ciprisseil als levende wezeiis
door den wind heen en weder gezwierd.
ranien en boven de balkons \\Tapper& een stuk wit linnen
Voor
dat bij dag ter beveiliging tegen de stralen der zon uitgespannen was.
Eensklaps deden zich aan alle kanten der stad de plechtige tonen
der klokken hooren, die gedurig luider en statiger werden.
Zij riepen do inwoners der stad ter vroegmis.
Door de ranien der kerkeii thong het Halt naar buiten.
Dicht in mantels en sluiers gewikkeld spoudden gestalten weldra
de kerkdeuren binnen.
Nog deden de krachtige tonen der domklokken zich tot in do
meest afgelegene gedeelten der stad hooren, toen de Vlaanisclie schilder
Frnn.s Evraert met een hoopvol hart het reuzengebouw binnentrad.
Onder de ontzaggelijke gewelven pinkten de enkele liChtjes zoo
onbeduidend klein als deden zij een vergeefsche poging om door bun
schijnsel de duisternis te verdrijven, die zich achter de spool:achtige
huge doukere scliaduwen der kolossale peilers traehtte to verIK-fgeu.,

268

MAXIMILIAAN

Evraert had niet zoo dra zijn godsdienstplicht volbracht of hij
begaf zich naar de zuil waar zijn verlangen naar de verwezenlijking van
het in zijne ziel levende ideaal door het verschijnen van Gabrielle de
Camponas bevredigd was geworden.
In zijne manga gewikkeld stolid hij daar met gekruiste armen en
sloeg een uitvorschenden bilk naar het flauwe Licht tusschen de zuilenrijen, toen er eene gestalte dicht naast hem naar het middenschip der
kerk gleed.
Hij hoorde het ruischen van haar zijclen gewaad zij trad op het
heiligenbeeld toe en Evraert herkende in haar het middenpunt waarrond
'al zijne hoop zich bewoog.
Reeds wilde hij Gabriella te gemoet snellen doch een godvruchtige
aandoening Meld hem daarvan terug.
Hij mocht haar niet storen in het gebed.
Hij moest haar weder voor zich zien zooals zij zich de eerste maal
aan hem vertoond had.
Hij ging, ten elude zich voor haar te verbergen, achter een pilaar
gam.
Gabriella lichtte den sluier van haar engelen gelaat op, viel voor
het heiligenbeeld op hare knieen en hield hare groote hemelsche oogen
en haar gevouwen handen in een vurig gebed naar de H. Maagd op.
Een flauwe lichtstraal viel van ver op haar bekoorlijke ootmoedig
neergebogene gestalte.
Evraert zelf voelde een godsdienstig gevoel in zijn hart nederdalen.
Zijn kunstenaarsziel bracht hulde aan den grooten kunstenaar
uit wiens almachtige handen het Heelal was gekomen en die de vrouw
als een hemelsch wezen had geboetseerd.
Thans ontvouwde Gabriella hare handen en haar blik wendde zich
Nan het 0.-L.-V. beeld naar de pilaar waar zij Evraert, den geliefde
haars harten, voor de eerste maal gezien had.
Er was een oogenblik van bittere teleurstelling.
Frans was er niet
Eensklaps trad hij uit de duisternis te voorschijn en hunne blikken
ontmoetten zich.
De senorita verliet de kerk door den schilder gevolgd.
Buiten gekomen, in de schaduw van het reusachtige gebouw,
strekte het meisje de hand naar den geliefde haars harten uit en zonk
zwijgend en ontroerd aan zijne borst.
Geen van beiden konden woorden vinden.
Maar de tranen die als paarlen aan de oogen van. Gabriella ontroi-
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den spraken duidelijk genoeg en verbraken het eerst het zwijgen der
lippen van vreugde bevend.
— Gabriella ! zei de jongeling met een gesmoorden kreet. is het
waarheid ?
— 1k heb u lief, antwoordde zij schuchter blozend maar toch lucht
gevend aan het gevoel dat haar overmeesterde en dat sterker was dan
bare bedeesdheid.
— 0 God ! De zaligheid des hemels is voor mij weggelegd ! Is het
waar dat gij mij bemint, dat gij de mijne zijt ? riep de Vlaamsche
schilder in vervoering.
— De uwe, Francisco, met gansch mijn wezen ! De uwe met ieder
gevoel, met elke gedachte, de uwe met mijn laatsten ademtocht !
— Mijn geluk schijnt mij een dram. toe.
— Ales is werkelijkheid, Francisco. Ik bemin u. Met dozen kus,
in nabijheid van onzen God, ben ik uw eigendom voor de eeuwigheid.
En Gabriella, met de beslistheid eener Spaansche, sloeg haren arm
om den hall van den schilder en in een -wederzijdsche omhelzing word
hun trouw en liefde bezegeld.
— Voor eeuwig ! murmelde de Ilaming.
— God en de Heilige Maagd zijn mij tot getuige, ik zal u toebehooren... of niemand.
— 0 wat hebt gij hemelsche oogen ! riep Evraert opgetogen en
las als 't ware in hare blikken zijne toekomende zaligheid.
— Mijn oogen ! zij behooren aan u, amn u alleen en zullen nimmer
aan een ander sterveling den weg tot niijn hart
Staar mine
oogen aan, en als het waarheid is, dat de oogen de spiegels zijn der ziel
dan moot gij daarin kunnen lezen dat er liefde, warme, innige, trouwe
liefde voor u, mijn Francisco, en voor u alleen, in mijn harte woont.
De minuten vlagen om.
De dag werd helder...
Nog hadden zij over niets anders gesproken dan over hunne liefde,
over hunne getrouwheid, over hunne aardsche zaligheid.
Het naderende oogenblik der scheiding was voor Gabriella een
weak om haren gelielde vluchtig met hare huiselijke omstandigheden
bekend to maken en hem van de noodzakelijkheid to overtuigen dat zij
hunne liefde geheim hielden.
Zij verzocht hem daarop dienzelfden dag een bezoek in hare waning
to brengen waarbij haar oom tegenwoordig moest zijn.
Maar zij vroeg het bij dat Oene bezoek to laten blijven, ten einde
Don Bernardo geen argwaan to doen opvatten.
Alsof doze niet lang reeds alles bemerkt had !
N'y -ij z e n .
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Op deze plaats, nabij de kerk, moest Evraert haar iederen ochtend
opwachten, dan zonden zij ten minste eenige woorden kunnen wisselen.
Het toenemende daglicht vermaande hen dringend om afscheid te
nemen en het oogenblik waarnemende, waarop geen bespiedende blik
hen ken verraden, omheisden de gelieven elkander nogmaals.
Het meisje bezwoer den jongeling dringend van op zijne hoede te
zijn en /1,oit ongewapend nit to gaan.
Pan Tinkle zij zich
haren sluier, trad iiit de schaduw der kerkmuren to voorschijn en wonkte het rijtuig dat op haar wachtte.
Tegen den middag hield er eene koets voor de woning van den
graaf de Camponas stil.
Evraert steeg er nit en Het zich bij de Condeza Gabriella aanbieden.
Doze had hem het park zien inrijden en zond den bediende die hem
bij haar ilanmeldde, naar haren oom met het verzoek den heer Francisco
Evraert to willen ontvangen.
Aanstonds zou zij zelve in den salon verschijnen.
— Welk antwoord heeft de Condeza u gegeven ? vroeg Don Bernardo aan den bediende toen deze hare kamer uitkwam en den gang
insnelde.
— 1k moot aan mijnheer den graaf, nw doorluchtigen vader,
verzoeken mijnheer to willen ontvangen, antwoordde de bediende en
verwij derde zich.
De blik van Bernardo vlamde van woede.
Hij bedwong zich nochtans en ging naar de kamer van zijnen
vader.
Weet gij wie daar is ? vroeg hij.
— De bediende kondigt mij daareven den hoer Francisco Evraert
aan, antwoordde de grijze graaf.
— Het is (lie schilder weer.
Ik weet hot.
schijnt zeer indringend to worden.
- Laat dat gaan, Bernardo.
— En wat zijt gij voornemens ? Zult go hem ontvangen ?
— Zeker
Caramba ! dat is or nog bij to kort.
- Laat ii niet door de jaloezie kwellen, Bernardo !
- Gij helpt mij mede in den grond boren, gij bevoordeeligt de
plannen van den kladschilder.
Be graaf kuchte eens droogjes_
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Gij laat u vervoeren door de drift, Bernardo. Gij moet leeren

den toestand wat kali-11er in te zien. Ten Perste, een kladsehilder is het
niet... 't Is een flunk kunstenaar. 't Is betel- de waarheid in to zien en
het gevaar in al zijne grootte to aanschouwen, dan gelijk de struisvogel
te doen.... ik zei het u nog.
— Maar onze plannen !
— 1k niet, maar gij zoudt hen in duigen doen vallen indien ik er
ni6t ware om U te geleiden. Geen overdrijving ook. niet ! Het is nog zoo
erg niet
- Niet erg ! En hij komt reeds in huis !
- Ilin ! ja... Maar zou Gabriella mij wel laten verzoeken of ik
dien mijnheer wil ontvangen als zij met hem alleen wenschte te
Yergeet niet dat zij eigenlijk do meesteres van dit hills is en dat zij haar
reeht zal weten fe handhaven zoodra w ij het haar to lastig maken. Wij
kunnen haar slechts in het oog houden on haar ongemerkt verhinderen
om met jongelingen in betrekking to komen, maar wij moeten haar
nirmner in den weg treden, zeide de oude graaf op een vermanenden
toon tot Bernardo.
Hij snelde daarop de kamer uit naar den salon waar Evraert was
binnen gelaten.
Met de gebruikelijke plichtplegingen en met overdrevene beleeldheid werd deze door den ouden Camponas ontvangen. en toogesproken.
Weldra kwam Gabriella zelve binnen.
Het was eene moeilijke taak voor haar, wier geheele karakter
zoozeer tegen alle veinzerij, tegen alle onwaarheid aandruischte, thans
haar liefde tot Evraert in haar binnenste te'bestniten en voor baron ooill
to verbergen.
Bezorgdbeid voor de veiligheid van baron geliefde schonk haar de
kracht om voor bern ie doen wat haar voor zich zelve onmogelijk zou
geweest zijn.
zijmaakte cone deftige doch beleefde buiging voor Evraert,
bedankte hem dat hij haar reeds zoo spoedig met eon bezoek vereerde
en bracht het gesprek terstond op de tentoonstelling waarop zij het
genoegen had met hem in kennis to komen.
Al was ook hare stem niet zoo kalm en vast als gewoonlijk en al
\visselde zij dikwips van kleur toch deed zij haar uiterste best om kalm
en natuurlijk te schijnen daar het haar niet ontging hoe de oude graaf
haar en haren geliefde onafgebroken met een vriendelijk glimlachje iii
het oog hield.
Evraert had in den grijsaard aanstonds den wolf herkend.
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In die overdrevene vriendelijkheid en vleiende woorden zag hij den
tegenstander van zijn geluk.
Hij was deftig, voornaam, beleefd en vriendelijk en schonk door
zijne goedbestudeerde houding aan zijn geliefde kracht om zijn voorbeeld
to volgen.
Daarbij echter ontmoetten hun blikken elkander met zwijgende
welsprekendheid, met innige defile en gaven aan hun zonder klanken
gevoerd onderhoud woorden die de oude graaf niet verstond.
Na een kort onderhoud nam Evraert afscheid met een deftige
buiging welke Gabriella als plichtmatig beantwoordde terwiji zij hem
hogmaals voor zijn bezoek dank zeide zonder hem evenwel uit to
noodigen dit to herhalen.
De oude graaf die hierin een vergrijp tegen de Spaansche beleefdheid zag keek vreemd op.
Was dit vergetelheid van het jonge meisje, of gaf ze maar zoo
weinig om den schilder dat zij de regels der welvoegelijkheid over het
hoofd zag.
Of was het berekening ?
De graaf werd er niet wijs nit, maar hij wilde het verzuim goed
maken.
Toon Evraert order de verandah afscheid wilde nemen, sprak hij
hem toe :
— Uw bezoek heeft ons zeer vereerd, meester, en we hopen dat go
voortaan ons huis als het uwe zult beschouwen. Het staat elk uur van
len dag voor u open.
Evraert dankte met eenige woorden, boog en nam toen afscheid.

HOOFDSTUK XXV.

Door inclianen overrompelde

Op dezen avond, — het was op den 23 September — trok in de
Noordelijke provincie Nieuw-Leon een schaar van omtrent honderd
ruiters over den rug der hooge bergen welke de vesting Monterey op
een afstand van verscheidene uren omgeven.
De ruiters waren echter niet in schitterende uniformen gedoscht,
zij droegen ook geene wapenen, waarmede de strijd, die thans in Mexico
woedde, gevoerd kon worden.
Naakt en slechts met vederen en paarlen versierd, staken hunne
'schoone krachtige gestalten boven de edele rossen nit.
De wapenen die zij met zich voerden bestonden uit eerie lange lans,
een boog met pijlen, een lasso en een schild.
Andere Indiaansche krijgers volgden de 'ruiters, zich een weg banend
door het suikerriet, maar spoedig bleven deze laatsten achter om een
post te vormen en een toevlucht voor de ruiters indien zij door overmacht werden teruggedreven.
Het waren Kamantsje Indianen die zich op een krijgs- en strooptocht
in het hart van Mexico bevonden.
Zoo word dit ongetukkig land niet alleen door den burger-oorlog
geteisterd : ook de Roodhuiden, de bewoners der aangrenzende woestijn
deden bij duizenden een inval en richtten er ontzettende verwoestingen
aan.
Deze wilde, krijgshaftige Indiaansche stammen, die in de uitgestrekte prairieen een zwervend leven leiden, houden zich slechts met
jacht en oorlog bezig.
Zij mogen niet vergeleken worden aan de peons of Indiaansche
lijfeigenen van Mexico die eenen doorgaans braven onderworpen stam
vormen.
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De7e, de verbasterde nakomelingen der Montezuma's, rampzalige
wezens die het land al bedelend rondtrekken en om niet van honger te
sterven als daglooners werken.
De Indianen van Noord-Amerika vormen een ongetemde, vrije natie,
onttrekken zich aan alle beschaving der blanken en iederen duim breed
van hun land verdedigen zij met hun bloed.
Zij zien in de Mexicanen even als in de Americanen roovers die hun
grondgebied wilden stelen en hen langzamerhand van den aardbodem
doen verdwijnen.
Zij beschouwden den oorlog die uitgebarsten was als eene gunstige
gelegenheid om hunne wraak op hunne doodvijanden te koelen en zich
door den roof van hun eigendom schadeloos te stellen voor de vele
onrechtvaardigheden waaraan dezen zich ten opzichte van hen schuldig
maakten.
Overeenkomstig hun gevoel en overtuiging was deze handelwijze
slechis eene verdediging des lands en den mooed op een blanke gepleegd
beschouwden zij als eene rechtvaardige daad waardoor zij dozen
onschadelijk voor zich maakten.
Van al de wilde Indiaansehe stammen die op de grenzen van
Mexico woven trokken te dien tijde de krijgslieden op en richtten
vervaarlijke strooptochten
-Vervaarlijk, ja, gingen zij te werk.
Als een verwoestende orkaan trokken zij, ales vernielend en den
grond met bloed drenkend, door het land.
De Mexicanen die zich tegen hun moo0- en strooptochten wilden
verzetten werden met lansen doorboord, ijselijk verminkt en dikwijls
als bloedige trofeeen rneegevoerd aan de pieken opgestoken.
Afschuwelijke benders ! llunne bepluimde hoofden, hun lansen en
pieken zag men huiveringwekkend over het land driven.
De bende welke zich dien avond in de nabijheid van Monterey
vertoonde wend aangevoerd door den bevelhebber Cassa die in alle
landen der Indianen onder den naam van den Grooten Adelaar bekend
was.
Zijn onverzettelijke kalmte in gevaren, zijn onverschrokken moed
in den krijg en zijn heldere inziuhten bij volksvergaderiugen Madden
hem tot het gevierd opperhoofd gemaakt bij de Indianen.
De dikke duisternis, welke het opkomen der maan pleegt vooraf to
gaan, had zich, over het aardrijk verspreid, toen de ruiters een voor een
en achter elkander een smal bergpad volgende door eon diep dal trokken
en zich 'mar den naastbijgelegen berg begaven.
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Eensklaps deed de bevelhebber zijn zwart paard stilstaan en verzamelden zich de Indianen die hij aanvoerde zwijgend rondom hem.
— De God der Aarde laat zijne stem hooren, zeide Cassa.
Hij steeg van het paard en lei het oor tegen den steenachtigen
grond.
Na eenige oogenblikken geluisterd te hebben stond hij op, sprong
-weder in den zadel en sloeg een verwonderden blik naar den met sterren
bezaai den hemel.
- Het is de eerste maal, vervolgde hij Ea cone poos, dat ik de
stem van den God der Aarde hoor zonder dat de hemel zijne sterren
met donkere wolken bedekt. De God van den storm is niet over de
Aarde getrokken. Het is een good teeken en dui& geluk aan voor onze
onderneming. De maau zal ons pad verlich[en.
Gedurena dozen tijd waren verscheidene der krijgslieden afgestegen en hadden insgelijks met het oor op den grond liggend naar bet
geluid gehoord dat op het rollen van donder geleek en de aarde scheen
to doen boven.
De bevelhebber volgde daarop weder het pad langs hetwelk hij en
zijne ruiters spoedig aan den steilen berg kwamen.
Hoe moor zij den top daarvan naderden des to duidelijker vernamen
zij het dreunende geluid dat reeds in het middendal hun opmerkzaamheid getrokken had en hetwelk zij -voor een aardbeving hielden.
Toen zij den bergrug bereikten rolde de donder van den kant van
het dal, waarin do bergvesting Monterey zich be yond, zoo geweldig en
onafgebroken door het gebergte dat de bevelhebber andermaal zijn
paard deed stilstaan en tot de krijgslieden, die zich rondom hem yerzamelden, zeide :
— De God der Aarde heeft zijne stem veranderd sedert ik haar de
vorige maal hoorde. Zij is toorniger en luider en spreekt meer in
afgebroken woorden.
Daarbij held Cassa zijn blik uitvorschend over de kale bergruggen
der streek gevestigd vanwaar de donder kwam.
Eensklaps vertoonde zich aldaar een heldere gloed aan den hemel.
— De aarde heeft zich geopend en de Vuurgod stijgt uit haar naar
boven ! Wij zijn niet ver van de holing van den berg, vanwaar wij op
het dal kunnen zien waar de Blanken hunne tenten opgesiagen hebben.
De Goden der Roodhuiden zijn toornig op de Blanken omdat dozen ons
het land ontrooven en zij zullen hen onder rotsen begraven.
Bij doze woorden wendde de bevelhebber zijn paard naar de hoogte
waarboven de vuurgloed aan den hemel schitterde.
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In stomme vereering der goden reden zij voort.
De wilden meenden in het gerucht de wilde uitbarstingen van toorn
der bovenaardsche geesten to herkennen.
Niettegenstaande de duisternis vervorderden zij hunnen weg
tusschen de steenhoopen die in het rondo verspreid lagen.
Ecnsklaps, bij cone stoile berghelling, die vele duizenden voet diep
was hielden zij stil....
nahr konden zij het geheelo dal Monterey overzien.
Eon uitroep van verrassing en verbazing klonk van aller lippen....
Allen wezen met de hand naar een vroeger nooit gezien schouwspel
het welk zich aan hun blik vertoonde.
De stad en vesting Monterey scheen door een vuurregen besproeid
te worden want de Fransche troepen waren tegen den avond de stad
binnen gedrongen en wierpen thans bommen op de vesting waar de
Juaristen zich verdedigden met het zware geschut.
Het was alsof er een onweder boven de stad lix_Igeborsten was.
De vurige bogen die de bommen beschreven, fflikkerden onophouhoudelijk ads waren het bliksemstralen.
De kanonnen deden met hunnen donder het woud beven en hun
afgrijselijk gerommel word door de echos der bergen weerkaatst.
De doodelijke stilte van den nacht en de duisternis die er heerschte
vermeerderdei het grobtsche, het verschrikkelijke van het schouwspel.
De Indianen waren alien van hunne paarden gestegen en volgden
in angstige vereering hunner godheden, op de knieen nedergezonken,
met oog en oor iederen bliksemstraal, iederen donderslag van het
geschut.
Eensklaps steeg de maan boven de bergen als een gloeiende kogel
omhoog...
Haar licht brak door de duisternis hem.
— De goden zijn ons gunstig en helpen ons in het bestrijden van
onze doodvijanden de Blanken, begon de bevelhebber thans. De nieuwe
zon zal op de rotsen neerzien onder welke de Blanken, met hunne
groote tenten, begraven liggen. Laat ons thans voortrijden, de maan
zal ons den weg -wijzen 'mar de plaatsen waar onze vijanden zich neer
gezet hebben en waar zij de kostbare metalen uit onze bergen stolen.
Cassa sprong op zijn klepper.
Door de krijgslieden gevolgd snelde hij naar het voetpad terug dat
zij, door den vuurgloed verleid, verlaten hadden.
Het maanlicIt scheen met een helderen glans op het uitgestrekte
bergachtige landschap.
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De Indianen bereiken het pad en aehter elkander in gestrekten
draf trokken zij voort.
Als een reuzenslang kronkelde de lamp trein met zijne tairijko
paarden berg-op berg-af.
Spoedig waren zij buiten het bereilLvan den donder der kannonnen
van Monterey en slechts het dreunen der aarde onder de hoeven der
paarden, deed zich door het gebergte hooren.

zagen zij de ruiters wegrijden op een hinge rij....

Het smalle voetpad, een van die overoude Indiaansche paden, welke
sedert onheugelijke tijden als verbindingswegen tusschen alle landen
van Amerika bestaan hebben, slingerde ohophoudelijk rondom de kale,
woeste bergen heen en doorsneed slechts een enkele maal een boschrijke
kloof.
De wilden dieren dozer woestijn uit hunne rust opgejaagd, vluchten
hoorbaar door struiken en loover heen.
Be ruiters, zonder stil to houden, ginger met onverminderde snel-
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heid voorwaarts den ganschen nacht door tot dat de hemel in het
Oosten began te blozen en de nadering van den dag naderde.
Reeds verbleekte het licht der maan toei . de chaar het pad verliet
en in cone kloof afsteeg die op een dal uitliep.
In dit dal was de wildernis door de nijverige hand van den mensch
verdwenen.
De schatten Welke in den sclioot dezer bergen verborgen zijn hadden
hem derwaarts gelokt en duizenden van mijimerkers drongen her
dagelijks de aarde binnen om den kostbaren zilvererts te voorscliijn te
brengen.
Aan den westkant van dit langs de helling der bergen, verhieven zich verscheidene groote steenen gebouwen, waarin zich de
woningen der beambten en de werkplaatsen tot de mijnontginning
bevonden.
Honderden hutten stonden er rond met bamboes opgetrokken en
met maIsstroo bedekt.
Daar vonden duizenden mijnwerkers ouderkomen.
Het grootste getal waren armoedige Indiaansche inboorlingen.
Zij hadden zich rond doze bron van levensonderhoud verzameld.
Iii zwaren arbeid brachten zij hun ellendig leven door.
Vele mijngroeven hadden nauwelijks eenige voeten omtrek.
De werklieden konden er geoids op den buik binneii kruipen. Zij
werkten gedurende den geheelen dag terwijl zij de ertslaag volgden.
Het erts wordt op wagentjes geladen en naar thn hoofdingang op
riggels voortgeschoven.
Hot erts wordt gecteeltelijk in den 'smeltoven geworpen en het
overige in zijn natnurstaat verkocht on op muildieren getild.
In het dal beyond Zich een weilig weiland waarop verscheidene
honderden muildieren hun voedsel vonden. Doze dieren werden gebezigd
tot het vervoer van den erts.
De overleden graaf de Campanas, de vader der Condeza Gabriella,
had dit werk begonnen en zich in het bezit van het dal en zijne omgeving
cres told.
Niettegenstaande de belangrijke kosten, die do aanleg voor de
ontginning dozer miju vereischte, hadden zij hem toch nog gedurende
zijn level ontzaglijke sommen opgeleverd en waren thans voor zijne
dochter Gabriella een onniiputlijke bron van onberekenbaren rijkdom.
In de eerstejaren na het overlijden van den graaf was zijn brooder
Alonzo de Campanas jaarlijks daarheen gereisd ten einde zelf het bestuur
der werkzaamhedeii na te gaau, doch reeds sedert eenige jaren had diens
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zooll Bernardo deze bezigheden van hem overgenomen en het oppertoezicht over de mijnontginning gehouden.
Het aanbreken van den dag had, gelijk altijd, ook op dezen morgen
leven en beweging in het dal doen ontstaan.
De kinderen haalden de geiten nit de weide en brachten ze naar de
hutten waar men ze molk.
IDe vrouwen waTen aan het vuur bij de woningen bezig met het
ontbijt en vele mannen dreveP muildieren voor zich uit om ze tot den
arbeid in to spannen. Anderen, in hunne schaiuele hutten of voor deze,
lagen op den blooten grond en wachtten op de spijs wake de vrouwen
Iiiiii zouden voorzetteu.
Ook in do woningen der beambten was men wakker en reeds bezig.
De toebereidselen tot den dagelijkschen arbeid werden or gemaakt.
De bestuurder der mijngroeven, zekeren Leduc, een Franschman,
die als landverhuizer naar Amerika vertrokken was, had de kleine,
warme vertrokken zijner woning veriaten en verkwikte zich in de
frissche koele morgenlucht terwijl hij met zijn tweejarig dochtertje op
den arm tusschen do myrten en laurierboornen voor het huis rondwandeldo.
Van tijd tot tijd wierp hij een blik op de arbeiders die in het dal
bezig waren.
Er is niets dat zoo verkwikke'nd, zoo bezielend werkt als de frissche
luclit na eon zoelen nacht in een keerkringsland.
Evenals de planten en de dieren zich oprichten in den afgekoelden
dampkring om zich to ve`rsterken tegen den afmattenden gloed van den
dag, zoo begeeft do mensch zich in de vs erfrisschende met heerlijk van
bloemen geurende buitenlucht.
Met voile teugen ademt hij daar nieuwe levenskracht in.
Leduc voolde zich zoo vroolijk, zoo gelukkig dat hij meende dat er
op de geheele wereld geene betrekking was waarmede hij de zijne zou
willen verruilen.
Be fortuin was hem, na de aankomst in dit land, terstond gunstig
geweest.
Zij had hem in doze vaste, goede broodwinning gezet.
Zij had hem spoedig daarop cone liefhebbende trouwe gade gegeven
die hem eenige maanden geleden een tweede kiud, eon jongen geschonken had.
En Loch met hoe weinig hoop, met hoe geringe eischen was hij
geheel zonder middelen uit zijn land herwaarts gereisd.
Hij erkeude zijn geluk nit den diepsten growl zijns harten en keek,
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terwijl hij het meisje aan zijn hart klemde, met een vurig dankgebed
naar het morgenrood.
Eensklaps kwam zijne schoone jonge vrouw Bellarosa hem uit de
woning met den zuigeling op den arm te gemoet.
Zij riap hem aan het ontbijt.
Deze was in het huis van den graaf Camponas als ouderloos kind
opgenomen en aan de Condeza Gabriella tot speelmakkertje gegeven.
Er was tusschen beide meisjes een innige vriendschapsband
gekuoopt, die zelf niet verbroken werd toen zij later als meesteres en
ondergeschikte tegenover elkander stonden.
Bellarosa was en bleef de vertrouwelinge van Gabriella zelfs nog
nadat zij de echtgenoote van Leduc geworden en dezen naar de mijnen
gevolgd was.
— Gij hebt mij wel is waar beloofd, lieve Bellarosa, mij met
vreugde naar Frankrijk, naar mijn duurbaar vaderland te zullen volgen
zoodra ik mij een genoegzaam vermogen zou verworven hebben, zeide
.Leduc.
llij zette zich met zijne vrouw aan de ontbijttafel neder.
— Maar daaraan denken komt mij voor als eene zonde, als een
ondankbaarheid jegens het lot dat mij hier met het heerlijke nieuwe
vaderland ook nog zoo oneindig veel geluk gegeven heeft.
- Ja zeker is het een schoon land.
— Men 1100111t het immers het Paradijs der Aarde.
- Wij zijn meer dan gelukkig, antwoordde de vrouw terwiji zij
van ter zijde een zaligen bilk op haar kindje sloeg.
Het lag naast haar in een schommelwiegje.
— 1k moet u nog lets mede deelen dat voor onze toekomst van
gewicht is, hernam Leduc.
- Goed nieuws ? vroeg zij.
- Ja, Hove.
— Dan luister ik met gretige ooren.
Ziehier : de graaf de Campanas heeft volstrekt geen recht op
doze mijnen.
- Wat zegt ge ? En zijn zoon ?
- 13ernardo, die ons beiden zoo zeer in de wielen rijdt, zal nimmer
onze heer worden.
- Dat is eene verrassende tijding, beste man, viel Bellarosa hem
terstond in de reden.
— Het verheugt u, niet waar ?
Ja, in4ar aan wie behooren do mijuen, dan toe ?

De Adelaar, in zijn voile lengte opgerlcht, het offermes in de linkerhand, stak met de rechter
het bloeclig hart ten hemel en riep uit.... (Blz. 2-87).
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— Aan uwe vroegere meester...
— Aan Condeza Gabriella ?
— Ja.
— Goddank ! Van wie weet gij het ?
— Ili heb het gehoord van den secretaris van den ouden graaf die
eenige dagen geleden den voorraad zilver bier in ontvangst genomen
heeft om die naar Mexico over to brengen. Onze Condeza is zoo
beminnelijk en goedhartig dat ik haar met vreugde gedurende den
ganschen tijd mijns levens getrouw en met al mijne krachten wil
dienen. Er is mij werkelijk een pak van het hart genomen dat het veel
zilver uit mij n. handen is. De verantwoordelijkheid daarvoor vervulde
mij dikwijls met angst. Naar men zegt zullen de Juaristen naar Monterey
oprukken en de afstand van daar tot hier bedraagt immers nog geece
veertig mijlen. Weliswaar zal zich eene legdrafdeeling zoo gemakkelijk
niet in doze onherbergzame streek gewagen maar het zou Loch niet
Onmogelijk zijn dat eene stroopbende op dezen weg uitkwam.
— En de ruwe erts ? vroeg de vrouw.
— Oh ! thans mogen zij komen, de rune erts zullen zij wel laten
liggen.
— 1k ben niet zoo erg beducht voor de Juaristen, zeide de vrouw.
— Gij hebt ongelijk, lieve, de guerrilleros doen niets dam stolen
het geheele land door.
— Er zijn erger vijanden to vreezen.
- Gij hebt toch geen schrik voor mijne laidgenooten, de Franschen ? jokte Leduc.
— Neon.
— Voor wie dan ?
- 1k vrees de Indianen.
Bij het uitspreken van dit woord ging eene huivering over hare
laden
- En waaatom ?
— Gij hebt gister wel gehoord wat de muilezeldrijvers zeiden.
— Dat er Indiaansche horden over den Rio Grande getrokken zijn !
— Juist. De hemel moge ons voor zulke monsters bewaren !
— Maak u maar niet bekommerd, Bellarosa, zeide Leduc op
geruststellenden Loon.
— En waarom zou it niet ongerust wezen ?
— Zoover zullen zij het in het land niet wagon en bovendien
zouden zij al stork in getal moeten zijn als zij ons wilder aanvallen.
— Pat is waar.
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- Wij hebben bij de twee duizend arbeiders in den omtrek. Ik
zoodra ik in deze betrekking kwam, den graaf onmiddelijk om
wapenen verzocht en ik heb ze onder de arbeiders uitgedeeld.
— Nu hebben zij er toch geene, lieve man.
— Bernardo heeft ze mij ontnomen.
— Om Welke reden ?
Onder het voorwendsel dat de werklieden aan 't muiten konden
slaan. Gelukkiglijk bestaat er geen gevaar. Kijk maar eens hoe ons
zoontje u over uwe vreesachtigheid uitlacht.
Pit zeggende begaf Leduc zich naar het wiegje waar het knaapje
hem zoo vergenoegd tegenlacht3 en zijne vrouw boog zich voorover om
het een kus te geven....
— Ei wat is dat ? roept de vrouw verschrikt.
Eensklaps vervult een verward geschreeuw de lucht als ware het
eene stem nit cle lucht.
Het echtpaar werd ontrukt aan zijn hemel van gelukzaligheid.
Als verstijfd en bleek lijk de dood keken zij elkander eenige
ooffenblikken aan....
Op beider lippen zweefde het verschrikkelijke woord : Indianen !
Toen de vrouw het met moeite uitbracht en den zuigeling met
bevende harden uit het wiegje nam was Leduc reeds uit de kamer
igesneld om zich van de gegrondheid zijner vrees te overtuigen,
Nauwelijks had hij de poort bereikt of van alle kanten kwamen
vrouwen, mannen en kinderen in vliegende vaart aansnellen om binnen
den muur te komen.
De wilder rukten aan
Met gevelde lansen onder het vreeselijkst krijgsgeschreeuw renden
zij door het dal.
Zonder onderscheid van leeftijd of kunne doorstaken zij elk levend
wezen dat zij genaakten.
Wel vijftig personen waren door de poort gevlucht en nog vele
andere kwamen aansnellen toen deze gesloten werd want een troep der
Indianen kwamen in vollen galop aanrijden....
Het geheele dal weergalmde en dreunde van het krijgsgeroep der
wilclen en het angstgegil der vluchtelingen. De arbeiders barrikadeerden
de poort.
Leduc en zijne onderbeambten waren in het huis gesneld en hadden
zich, met buksen en geweren gewapend, op de bovenste verdieping in
de geopende ramen geplaatst.
Met nog woedenden kreten wendde de schaar zich nu naar het dal
waar hun bevelhebber Cassa dood en verderf verspreidde.
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Allerwege stegen de vlammen uit de hutten op en dreven iedereen
die daarin beschutting gezocht had naar buiten.
De verwarring en ontsteltenis werden door die dikke rookwolken
die zich over het dal vorbreidden nog vermeerderd.
Alles vluchtte !
Alles liep dooreen
Men wist niet of men niet juist in de armen liep van den yergrimden vijand.
Het gehuil vervulde het dal !
De stroom der menigte had zich naar de mijnen begeven om in den
schoot der garde redding te zoeken.
Met bange vrees zage-n. Leduc en zijne vrouw het ontzettend
schouwspel uit de ramen aan.
Hier kwam een arbeider met zijn kind op den arm uit de rookwolken to voorschijn.
Een naakfe wilde met loshangende baron en gevelde la ps snelde
hem achteana....
De vluchteling stortte doorboord op den grond neer.
Daar kwam een Indiaan aanrijden en sieepte onder gillende triomfkreten eene vrouw aan zijn lasso met zich mode...
De strik was om haar hals geworpen !
Een ander der woestaards stoof met een akelig gebrul nit de woning
van een beambte en hield zijne lams hoog boven zich uit aan welker
punt een klein kind vastgespiest zat.
Met bange vrees zagen Leduc en 13ellai-osa het oogenblik to gemoet
waarop de woede der Indianen zich tegen hen zou keeren.
De rook verdween !...
De broze stroohutten waren afgebrand.
Zoover het oog strekte zag men verminkte Iijken in het dal liggen.
Doch behalve de wilden was er goon levend wezen meer te zien.
Lassa kwam uit het dal aanrijden en verzamelde zijne met bloodbeviekte schaar met eon donderende stem rondom zich...
Dreigend stak hij de hand naar de woning der beambten uit.
Van alle kanten snelden de strijders naar hem toe hij scheen hun
zijne bevelen to geven en na weinige minuten sprongen al de Indianen
van hun paarden.
De voorpooten der dieren werden aan elkander vastgebonden.
Leduc had al de mannen die naar hem de vlucht genomen hadden
zoo goed mogelijk gewapend.
Bijlen, spaden, ijeeren stangen, hamers en al wat voor wapen kon
gelnuikt worden was door hen in handen. genomen.

ICEIZER VAN MEXICO

285

Zelfs de vrouwen rustten zich uit ten strijde in haren doodsangst.
Plots weergalmde het krijgsgeschreeuw der wilden door de lucht
en met Cassa aan het hoofd kwamen zij in vliegende vaart op den muur
aangeloopen...
Doze verborg hen voor de blikken der belegerden.
Daarop volgde een doodelijke stilte...
De arbeiders echter aan dewelke Leduc eene plaats binnen den
muur aangewezen had om de wilden to beletten dien over to klimmen
namen de vlucht naar de gebouwen en zochten zich daar te beveiligen.
Leduc en zijne beambten hielden met hunne geweren de wacht aan
de ramen...
Eensklaps en to gelijker tijd sprongen al de Indianen op den
muur.
Zes wel gemikte schoten uit de ramen deien zes hunner zwaar
gewond naar beneden vallen...
Doch hunne metgezellen sprongen or over heen en kwamen bij de
geslotene deuren der gebouwen.
De strijdbijlen bonsden tegen de stevige deuren aan zoodat de
huizen ervan dreunden.
De belegerden stapelden voorwerp op voorwerp achter de deuren
op een.
In de beneden verdieping waren geene ramen; dit is doorgaans de
gewoonte in Mexico.
Die van de bovenste verdieping waren te hoog om to beklimmen.
Daarom richtten de wilden al hun woede tegen de deuren terwiji
zij tevens de ramen boven zich in het oog hielden om elk hoofd dat
daaruit kwam kijken met pijlen to begroeten.
Het stevig hout der deuren kon niet langer weerstand biedon aan
de kracht der bijlen.
Zij vlogen in duizend splinsters uit elkander en de wilden baanden
zich een weg tusschen tafels, kasten en stoelen die daarachfer opgesteld
waren.
Het een schot na het andere kwam hen uit den gang to gemoet en
onder een woedend gehuil stortten verscheidene Indianen op den grond
neder.
Spoedig was nochtans de weg vrij en nu begon or in den nauwen
gang een strijd van man tegen man, zoodat ieder duim breed gronds
met blood moest gekocht worden.
De arbeiders drongen zich naar den trap terug en gingen daarlangs
naar boven.
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De strijd verplaatste zich naar de bovenste verdieping en richtte
zich op de geslotene deur der kamer, waarin Leduc met zijne vrouw en
kinderen de vlucht genomen hadden.
Den arbeiders en beambten bleef geen uitweg meer over. Zij
moesten hun leven zoo duur mogelijk verkoopen en de gang was hoog
opgevuld met lijken toen de laatste verdediger onder de moordwapenen
der wilden vii. Leduc voorzag het lot dat hem to wachten stond... met
een geweer, twee pistolen en een degen gewapend stond hij bij de deur.
Hij verbeidde met kalmte den laatsten strijd op leven en dood
terwiji zijne vrouw naast hem op de knieen gevallen was en haar beide
kinderen met hare armen omvat hield.
Een vreeselijk gehuil in den gang verkondigde den val van den
laatsten verdediger en to gelijker tijd dreunden er tallooze bijlslagen op
de deur, die terstond in stukken viol en de bout beschilderde, vreeselijke
gezichten der wilden in de kamers deed zion.
Leduc had zijne vrouw en kinderen eene laatAe maal omhelsd.
De kalmte en de beradengeid stonden op zijn gelaat to lezen.
Do eerste roodhuid die binnen kwam zonk ineen...
De tweede naast hem.
Een voor een schoot Leduc al zijne kogels af.
Doch, over degenen die getroffen werden en levenloos ineenzonk en
stormden andere Indianen op den dapperen man los.
Hij had geen food meer...
— Vaarwel ! kreet hij.
Hij trok zijn dolk en wierp zich op zijn belegeraars.
Het wapen plonste in de borst tot 'aan den hecht van een der
bloeddorstige mannen doch op hetzelfde oogenblik stortte hij ook seder.
Een woeste zegekreet dreunde...
Bellarosa wierp zich voor hare kinderen en beschutte hen met
haar lichaam.
Een der' wilden rukte den zuigeling uit hare armen en slingerde
het teedere wicht met zulk een kracht tegen den muur,dat het levenloos
op den grond viol.
Reeds had eon ander de strijdbij1 opgeheven om aan de moeder den
doodelijken slag to geven....
Een donderende stem weerklon.k :
— Halt ! Spaar het leven dies vrouw.
Het was de stem van Cassa, den Rooden Adelaar.
Hij beval Bellarosa met hare dochter levend mode to nemen.
— Doodt mii ! doodt rnij ! riep de ongelukkige vrouw tot de
wreede beulen.
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Te vergeefs klonk hare stem de woestaards in de ooren, to vergeefs
wrong zij smeekend hare handen...
Zij word gegrepen en met haar kind uit het huis gesleurd.
Het bloedige work der wraak was volbracht.
Bellarosa lag bewusteloos op eon paard welks berijder haar met
de amen omdat hield.
Een ander had hare dochter, de kleine Dydia, voor zich in den
zadel,
Boven op de azotea of platform der woning van Leine hadden zich
de hoofden der Roodhuiden vergaderd.
Daar werd het lijk van den ongelukkige gebracht en gansch van
zijne kleederen beroofd.
Eene akelige godsdienstplechtigheid greep daar plaats.
De Adelaar met het offermes gewapend naderde het lijk
Met eon forschen en zekeren duw plofte hij het lemmer in de borst
van Leduc en maakte er eene breede, diepe, gapende wonde...
Dan plofte hij de hand in die roode opening en met eon zoo kra,chtigen ruk, dat de andere wilden het lichaam moesten vasthouden,
haalde hij het hart nit de Borst...
Een triomfkreet steeg uit aller
De Adelaar, in zijn. volle lengte opgericht, het offermes in de
linkerhand, stak met de rechter het bloedig hart ten hemel en riep uit ;
— Goden, die het Heelal bestuurt, ontvang dit hart van den
hoofdman uwer blanke vijanden die in groote teuten women als zoenoffer !
God van den Oorlog, staal met het blood van zijn moedig hart, want
als eon held is hij gestorven, onze harten ! God van den storm, verdelg
de akkers van uwe en onze vervolgers ! Groote Geest, die in de wouden
woont en in de wolken, eer en glorie aan u
Dit tooneel had iets grootsch en indrukwekkend in zijne
barbaarschheid.
Die wilde onzinnigen die het geluk van eon huis hadden verdelgd
op eon minuut, die kinderen en menschen vermoorden omdat doze van
blanke afstamming waren, dachten dat zij eon good work pleegden.
Het lijk lieten zij op eon kostbaren Indiaanschen mantel uitgestrekt
liggen en daahlen dan van de arotea neder.
Beneden gekomen staken de wilden het huis in brand zoodat de
vlammen spoedig daarop,knetterend uit deuren en ramen sioegen en de
zwarte rookwolken zich door het dal verspreidden.
Gansch zijn woning verstrekte het lijk van den ongelukkigen Leduc
tot eon brandstapel en weldra verspreidde de 'wind zijne assche door de
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vallei waar hij nog des morgens zooveel geluk genoot en waar zijn ijver
en zijn talent zooveel goed hadden tot stand gebracht.
Tot na de zon in het Westen was ondergegaan bleven de ,Roodhuiden
ter plaats plunderen, rooven en dooden degenen der werklieden die
zich verscholen hadden.
Eerst toen de sterren aan den trans flonkerden sprongen zij tot den
aftocht in den zadel.
De paarden en muildieren der verwoeste colonie dreven zij voor
3ich uit en de woeste bende volgde den Rooden Adelaar weder naar de
bergen.
Nauwelijks hadden zij het smeulende en rookende kamp, dot als
een slagveld met lijken bezaaid was verlaten of een groep Mexicanen,
door een vluchteling verwittigd kwam ter hulp gesneld.
Eilaa,s to Nat.
Heel in de verte, in den helderen nacht onder den sterrenhemel,
zagen zij de miters wegrij den, op eene lange rij, volgens de gewoonte
der Indianen.
Eon zieltogende ouderling, met een giftpijl in de borst word nog
alleen levend gevonden en had den tijd om, in afgebroken zinnen, de
vreeselijke gebeurtenissen to vertellen.
Nauwelijks echter had hij daarmee gedaan of hij gaf den.geest.
hij had kunnen verklaren dat de Indianen de vrouw van den hoer
Leduc en hun dochtertje levend meevoerden.
Toen de Mexicanen dat hoorden beproefden zij het de vluchtelingen
na to zettein maar dat was eene onzinnige onderneming.
Het minste gerucht wordt in den dag maar bijzonder in den nacht
door de Mexicanen waargenomen.
De Mexicanen hadden nog geen honderd schreden door de vallei
geloopen of zij zagen bij den sterrenglans, de paarden der wilden
den draf aannemen en een oogenblik later in den nacht verzwinden.
Van de heerlijke kolonie waar twee duizend menschen werkten,
bleef or niets over dan eene akelige verwoesting van smeulende hutten
en huizen en een slagveld van lijken.

HOOFDSTUK XXVI.

--64AIRr-

Een missing van den keizer.

Maximiliaan, eenige weken na zijn plechtigen intocht to Mexico,
had aan zijn minister Velasquez de Leon, een merkwaardig finantieel en
administratief programme gericht.
In dit manifest waren de beginselen van alle de bedoelingen des
keizer opgenomen, die met een zeer verheven begrip nopens zijne
herscheppende taak in zijn nieuw rijk was aangekomen.
Belastingen, leeningen, spoorwegen, telegraaflijnen, openbare
werken, postdienst, eenheid van maten en gewichten, toezicht over
's rijks geldmiddelen over dit alles werd daarin zeer oordeelkundig
gesproken en de samenstelling van de noodigen commission bevolen.
Aangaande de kolonisatie uitte de keizer zijn wil in de volgende
bewoordingen :
“ De commissie zal zich met den verkoop van onbebouwde gronden
bezig houden. De uitgestrektheid en waarde dozer gronden kunnen, bij
gewis van inlichtingen, Diet bepaald worden. Derhalve kan. -de
kolonisatie des lands door nijvere gezinnen nog niet worden ondernomen
en ondersteund.
Hier begging Maximiliaan een font. .
Hij vergat dat hij ook den scepter zwaaide over ongeveer zes
millioen Indianen.
Dozen hadden niets gemeen met de Indianen van de Noordeliike
grens, die wilden welke in hun verschrikkelijke rooftochten, gelijk de
bende van Cassa, der Rooden Adelaar, overal vernieling en moord
zaaiden.
De Indiaansche inboorlingen van Mexico vormden een sober,
ijverig en arbeidlievend ras in vroegere tijden, toen het nog niet door de
veroverende aristokrate tot slavernij gedoemd en uitgeput word.
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Het verbaast Cortez niet minder door zijne beschaving dan het hof
van Montezuma door zijn pracht.
Zond toch niet de Spaansche veroveraar aan keizer Karel een schip,
beladen met de merkwaardigste Mexicaansche kunstvoorbrengselen, dia
aan de eerste plunderingen zijner soldaten ontsnapt waren.
cc De vederteekeningen, de in goud en zilver gedreven kleinoodeu
en de werktuigen zijn bewonderswaardig ,, schreef hij aan zijn vorst.
weliswaar, a maakten doze eenvoudige menschen nog geen work van
de metalen als munt, vermits zij slechts cacaoboomen als ruilmiddel
bezigden.
De getuigenis van Robertson in zijne beschrijving van Amerika
naar de handschriften van Cortez en Herrera, is welsprekend genoeg
a De vooruitgang in beschaving van Montezuma's onderdanen
vertoont zich niet slechts in de voor elke welgeordende maatschappij
voornaamste punten, maar ook in verschillende onderwerpen van
inwendig beheer, welke men als van minder belan.g kon belang kon
beschouwen. Het paardenras , was er nog onbekend, maar de inrichting
van openbare boden bestond. Het waren voetgangers.
Zij waren van afstand tot afstand geplaatst om de nieuwstijdingen
van 't eene gedeelte des rijks naar 't andere over to brengen. Het was
eene vernuftige vinding welke destijds geen staat in Europa bezat. De
ligging der hoofdstad aan een meer, met zeer lange wegen en dijken,
die naar hare verschillende dijken voerden, had eene behendigheid en
een arbeid vereischt welke slechts bij een beschaafd yolk to vindEn is.
Dezelfde opmerking geldt voor den aanleg der waterleidingen, nit
klei, met kalk vermengd, vervaardigd door middel waarvan zij van zeer
aanmerlijken afstand een stroom van zoet water hadden aangevoerd.
Langs de straten waren pijpen, ter dikte van een os, aangebracht.
Een aantal mannen was belast met het geregeld schoonhouden der
straten, met de verlichting daarvan door op verschillende plaatsen
vuren aan to leggen, en met de bewaking gedurende den uacht.
Dit alles toont eene zorgvuldig voor de openbare veiligheid aan,
welke de beschaafde volkeren eerst veel later hebben verkregen.
In zulk land was Cortez geen beschaver maar een barbaar die er
kwam binnen gevallen.
Wat die wreede landontdekker daar gruwelen en Wandalenwerk
gesticht heeft is Diet to beschrijven.
Eon bloedvlek en een schandmerk kleeft op zijn naam door alle
eeuwen heen.
Zonder den afgodendienst die to veel slachtoffers vergde gelooven
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wij, dat Mexico er misschien zou bij winnen, zoo het tot zijne ijzeren
eeuw terugkeerde.
In alle geval verdienden de nakomelingen dezer onbeschaafde lieden
een beter lot dan aan den grond gekluisterd en tot den dienst van
lastdieren gedoemd te worden.
Zij toch maakten den schitterenden stoet uit, die den keizer
Maximiliaan en de keizerin Carlotta op hun tocht van Orizoba naar
Mexico vergezelde !
Zij hadden al hunne oude sieraden, overblijfsels van een vordwenen
luister weder te voorschijn geliaald om den nazaat van Keizer Karel
hulde te brengen.
Maximiliaan was de Redder, de Messias door de de oude Indiaansche
sagen en verziersels voorspelt !
Charlotte was in hunnen godsdienstigen eenvoud de Madonna van
Guadelupe, de groote Mexicaansche bedevaartplaats !
Maximiliaan had den misslag zijns koRinklijken voorvaders kunnen
goedmaken !
Hij beging den misslag de overwonnenen der zestiende eeuw niet
als vrije manners heen te zenden,
ZOO hadde hij zijn rijk op koninklijke wijze kunnen inwijden.
Pit hadde in Juni moeten gebeuren, 1864.
Eerst tegen het elude van September 1865 kwam hij — wel wat
laat ! — tot andere gedachten en vaardigde hij een besluit uit waarbij
de emancipatie of vrijverklaring der peon-Indianen werd uitgeroepen.
Pit besluit hield ter zelfder tijd de delging hunner vroegere
schulden, dezer vaak woekerachtige, schalidelijke schulden, welke reeds
het kind in den moederschoot tot lijfeigenschap doemde.
Daze vrijgezinde en menschlievende maatregel zal Maximiliaan tot
eere blijven verstrekken en hij alleen hadde voldoende moeten voldoende
moeten wezen om to Queretaro zijne rechters to vermurwen !
Ongelukkigerwijze was die maatregel niet volledig. 't Was alweder
een halve maatregel, een gevolg van den toestand, waarin de vorst werd
gebracht door zijn verlangen om alle partijen to goede vriend to
houden.
Het keizerlijk besluit verzuimde jets.
Het had den peons grondbezit moe Len schenken.
Want, aan welke betere handen, dan aan die der vrijgemaakte
peons, had de Staat die onbebouwde gronden kunnen toevertrouwen,
waarvan. 's keizers manifest aan den minister Velaquez sprak.
Daarin betreurde het Zijne Majesteit dat, bij 't gemis aan eene zekere
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schatting van uitgestrektheid en waarde dezer gronden, men ze niet aan
nijvere gezinnen kon afstaan.

Maar voor ons is het nu gemakkelijk te recht te wijzen en klaar to
zien.
Voor Maximiliaan, omringd door liegende en bedriegeude ministers
en raden, midden den vreeselijksten warboel die or ooit in een land
bestond, was het rnoeilijker — misschien onmogelijk.
De Mexicaansche commissie, door hen benoemd, die sedert een jaar
nutteloos had bestaan, had dus niet ingezien — of niet willen inzien —
dat men een geheele bevolking van arbeiders kwalijk kan vrijmaken,
zonder haar to gelijkertijd de eerste benoodigdheden voor den arbeid to
verschaffen.
De regeering verloor alzoo millioenen sterke kolonisten, die in
hooge mate tot het familie - en huwelijksleven gezind en daardoor al
dadelijk genoodzaakt waren, het dagelijksch brood van het toeval to
verwachten, wanneer de eigenaren der haciendas hen niet tot het
bebouwen van hunner gronden opriepen.
Doch de hacenderos, door het keizerlijk besluit van hunne
schuldvorderingen en van de werkkrachten hunner peons beroofd,
toonden zich ontevreden.
Zij wezen de diensten af dier Indianen, die van hunne wettelijko
bevrijding wilden gebruik rnaken.
Wat waren zij aldus gevorderd ?
Het kon niet rnissen of daardoor moest weder de oude staat van
dienstbaarheid voor den peon terugkeeren.
Om zijn talrijk gezin voor hongersnood ,te bewaren moest hij zijne
ketenen weder opvatten.
Rondom de Chalco en Xochimilico lagunen, die zich van het zuiden
der hoofdstad naar het Noorden uitstrekken, liggen vele armoedige
dorpen zeer schilderachtig verspreid en voor het grootste gedeelte
bewoond door Mexikaansche Indianen
Zii komen, wel is waar, door het meer als door een kanaal met de
hoofdstad in aanrakiug en hebben voor een klein gedeelte den grond
bebouwd, maar eene wildernis omringt hen nog heden, evenals in de
dagen toen hunne voorouders de afgoden aanbaden en de Kaziken over
hen heerschten.
Als wij de huidige Indianen zien dan kunnen wij ons met moeite
hunne voorouders inbeelden met kronen en vederbossen getooid, met
bogen, pijlen_ en lansen, met groote gouden platen om armen en ledematen ; krachtige maunen, het hoofd met ravenzwarte lokken versierd
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en met vonkelende oogen waaruit mood en sLoutheid ons tegenstralen.
Schoone vrouwen vol jeugdige bekoorlijkheid, wier welgevormde
leden nog meer in het oog vallen door de zwierigheid de.' kleeding.
Wij spraken daar straks over den dienst to lande ingericht.
Ziehier wat daarover nog in de geschiedenis te lezen staat.
Koning Montezuma was een groote liefhebber van verschen
zeevisch.
Doch doze was niet te vorkrijgen in de hoofdstad, Coen Tenochtitlun
geheeten, omdat zij verscheidene dagreizen van de kust verwijderd lag.
Hoe daarin voorzien ?
Er werden daartoe tusschen de zeekust en de Lodistad op korte
afstanden van elkander hardloopers gereed gehouden, die den afstand
tot elkander in vollen ren konden afleggen, zoo gelijk de duivenliefhebbers dit op het platte land heden nog plegen.
De eerste kreeg de mand met visch van den visscher en snelde met
zijnen lichten last naar den tweede, die doze in groote haast overnam
en naar den derde rende.
Op dezelfele wijze ging het voort, zoodat , de visch in eenen bijna
ongelooflijken korten tijd in de keuken van Montezuma aankwam,
Zoo verknocht en onderworpen waren de Indianen aan hun voort.
Hadde Maximiliaan de foil niet begaan de trouw Bier zes millioen
onderdanen over het hoofd to zien om aan schraapzuchtige ministers
gehoor to geven, hij zou zij n. rijk stevig op dit yolk gevestigd hebben !

1INDE VAN HET EERSTE PEEL.

ril VVIEJEIYIE HEL

HET VERTBLEK LOEB BEIGEN NAAR MEXICO

HOOFDSTUK I.

Het Regiment

a

Iikeizerin Charlotte

0.

Er klonk een lied door gansch Beigie :
TVU gaan naai Mexico
DaaP gaan ?r/j Leven
Een jaai of ,:even...

Het was plots een straatdeuntje geworden dat op huidigen dage er
sours nog Bens doorkomt.
Maar eenige moedige borsten zoDgen niet en zij juist waren het
die mochten zeggen : Wij gaan naar Mexico !
Onze Belgische prinses Charlotte had vrijwilligers gevraagd
tusschen hare landgenooten gelijk Maximiliaan bij de Oostenrijkers.
Het was niet alleen om een eerewacht to gaan uitmaken rond de
geliefde vorstin maar om haar troon tegen de benden der revolutie met
het zwaard to gaan verdedigen, om hem met hun blood vast to
metselen.
De Belg is aan zijn vorstelijk huis gehecht en daarenboven hij is
moedig en dapper.
In onze Belgische geschiedenis zijn er vele sombere bladzijden, veel
neerlagen, maar men kan op geen enkel slagveld wijzen waar de Belgen
zich laf gedroegen.
Om heel ver achteruit to gaan zei de Romeinsche veldheer Julius
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Coesar niet voor ongeveer achttien eeuwen : Gallorum omnium fortissimi
sent Belga), van al de Gallen zijn de Belgen de dappersten ?
Gaat de eeuwen door : de Belg blijft geroemd om zijn onverschrokkenheid. Nog deze ecuw toonde hij meermaals dat hij niet
ontaarde.
In verschillende gelegenheden roemde Napoleon I de dapperheid
der Belgen.
In 1815 als een gedeelte onzer landgenooten tegenover hem stonden.
in de velden van Waterloo, waren zij het die onzer het bevel van ,den
prins van Oranje-Nassau op de onwrikbaarste wijze stand hielden tegen
de Franschen.
Hun heldenmoed to Mexico is bekend en heden nog heeft de dapperheid der Belgische officiers wonderen verricht en er de onverwinbare
Araben geslagen.
Maar het is de veldtocht in Mexico die nu onze aandacht en onze
bewondering zal afdwingen.
De schrijver van dit work heeft zelf eon gedeelte van dozen tocht
medegemaakt maar hij laat zijn eigen wedervaren op het achterplan om
de expeditie in haar geheel to kunnen aanschouwen en haar gelijli en
trod to laten gaan met de gebeurtenissen die zich in Mexico ontrollen
en met de hoofdpersonen der dramatische geschiedenis welke tusschen
doze historische voorvallen is gevlochten.
Ook woeten wij hier hulde brengen aan den kapitein Loiseau der
karabiniers die het kommendo voerde over de 3 e compagnie van het
regiment Keizerin Charlotte.
De kapitein Loiseau vergaderde zijne indrukken en verhaalde he
wedervaren der Belgische troepen in een book dat voor titel voert
Le Mexique et la legion Beige, eene bron die wij niet verwaarloosd
hebben.
Ook dit book immers word door een ooggetuige geschreven
Wij zeggen een ooggetuige maar kapitein Loiseau nam zelf eon
ijverig deel aan den veldtocht.
Hij word benoemd tot officier der orde van Guadelupe en om zijn
mood op het dagorde gebracht.
Wij hebben ook in aanrnerking genomen de schriften van den tijd
en de- boeken die later over het Mexicaansche keizerrijk verschenen
namelijk het merk-waardig work van den aanleider der expeditie baron
van der Smissen, die nog maar voor eon paar jaren overleed. Later
zullen wij al de namen mededeelen der Belgen die aan den veldtocht
deelnamen.
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Het regiment Keizerin Charlotte, der keizerkijke Mexicaanche
eerewacht, wordt te Audenaarde gevormd.
Het bestaat uit twee bataljons van zes compagnies, het eene van
grenadiers, het andere van jagers.
Het kader dier compagnies, uit honderd vijftig man bestaande, is
die van een infanteriekorps der belgischen legers op oorlogsvoet
1 kapitein, 1 luitenant, 2 onderluitenanten, 1 sergeant-maj oor, 5 sergeants, 1 sergeant-fourrier, 8 koporalen, 2 trompetters en 2 tamboers.
Het regiment Keizerin Charlotte staat onder het bevelhebberschap
van den baron Alfred van der Smissen, toenmaals majoor in het
belgisch leger.
Die uitstekende officier is de noon van een generaal die Napoleon I
diende.
Hij behoorde tot den staf van den minister van oorlog, als wanneer
keizer Maximiliaan hem tot een post van eer en van vertrouwen riep.
Het was niet de eerste maal dat baron van der Smissen Haar het
oorlogsveld trok.
In 1851 namelijk nam hij als vrijwilliger dienst in het fransche
leger om den oorlog in c, Kabylie ,, tegen de Arabieren mode te doen.
Daar behoorde hij tot den staf van den franschen generaal
Saint-Arnaud en werd met het kruisteeken van het eere-legioen. vereerd.
Meermaals werd zijn naam op de dagorde geplaatst omdat hij zich
zoo moedig gedroeg in den strijd.
Dit gebeurde ook bij den aanval te Menazel, waar hij met de
tromp van zijn pistool op de borst twee Arabieren doodden op het
oogenblik dat zij hem gevangen gingen nemen.
In 1864 was baron van der Smissen reeds ridder der Leopoldsorde.
De inrichting van dit regiment Keizerin Charlotte word toevertrouwd
aan den generaal Chapelie.
De werving der belgische troepen in bestemming voor Mexico heeft
plaats gehad in en buiten het leger.
Het leger heeft de leaders gevuld zonder uitzonclering en ook een
aantal soldaten gegevem
Onder de onderofficieren van alle wapens zijn or velen die hebben
willen deel nemen van dien krijgstocht.
Een aantal verkozen hunne galons to verliezem orn bij de werving
toegelaten te worden.
Zij, die hun graad mochten behouden, muntten uit door onberispelijk
gedrag, krijgskunde, mood en wilskracht.
Degenen die niet tot het leger behoorden zip* in korten tijd met
de hanteering der wapens vertrouwd geweest.

Indiaansche Algodenbeelden,
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Gansch uitgerust en met de karabien. Enfield gewapend is het regiment Keizerin Charlotta bestemd om van St-Nazaire naar Mexico to
vertrekken in Brie deelen.
De eerste afdeeling bestaande uit den staf, het muziekkorps, twee
compagnies jagers en twee compagnies grenadiers, is aangeduid om. den
1 "I October 1864 in te schepen.
Onze gravuur stelt de uniformen voor. (Zie ad. 21.)
De officieren, in klein uniform, hebben een zwarten gordelriem, een
Buis met knoopsgatsnoeren en zwarte olijfvormige knoppen.
In oorlogsuitrusting dragon zij den patroontasch aan eon riem in de
zijde en hebben een zestoops-revolver en stevels boven de brook.
Officiers en soldaten hebben zwarte haneveeren op den shako , de
tamboers, de trompetters en de muziekanten hebben er witte.
Ook uit Oostenrij k waren er vrijwilligers vertrokken en wij denken
dat hier de plaats best uitgekozen is om de uniformen der OostenrijkschMexikaansche brigade mede to deelen. (Zic volgende aficvering.)
Deze brigade te Trieste ingescheept stolid onder het bevel van den
generaal graaf Franz Thum en van den luitenant-kolonel Zach.
Doze troepen hadden eene afzonderlijke kleedij.
De jagers droegen de roode brook, lederen gotten, blauwe buffs en
grijze sombrero met zwarte haneveer.
De officiers hebben struisvogelpluimen op hunnen hoed, een groen,
rood en zilver gordelriem in de lenden met do keizerlijke wapens en zijn
alien van revolvers voorzien.
De huzaren hebben het hongaarsch uniform : roode brook, donkerblauwe dolman, zilveren knoopgatsnoeren, oostenrijksche sabel en zadelpistolen, grijze hoed met zwarte arendspluimen.
Ziehier hoe eon ' Fransch blad van dien tijd het vertrek der eerste
afdeeling van het Belgisch-Mexikaansch leger mededeelt :
Fort-de-France, 24 November 1864.
,, Den 15 October, om 6 ure 's avonds, bracht eon bijzondere trein
600 m an van hetBelgisch-Mexikaansche leger te Saint-Nazaire aan, met
den kolonel en een talrijken staf.
Zij ontscheepten geheel ten oorlog uitgerust en met de meeste orde.
Om 9 ure 's avonds bevinden zij zich alien aan , boord van de paketboot la Louisiane, die in de reede ligt en die 's anderendaags naar VeraCruz zou stevenen na eerst to Martinique aangelegd to hebben.
De kolonel met van de kaai op het dek der Satellite to komen is in
zee cevallen.
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Gelukkiglijk is hij een buiteugewoon goed zwemmer en ook kwam
hij behouden aan. wal.
Onze jonge Belgen zijn dus in zee, zingend, plezier makend zooveel
als dit mogelijk was op eene boot die niet minder dam 950 passagiers
telde.
In den nacht van den 18" tot den 19" is het weder zeer slecht
geworden ; de zee was zeer onstuimig en een geweldige wind slingerde
het vaartuig.
Gedurende vijf dagen hebben de arme soldaten zich niet ku- nnen
drogen en verscheidene hebben gevaar geloopen van door zeeen in de
golven ta worden geslagen.
Men moot te hunner core zegge4 dat zij then tegenspoed met echt
Vlaamsche gelijkmoedigheid, ja, met opgeruimdheid hebben doorstaan.
Ziehier een bewijs hoe die brave jongens zich in hun lot getroostten.
Op een oogenblik dat het betrekkeiijk kalm was, en het schip niet
zoo vervaarlijk slingerde als naar gewoonte, blies de trompetter het sein
dat het eten gereed was. De soep werd uitgedeeld. Een ketel cliende voor
tien man.
De jonge magen ouzel- Beigen nog door de zeelucht geprikkeld,
deden eer aan het schamel gerecht.
Een hunner nochtans die to veel van zijne krachten verhoopt had
werd plotseling door een aanval van zeeziekte verrast...
De ongelukkige had den tijd niet het hoofd om to keeren.
Gij ziet van hier wat er gebeurde !
De lekkere snort bedorven !
Dan had de sergeant een opmerking dient tot het nageslacht over
to gaan.
— Bah ! zei hij, dat zal de portie vergrooten !
En de fransche schrijver die dit vertelt voegt er bij :
— Ziedaar, me dunkt, jots dat alles van de koelbloedigheid dier
brave jongens laat verhopen ! Op de boot hebben zij een harden proeftijd doorstaan en alles is van hen to verwachten.
*
* *

De tweede afdeeling 400 man stork stond onder de bevelen van
kapitein Loiseau en defileerde den 14 den november om 1 uur s'namiddags voor het magistraat en de bevolking der stad Audenaarde, door
gejuich en jubelkreten. begroet,
De troepen werden in den trein ingescheept die in de spoorhalle
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van Audenaarde gereed stond ; een oogenblik later foot de locomotive
en de brave jongens waren vertrokken.
Op vier en twintig uren ovrschreden zij den afstand die Auden.aarde
van Saint-Nazaire scheidt.
Onmiddellijk na onze aankomst werden wij in de fransche stoomboot
Floride ingescheept.
Aan boord moesten wij eenige schikkingen voor de overvaart
nemen.
De ransels en hoeden werden tusschendeks geplaafst, de wapens
zorgvuldig ingepakt met de munities in het scheeps arsenaal
gerangs-chikt.
De afdeeling word gescheiden in fraktien van 10 man, die te samen
hunne eetmalen aan boord zouden nemen.
Gezien het aantal soldalen was het niet mogelijk allen binnen in het
schip to logeeren , men was verplicht een gedeelte op het dek te laten
en alle zes ure werden zij door hunne gezellen afgelost.
Aan boord der Floride bevonden zich vijf officiers en honderd
koppen bemanning.
Tusschen de passagiers be yond zich graaf Than, gezant van
Oostenrijk te Mexico.
Den 19de om vijf ure 's morgens gaven twee kanonschoten het vein
van het vertrek.
Het muziekkorps spelt de Brabancoione en het nationaal Lied van
Oostenrij k..
Een half uur later dobbert het schip op de onstuimige baron van
den golf van Gascogne, want bijna altijd is daar de zee zeer woelig.
Maar dit was nog maar een begin.
Bij het vallen van den nacht begint de oceaan woest en wild te
bruischen, de storm staat op.
Er is geen mogelijkheid iemand op het dek te laten, want het
vaartuig wordt zoo zeer door de golven bestookt, dat zeif de matrozen
zich slechts vastgebonden onder den mast wagen uit vrees van over
boord te worden geslingerd
Het is een vreeselijke nacht.
De wind huilt door het want, de bewegingen der schroef doen den
ramp rillen, de ossen loeien en bulken., de schapen blaten , de noodklok
tint akelig, de planken kraken, de masten zuchten en zelfs voor de
moedigsten is het of alle oogenblikken het schip in den zeekolk gaat
verdwij non.
— Ach, zuchtte een Vlaming, ik wou, Bever op de brits liggen van
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het cachot dan hier in zoo een hondenweer tusschen levee en dood to
De kommandant Grandin verliest zijne kalmte niet, hij staat op de
brug en deelt zijne bevelen uit.
De matrozen, moedig en stork, vliegen op zijn woord.
Het is of voor hen het gevaar niet bestond.
De stuurman roept om hulp, vier nieuwe mannen aan het roer.
Anderen wachten met de bijl in de hand gereed om do masten neer
te hakken op het eerste bevel.
Zoo woedt de storm den ganschen nacht.
De eerste morgenklaarte verlicht de aangerichte schade , maar
laat op goon beterschap hopen.
De Floride bonst op de golven.
Achter het schip zwemmende haaien hunkerend naar 'liken met
hun vreeselijken kop boven het water.
In het midden van den dag schijnt het tempeest nog in woede toe
to nemen.
De kommandant roept zijn raad lijeen om to beslissen of het niet
geraadzaam zou wezen het schip met de zijde in den wind te leggen.
Al de officieren zijn van meening dat dit niet gebearen mag de
Floride is een ranke boot en 'met den flank tegen de golven zou zij
gevaar loopen te kapseizen.
Vooruit dan, murmelt kommandant Grandin.
Van naar land terug te keeren is goon kwestie meer.
Eene uitdeeling van wijn verstaalt den mood der matrozen, die
reeds zoo lang zonder rusten to been zijn en verwarmt de arme soldaten
met water doordruipt tot op het hemd.
Eerst den derden dag tegen den avond schijnt de woede der golven
tot bedaren to komen.
Den vierden dag gnat het nog beter en kan men overgaan tot het
herstellen der aangerichte schade.
Ook tusschen de Belgische soldaten kornt er wat moor leven en
keert de opgeruimdheid terug.
Want de Oostenrijkers die aan boord warell, zwijgend en leuk van
natuur, toonden alleen dat zij zich op hull gemak begonnen to gevoelon,
door een ontelbaar getal pijpen to rooken.
Integendeel de Belgen zijn luidruchtig ; zij ook doen de blauwe
tabakwolken en grillige kronkelingen naar omhoog walmen, maar het
is bij gezang en gekout.
Tot hiertoe hadden zij echter nog weinig gezellig (Alder mekaar
kunllen praten
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Was me dat ook een weer ?
Altijd van links naar rechts, van vOOr naar achter gesehommeld ,
tegen do wanden aanbotsen ; soms op de beenen, soms op den kop to
recht komen, dat was nu waarlijk toch geen leven !
En dan de zeeziekte !
— 0, die vervloekte zeeziekte ! zei Jan van 't Schelleke. 't Is of ze
'ne mensch onderste-boven keeren. Ik m ist niet dat het zoo leelijk kon
doer op zee !
Jan van 't Schelleke was een Antwerpenaar en in de Scheldestad
gewonnen en geboren.
Groot of stork was hij precies niet, maar rap en handig als twee.
Vlug met het werk en vlug met den geest.
Hij had een heel zeer aardig gezicht met dat wipneusje en de
levendige kijkeis die onder zijn slim voorhoofd stonden.
— Vervloekte zeeziekte ! bromde hij. Ik hob anders in mijn leven
veel water gezien !
— Hebt gij dan nog gevaren, Jan ? vroeg Rooie Kobe.
Rooie Kobe, moot ge weten, was van Loenhout uit het diepste der
heide afkomstig en had zijn naam van Rooie to danken aan de kleur
zijner haren die peenzwart waren, volgens de schilderachtige uitdrukking van Jan van 't Schelleke.
— Of ik nog gevaren heb, pardj ekt, ik geloof het wel, maar nooit
Diet verder dan met de overzetboot naar Sint-Anneke en dan terug.
— 1k dacht dat ge al zooveel water gezien halt ! hernam de
Rooie.
— Ja zeker.
— Zoo ! en waar dan ?
— Wel, in de Schelde, pardjekt, maar nu begin ik in to zien dat
de plan hier toch nog al wat grooter is. Hebt gij al gevaren, Rooie ?
Kobe zuchtte :
— Neen !... behalve dees laatste dagen, en dat kan tellen !
— 'k Geloof u ! En vroeger ?
— Nooit, nog op goon hofgracht.
— Pat moot u varen, Rooie ?
— Varen !... Ik geloof het wel. Zijn we er nog niet haast ?
Jan van 't Schelleke glimlachte eons.
— Neon, kameraad, dat zal altijd nog wat aanloopen.
— Och Heere, hadde ik maar thuis gebleven !
— Maar hoe hebt gij het in uw kop gekregen, Rooie, van uw
mastentoppenland to verlaten om hier op zee to komen zwalpen ?
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- Ja, dat ik de zee over moest cm naar Mexico te gaan, dat
hadden ze me wel gezegd, maar dat de zee zoo'n wild, onbeschoft ding
was dat een mensch gausch uit zijn gelid slaat, dat moist ik niet. Is el'
geen weg naar Mexico over land ?
- Niet bij weet, Rooie ! Allewel, ik heb er nooit van hooren
spreken.
Dat go daar met den a vapeur kost heenrijden, meende Kobe,
dat zou veel pleziger zijn.
— Maar, Rooie, gij hebt mij nog niet geantwoord, hoe zijt gij op
't gedacht gekomen van naar Mexico to gaan ?
— En gij, Jan ?
— 1k, dat is verschillig... ik...
— Wat gij ?
— Wel, Kobe, dat is zoo op eens bij mij opgekomen. Ik moest
opgaan voor mijn lot, ik moest dus soldaat worden, he ?
- Natuurlijk
— Goed, waartoe moet een soldaat dienen ?
— Een soldaat ?... Om t'exerceeren.
maar waarom exerceert hij?
—
— Om ratatoelje to krijgen.
- Ook waar !... Maar waarom geeft het land ratatoelje aan zijn
soldaten en waarom moeten zij de wapens leeren ?
— Omdat ze erin getrokken zijn, pardieu !
Jan schudde het hoofd.
— Neen, zei hij, ge zijt er niet.
• Zeg het dan maar want ik zal het toch nooit niet radon.
- Denk eons good na ; waartoe dient een soldaat ?
Dat weet ik niet, antwoordde Kobe beslist en met overtuiging.
Wel immers om to vechten, Rooie ! Om naar den oorlog to gam !
Toch in ons land Diet!
— En waarom niet?
Omdat ze bij ons niet moor mogen vechten sinds het jaar Dertig.
Ja, daar is nu wel jets van ! Maar ik zei bij me melven een
soldaat moot dienen om naar den oorlog to gaan ; ik ben soldaat ik moot
dus gaan vechten. Nu ginder in Mexico zitten daar een heele troep,
bandieten en schelmen, die onze prinses Charlotte van haren Croon
willen jagen. Halt! zeg ik, daar gaan de Belgen een spell voorspeten....
en ik doe mee. Ik heb mij aaugegeven en ik ben naar Audenaerde vertrokken. Nu zijn we op weg naar Mexico en pardjekt! we zullen eens
laten zien dat we geen katten zijn om zonder handschoenen aau te
pakken. Maar gij, Rooie, waarom zijt gij vertrokken ?

3O4

MAXJMIL!AAN

— Ik ga voor een andere reden.
Dewelke?
- Hm ! dat is moeielij k om zeggen.
- Ge zijt een vieze apostel, Kobe. Ik weet niet wat u zoo achterhowlend maakt. 1k heb u mijn gedacht gezeid, zeg het uwe.
- Ja, maar het mijn is zoo heelemaal anders.
- Zooveel to plezieriger
- Plezierig 1k vind er niets plezierig aan. Ik zeg het toch liever
niet.
Jan van 't Schelleke was niet nieuwsgierig van natuur maar nu had
hij . toch wei eens gaarne geweten wat den Rooien Kobe tot vertrekken
had aavezet.
— Wilt gij het niet zeggen ? vroeg hij een onvergenoegd gezicht
zetteud.
..
— 1k wil
Doe het dan !
-. Maar ik vrees jets.
- Wat vreest ge ?
Dat ge mij zult uitlachen.
— 1k u uitlachen, Rooie ! Zijn we nu geen beter kameraden !
— 1k zeg het toch niet.
- Goed sprak Jan gestoord, dan houdt gij uw geheimen maar
voor u, en als gij ze verteeren kind is 't goad en als gij er van barst is
't ook good. Maar ik kan geen vriend zijn met iemand die zoo achterduimsch is. Ik ben voor recht voor de vuist, de hand op het hart, .. Salut
Jan deed of hij heenging en Kobe verschrikte ervan.
Ziet go, het was allemaal zoo vreemd aan boord, zelfs tusschen
Tandgenooten ! Van zijne pays was er niemand. Zij hadden hem al den
Mastentop geheeten en dat kon hij niet goad lijden. Jan lei altijd Rooie
en dat voila hij red. *Dat was immers de kleur van zijn haar gelijk hij
het van Onzen Lieven Heer gekregen had !
't kon hem weinig schelen dat het zoo rood zag, alleen had hij er
spijt van gehad den dag dat ze hem zeiden dat Judas ros was, dat al de
verraders en al de valschaards ros zijn. En valsch, ziet ge, dat vooral
.was de Rooie niet en,daarom trof het hem als zijn nieuwe vriend van
achterduims had gerept.
Van zijn rosse haren gesproken en van Judas : het had den armen
jongen zoozeer getroffen dat hij op zekeren dag er zijn pastoor had
over geraadpleegd.
Doze had hem lachend een grooten steep van het hart genomen
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met to zeggen dat van de kleur van Judas zijn haren niets bekend was
en dat er de heilige boeken niet van repten en dat hij wel wilt dat er
in Kobe geen valschheid stak.
Nu Jan hem ver-weet van zoo achterhoudend to zijn en hij zijn
eenigen of ten minste zijn besten vriend zag vertrekken, keerde zijn
hart OM.
— Hee, Jan ! riep hij.
— Neon, houd het maar allemaal voor u !
— Korn, luister !... Ik zal het u zeggen.
— a ben or anders niet kurieus om, zulle ! antwoordde Jan van
't Schelleke, maar dat hij dit wel was bewees genoegzaam zijn spoed om
zich op nieuw neven Kobe to zetten.
- moult gij mij -waarlijk niet uitlachen, Jan ?
— Neon, Kobe !
Woord van eer ?
- Gij hebt het !
— En zult ge er nooit aan de kameraden van spreken, aan geenen
enkelen ?
Ik beloof het u.
— Wel, gel Kobe — en het kwam toch nog aarzelend uit ik
ben vertrokken voor een meisje
De jongen werd rood tot in zijne roode haren.
Hij bekeek zijn medegezel of dezen niet lachen zou, maar Jan
antwoordde heel ernstig.
— Voor een meisje ! Is dat nu zoo belachelijk !
— Vindt gij het niet belachelijk, Jan ? vroeg Kobe 013 zijn gelaat
helderde zoning op.
— In het geheel niet.
- Kom, dan zal ik het u vertellen ! riep de Rooie met dankbaarheid de hand van zijn vriend grijpend.
Daar zijn er die nog wel moor doen voor een meisje, vervolgde
de Antwerpenaar aanmoedigend, en ik vind dat zoo zot niet. Daar zijn
or zelfs die er zich voor verdoen maar dan gaat het to ver en dan,
wordt het waarlijk gek.
zich verdoen! ja, zei Kobe dubbend, ik heb er ook aan gedacht,
maar het was de duivel die me dat in fluisterde en ik ben blij dat het
zoover niet gekomen is. 1k lig nu wel op 't water to zwalpen met een
verwarden bulk of ze erin geboterd hadden maar ik leef toch nog, nietwaar, Jan ?
Dat is zeker4

306

MAXIMILIAAN

— Luister, sprak Kobe, ik zal u mijn geschiedenis vertellen : ails
ik tien jaar owl was verloor ik op een jaar mijn vader en mijn_ moeder.
lusters had ik niet maar nog eenen broer, onzen Lowie. 1k was alleen
op de wereld moest ik rekenen, want Lowie was drie jaar ouder en ik
geloof niet dat bij ooit veel van mij heeft gehouden. Onze vader werd
's vrijdags 's morgens begraven ; ik weet het nog heel goed het was in
den winter en zeer koud, 't zag overal wit van de sneeuw en het vroor
onmenschelijk hard. Het was nog donker als Lowie en ik achter de kar
gingen waarmede men vader ten kerke bracht. Na den dienst in de
kerk gingen wij naar het kerkhof en ze lieten de kist in den put neder.
1k zie nog goed den ouden grafmaker voor mijn oogen si aan — de vent
is al een jaar of zes zelf dood — hij blies in zijn handen om ze to
verwarmen en ik hoorde hem duidelijk zeggen tegen iemand ; dat de
grond
zoo hard was als een kassei en dat het een hondenwerk was
b
grafmaker to zijn bij zoo'n weer. Toen begon ik eerst voor goed to
schreien want ik had medelijden met vader dat ze hem in dien killen
grond gingen begraven. Ik kon toen nog geen duidelijk begrip van den
dood en ik dacht dat vader zou koude lijden. Maar verveelt u mijn
geschiedenis niet, Jan ?
— Ga voort, Rooie. We zullen er wel komen en wij hebben tijd
genoeg.
— Ja, er is toch voor ons Diets to doen op de boot, vervolgde
Kobe, en ik weet niet wat het is maar nu dat we alzoo ver van huis
zijn. — en dat we nog verder moeten, hee Jan ?
— Ja, veel verder.
— Nu vied ik het 'nen troost dat alles to herinneren.
— En ik luister er gaarne naar.
— 1k ga voort. Op 't kerkhof duurde het niet lang. Daar waren.
Diet veel menschen achter vader, alleen de naaste geburen. Ik zeg de
naaste geburen maar die woonden toch wel eon half uur van ons, daar
onze hut midden in de heide stond. De pastoor en de koster gingen
terug de kerk binnen en de menschen waren ook weg. 't Was toen al
stillekens aan dag geworden maar ver kon ik toch niet zien omdat er
zooveel mist was. Ik had het heel koud en de oude grafmaker vroeg
me vriendelijk wat ik daar bleef staan doen. Pat wilt ik zelf niet goed.
Ik geloof dat ik aan 't droomen was. Ik keek rond : ik stond gansch
alleen op het kerkhof met den grafmaker die bezig was den put to
vullen. Ik hoorde de hardgevroren aardklompen op de kist bonzes,
dof ! dof ! dof ! en 't was of er steenen op mijn hart vielen.
— En waär was uw broeder Lowie, Kobe ?
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— Ja, het was hem dat ik eerst zocht. Tic heb altijd reel van hem
gehouden hoewel hij nooit bijzonder vriendelijk was jegens mij ; maar
dim morgen hield ik nog meer van hem, ik zou hem wel om zijn hall
gevlogen zijn. Begrijpt gij dat ?
Jan knikte dat hij het begreep.
— Nu begrijp ik het ook ! sprak Kobe.
— 't Was omdat niets antlers van uw bloed meer ter wereld hadt.
— Dat was het.
— En hij !
— Hij was wog. a Waar gaat ge nu naartoe ? , vroeg me de
grafmaker.
— Ik weet het niet ! antwoordde ik.
— Hebt ge goon koude ?
— Ja, zeide ik.
— Waarom gaat ge niet naar huts, Kobeke ? vroeg hij.
— Ik zei dat ik naar huffs zou gaan maar dat er daar niemand was
of mijn broer moest er zijn.
— En jullie tante Jo ? vroeg hij .'
— 't Was waar, op tante Jo, ons vaders zuster had ik niet gedacht.
Zij woonde in het dorp waar zij eon winkeltjc hield. meest van holsblokken en bezems maar ook snoeperij voor do kinderen en fruit in den
herfst.
— Ik zal naar tante Jo gam, zei ik.
— Ik kook nog eons in den put waar ze vader in neergelaten hadden
maar van de kilt was niets moor to zien en de grafmaker stampte met
zijn klompen de garde vast.
— Dag Peerke ! zei ik, want zoo heeite de ouderling.
— Dag Kobeke ! antwoordde de man.
Ik ging heeu.
Als ik voor het winkeltje van tante Jo kwam kreeg ik in eons
schrik.
— Waarom. ? vroeg de Antwerpenaar.
— Ja, dat weet ik zelf niet.
— Was zij dan niet goad voor u.
— Neen, zei de Rooie, maar kwaad toch ook niet.
— Onverschillig dan.
— Ja, geloof ik. Zoo als alle menschen voor mij geweest zijn sinds
vader en moeder flood zijn... en sinds...
De stem stokte in zijn keel.
-- Wat is er, Kobe ? ge ziet er op eons zoo aarclig nit.
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't Is dat Ze voor den dag gaat komen, antwoordde de eenvoudige jongeling.
— Wie ?
— Wel Zij !...
— Het meisje voor vie ge vertrokken zijt ?
- Ja. Ik wou zeggen dat zij ook vriendelijk voor mij was voor
dat... maar wil ik u nog eerst van tante Jo vertellen ?
— Ca voort waar ge 't laten steken hebt, Rooie. Als ge voor het
winkeltje stondt dan kreegt ge schrik en gingt ge niet binnen.
- Neen., Jan.
Waar gingt ge naar toe.
- Ik wist niet waar naartoe en wou terug bij Peerken den grafmaker.
Wat doen ? vroeg Jan.
— Ik ging naar hem omdat hij me Kobeken had geheeten. Ik heb
altijd veel van vriendschap gehouden maar er nooit veel gehad. En ik
weet wel waarom ?
Ik niet, Rooie. Want gij zijt een goede jongen met een braaf
hart.
Kwaad ben ik niet, Jan, dat weet ik ook wel. 't Is niet om mijn
eigen to bestoeffen maar ik zou nooit durven doer hebben wat onze
Lowie wel deed.
- Wat scheelde er dan aan u, Rooie ?
- zij willen van mij niet, Jan, omdat ik leelijk ben.
- Leelijk, dat wind ik niet.
Jawel, Jan, ik ben heel leelijk.
— Maar eeli jongen moet nu iinmers toch niet schoon zijn ! meende
Jan.
— Maar toch ook niet te leelijk, vervolgde de arme jongen argeloos,
want als ge te leelijk zijt, dan willen ze u nergens. Nu gaat het nog al
tegenwoordig, ik ben wel niet schoon, maar er mankeert toch niets aan
mij en ik heb sterke armen, Jan, dat is ook iets en vergoedt een weinig
mijn rosse harem
— In Engeland is ros de mode, jokte de Antwerpenaar opbeurend
Daar zijn al de schoon meisjes ros.
— Dan had Onze Lieve Heer van mij een Engelschman moeton
maken als ik dan toch ros moest zijn, lad* Kobe gomoedeliijk, maar
bij 011S deugt het niet. Maar waar was ik nu weer ?
— Wel ga waart aan 't zeggen dat het tegenwoordig nog al ging !
Juist, Als ik een knaap was van een jaar of tier was het veel
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erger. Mijn ooren stonden ver van mijnen kop en heel mijn gezicht was
vol sproet.
— En wat zei de grafmaker ?
— Die was weg. Tusschen de sneeuw zag ik nog alleen de zwarte
plek waaronder thans vader voor altijd rustte. Ik has spijt dat hij daar
niet meer was. Ik ging de kerk binnen en zette mij tegen den muur op
de bank. De Witte van den Zavelberg zat daar ook.
— Wie is dat ? vroeg de Antwerpenaar.
Eerst keek de Rooie verwonderd op. Iedereen kende immers den
Witte van den Zavelberg !
Maar als hij bedacht had dat Jan van Antwerpen was, zei hij :
— De Witte — hij zit tegenwoordig op 't kot (*) voor brandstichting — de Witte was then dertien jaar, maar hij had nog zijn eerste
kommunie niet mogen doen omdat hij zoo'n deugniet was.
— En die zat daar ook ?
— Er was een uitvaart om half-Hen in de kerk en er werd brood
uitgedeeld aan den arme en daar kwam de Witte op af. Ik zat er nog
geen twee minuten of hij trok mij zoo hevig bij de haren dat de tranen
nit mijn oogen sprongen ; terzelfder tijd viel een mijner blokken nit en
rolde rammelend over den steeuen vloer. Bij veel ander gebreken heb ik
ook nog dit van rood to worden. De swis had het lawaai gehoord en
kwam kwaad af. Hij dacht zeker dat we daar aan 't vechten. waren. De
Witte trok een gezicht alsof hij van niets wist.
— 't Is hij ! zei hij tot den swis en wees op mij.
— 't Was niet noodig mij aan te duiden, want ik zag rood tot
achter mijn ooren. De swis greep mij bij den kraag en zette mij buiten.
1k begon opnieuw te weenen en te zuchten : och, leefde vader of moeder
nog maar !... Dien dag, Jan, was ik ongelukkig.
— Heel ongelukkig, antwoordde de Antwerpenaar deelnemend, 1k
voel het.
— 1k dacht toen dat er niemand zoo ongelukkig was als ik, dat
ge niet ongelukkiger kondt zijn.
— Misschien hadt ge gelijk ! zei Jan. Zijn ouders verliezen en
dap zoo alleen en verstooten zijn in de wereld, dat is heel erg.
— Ili ben toch nog ongelukkiger geweest, hernam Kobe stillekens.
't Is misschien zonde in de oogen van God het te zeggen, maar er is iets
ergers dan zijn ouders kwijt te geraken.
— En wat is dat ?
(I)

In (le gevangenis.
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— Dat zal ik u straks zeggen, Jan.
— Ili raad het al : als ge dat meisje...
De Rooie knikte en vervolgde :
— Maar dear voor de kerk, alleen, met de koude voeten in de
sneeuw, bibberend in den ijzigen wind, niet wetende waarheen en
onschuldig uit de kerk gezet, dadr was ik ook heel ongelukkig.
— En waar gingt ge dan naartoe ?
— 1k dacht op onze woning.
— Maar er was niemand meer.
— Neen, rnaar ik dacht dat onze Lowie er zou wezen. 1k trok er
alleen naar toe, Brie kwaart uurs van het dorp. Het eenige karspoor dat
ik in de sneeuw zag was gemaakt door de kar waarop ze vaders lijk
naar het kerkhof hadden. weggevoerd. Dat was een droevige weg, Jan !
— 1k begrijp het, Rooie.
— En Coen ik in onze woning kwarn was er niemand. Het was er
koud en leeg. Ik nam vaders blokken en keerde terug naar het dorp.
— Waarom naamt ge die blokken, Rooie ?
— Pat weet ik ook niet, Jan. 1k denk dat het was omdat ze aan
vader toebehoorcien en omdat ik benoodigdheid had iets van hem op mij
to hebben. Ik keerde terug naar het winkeltje van tante Jo.
.
— En ging gij er nu binnen ?
— Ili zag mijn. broèr Lowie voor de deur staan en hij at een grooten
appel dien hij mij reeds van verre toonde. Toen ik nader kwam vroeg hij :
— Van waar komt ge, Kobe ?
— Van huis ! zei ik.
— 1k heb witten brood gegeten, sprak hij, en zoete melk gedronken. En gij ?
— 1k heb nog ilia gegeten, antwoordde ik.
— En nu heb ik reeds mijn tweeden appel, ging hij voort, en het
witte brood is op.
Hij plaagde altijd gaarne.
— Daar geef ik niet om, zei ik.
— En ik mag hier blijven wonen.
— Ah !
— Ja, bij tante Jo.
— En ik ?
— Gij, sprak mijn broer, gij moet aan dieren.
— Waar?
— Bij den boor.
— Waarom ? vroeg ik.
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— Omdat er geen plaats is voor u bij tante Jo, antwoordde hij.
— Komt gij niet naar huis, Lowie ?
— Neon, ik blijf bier ; tante Jo heeft boven nog wel zes meukens
appelen staan.
— Tic had koude en kreeg honger, vervolgde de iooie, maar ik
durfde toch Diet binnen gaan. Lowie stond ill de deur met de beenen
zoover uiteen mogelijk, als 't ware om mij den doorgang te versperren.
— Ik kan toch niet alleen naar huis gaan? zei ik. Ga met mij,
Lowie.
Hij schudde het hoofd en lachte.
Pat deed me nog meer pijn.
— Slit ! daar staat Kobe ook al ! hoorde ik eensklaps zeggen.
Het was tante Jo die achter Lowie stond.
— Van waar komt ge ? vroeg zij.
— Van Luis ! zei ik.
— 't Is ilia waar, riep eene stem, hij is van den swis uit de kerk
gevlogen ! riep iemand achter mij.
Het was de Witte van den Zavelberg.
Ik word weder rood.
— Zijt ge nit de kerk gevlogen ? vroeg mijn tante grimmig.
1k bloosde nog feller. Neen kon ik Diet zeggen.
— Zijt ge waarlij k uit de kerk gevlogen, hernam zij. Kunt ge u
nog niet goed gedragen als uw vader begraven wordt.
— De waterlanders waren daar weer.
— 't Is mijn schuld niet ! zei ik nokkeild.
— Foci !... Liegen op den hoop toe, sprak mijn tante, ge moest
beschaamd wezen. Waarom zijt ge blijven spelen, kw-he jongen ? Waarom zijt ge na den dienst niet naar huis gekomen gelijk uw broer ?
Wat moeten de menschen daar wel van denken !... Alec ! naar binnen !
— Et gehoorzaamde maar kreeg in 't voorbij gaan een duw van
tantes vuist in de lenden.
Nu moest ik ook uitleggei wat ik met vaders blokken wou gaan
aauvangen en daar ik niet den minsten uitleg gar noch kon geven werd
mij het snoode plan aangedicht die te willen verkoopen.
Lowie had geen medelijden met mij, integendeel, het scheen me
toe dat hij genoegen vond in de ruwe bejegening die mij te beurt viel.
Heel den dag bleef ik stil bij de kachel zitten, hopende daarmee
tantes wrevel te overwinnen en ik hield mij zoo klein en zoo nietig in
een hoeksken want ik had schrik " den hoer to gaan dienen. ,,
Maar ik hoorde haar over mij kiagen tegen al de menschen die op
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den winkel kwamen. Zij vertelde dat de Swis mij 's morgens uit de
kerk had moeten zetten en dat ze nu met de twee jongens van haar
broer op den hals zat. Lowie, dat ging nog al, zei ze, die was ten minste
fatsoenlijk, maar bij mij stond de derignieterij en de valschheid op
't gezicht te lezen.
Omdat ik ros was ! zuchtte de Rooie.
En altijd eindigde het met de woorden •.
— Wat ik met de,p jongste ga aanvangen weet ik niet !
'S Middags at ik weinig omdat ik vreesde anders voor een slok-op
to worden gescholden en omdat ik mijne aanwezigheid in haar huis zoo
licht en zoo onopgemerkt mogelijk wou maken.
Het hielp niet, mijn leelijkheid had het bij haar verkorven en tante
Jo vroeg me of ik haar ko:At niet lustte en of het niet good genoeg voor
mij was. 's Avonds wou ik mijn vergrijp herstollen en deels om tante
plezier to doen, deels om mijne hongerige maag to verzadigen deed ik
eer aan het aardappelgerecht dat ons word voorgezet.
Toen zei ze dat ik de ooren van haren kop zou eten.
— Want een akelig wijf ! onderbrak de Antwerpenaar.
Maar Kobe kwam daar tegen in.
— Neon, zei hij, tante Jo had het zelf niet breed en voor Lowie
was ze good.
— Als ik haar van mijn leven ontmoet, dreigde Jan, dan zal ik
haar toch wel op haar plaats zetten van zoo met een weesjongen to
handelen.
— Dat zal niet meer, Jean.
— Is ze dood.
- Ja.
— God zij geloofd !
— Ge moogt van haar goon kwaad denken, ze heeft van Lowie
genoeg doorstaan.
— Ze had maar beter voor u moeten zijn.
— Ja, Jan, doch het mensch was ook .niet rijk, verre van daar en
we waren inderdaad een last voor haar.
— En hoe is het dan afgeloopen, Rooie I'
— Met inij ?
— Ja,
— Wel -vrijdag's 's morgens bij haar gekomen, hoe, en 's zondags
stond ik nevens den veldwachter op de tafel na de hoogmis.
— Hee ? vroeg de Antwerpenaar die de gewooute niet kende.
— Ili word ambesteed.
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- Gebeurd dit waarlijk ? vroeg Jan.
— Het is mij overkommen.
- Arme j ongen !
— Erg plezierig is dat inderdaad niet. Ge staat op een tafel en de
boeren kommen u keuren of gij goed in 't vleesch zijt.
— Gelijk bij 't vee !
— Neon, lachte de jongeling gelaten, 't is niet om u op to eten
— Dat mankeert er nog aan.
— 't Is alleen om to zien hoevee1 arbeid ge leveren kunt.
— En hoe verging het u?
- Tamelijk ! antwoordde Kobe. 't Had beter kunnen gaan maar
ook veel slechter. 1k mag er Olizen Lieven. Hoer nog voor bedanken. Ik
leek then niet heel stork to zijn en daar was geen liefheloberij naar mij
eon heiboerke kreeg me omdat hij me haast voor niet wilde houden.
Want ge moot weten dat de bestedelin.gen die nog niet veel arbeid kunnen leveren door hun jeugdigen ouderdom ten laste vallen der gemeente.
Die het minste voor u vraagt heeft u.
- 1k geloof dat het bij de wilden niet barbaarscher gaat, meende
de Antwerpenaar.
Daarom heb ik misschien geen schrik van naar Mexico to
trekken, lachte de Rooie.
— En wat moest ge doe') bij dat heiboerke?
-- De koeien -weiden en de stal mea helpen kuisschen.
— En hoe oud waart ge toen ?
— Tien jaar
- Pardjekt, Rooie, dat is onrnonschelijk.
- Ik zal nu maar overslaan wat er in mijn koewachtersleven is
voorgevallen. Dat is Met merkwaardig. 1k had het maar povertjes doch
word groot en stork gelijk ge ziet.
- Gij hebt gezondheid to koop, Kobe.
— Pat is de heilucht ! lachte doze.
Ja van de biefstukken zal het niet zijn, schertste de Antwerpenaar.
heb het nooit zoo good gehad als hier aan boord, merkte
Koben op.
- 't Heeft anders hier ook geen stoef
— 1k won het altijd zoo hebben, Jan.
— En Lowie ? Wat is er van hem ge-worden ?
- Laat ons liever over hem zwijgen, vriend.
Niet veel goods, ik hoor het wel ! Toe Kobe, biecht flu maar
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heelemaal rechtuit. Is tusschen ons tweeen en hem zult gij er niet
mode benadeelen, wij zijn ver genoeg van huis.
— 't Is waar, antwoordde de Itooie. Lowie die mocht bij tante
blipj ven
— Had hij het daar beter ?
- Dat zal nog al wat verschild hebben, sprak de jongeling, Lowie
mocht naar school gaan... ik ben ook wel wat geleerd... lezen, schrijven
on cijferen gaat nog al, maar dat heb ik 's avotids na mijn work in de
avondschool moeten leeren. Later liet tante Jo aan Lowie het timmeren
leeren. Ze kocht er zelfs duur gereedschap voor maar 't werken zat er
niet in.
— 1k heb het gedacht, zei de sinjoor, dat het zoo zou uitdraaien.
Dat is de oude geschiedenis.
— En gij verveelt u gewis, Jan ?
— Integendeel, ze boezemt rnij veel belang in.
— Lowie trof slechte gezellen en geraakte aan den drank. Tante
Jo heeft er zooveel van afgezien dat ze er van in 't graf is gedaald.
— En leeft Lowie nog ? vroeg Jan.
Kobe antwoordde Qerst niet.
- Ja en nee, zei hij eindelijk.
- Ik begrib ! knikte de Antwerpenaar.
— Hoe ! gij begrijpt ? vroeg de Kempenaar verwonderd.
- Wat gij zeggen wilt.
— Zoo ?
- Hij zit gevangen.
De Rooie bloosde.
— Hoe -weet gij dat, Jan ? vroeg hij bedeesd.
— 1k raad er naar... 't Is de oude geschiedenis. Luiheid, losbandigheid, gevangenis of gasthuis dat zijn zalen die ineen loopen.
— Het is waar ! zuchtte Kobe.
- Ik gis zelf waarom ?
— Neon, Jan... of gij moot het -weten.
- Voor diefstal, pardjekt
— Neon, stolen deed hij niet, Goddank !
- 't Is nog verwon.derlijk. Voor eon messteek dan ?
De Rooie schudde het hoofd.
- Geen vechtpartij ?
— Neon.
- Eon geldzaak ?
- Eveumin.
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— Dan geef ik mij op.
Gij kunt het Diet raden. Ik zal het u aanstonds zeggen.
— Ik luister.
— Maar eerst moet ge weten dat ik rond dien tijd kennis aanknoopte met Trezeke Schepels. Kent gij haar niet ? vroeg de naieve
heidejongen.
— Neon, Kobe.
— Het was een schoon meisje van negentien jaar, het eenig kind
van eel]. ossenboerke. 't waren ook gem rijke menschen ; zoo iets van
onzen stand voor dat mijn vader stierf. Maar Trezeke was zeker de
bloom uit den ourtrek. Ik ontmoette haar dikwijls op het veld : Dag,
Trezeken !... Dag, Kobe !... Daar bleef het doorgaans bij. Maar
heimelijk bleef ik haar toch n.akijken.
Verliefd ! lachte Jan.
De i ^o,oie knikte droef-ernstig.
- Verder ?
— Ik kwam haar meer en meer tegen..... met opzet natuurlijk.
werkte in dien tijd als een paard, verteerde nooit een cent en maakte
's nachts bezems oxn mijn spaarpot to vergrooten.
- Gij halt plannen, Kobe ?
- Ja, Jan. Ik had plannen. Ziet ge, ze was wel beter dan ik maar
ik kon toch goed werken. Haar vader en haar moeder werden oud en or
moest iemand komen om het gedoetje to besturen....
— En daar waart gij de rechte man voor, Kobe.
- Misschien wel, Jan. Maar 't heeft zoo niet moeten zijn.
— Is het afgeraakt ?
- Luister, Jan. 1k aarzeide lang, heel lang eer ik durfde spreken.
1k wist van jongsaf dat ik leelijk was maar 't had me altijd weinig kunnen schelen... Nu... hm vond ik het erg. Ik zei Trezeke zal van mij
niet willen met mijn rosse haren en mijn sproetig voorhoofd !... Langs
een anderen kant moest ik toch bekennen dat zij heel, heel vriendelijk
jegens mij was ; zoo vriendelijk als nooit, sinds moeder, iemand tegeu
mij geweest. Dat gaf me mood. 1k bestoptè mij in bosch en kant om
haar to bespieden hoe zij met andere jongens was, of ze voor hen ook zoo
uitnemend vrieudelijk was... 't Is misschien een gewoonte, zei ik. a lag
op loere ze was wel beleefd en gespraakzaam maar nooit met iemand
zooals met mij. In dien tijd was ik gelukkig, Jan.
— 1k geloof het !
— Maar tooh waren er weer oogenblikken dat ik als 't ware den
mood opgaf.
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— Was zij dan niet altijd even vriendelijk ?
Jawel, jawel, maar ik kan mijn eigen geluk niet gelooven. Ik
ben te leelijk, Clacht ik altijd, opdat het schoonste meisje van heel den
omtrek juist mij zou gaan beminnen : eel " armen bestedeling in zijn
jeugd op den hoop toe. Ik veronderstelde dat het alleen uit medelijden
was dat ze zich zoo aanminning jegen.s mij vertoonde, dat bet was uit
braafheid des harten want braver waren er geen.
— Is zij dood ? vroeg Jan die nieuwsgierig was.
-- Teen, zuchtte Kobe.
— Hoe kon dit dan zoo afgeraken.
— 't Is hier dat de droevige geschiedenis gaat beginnen. Op
zekeren dag had ik een besluit genomen. De vasten ging ten einde en
met Paaschdag zou ik mij verklaren.
— En deedt gij het, Kobe, ik wed van neen
Pe Boole knikte
— 1k deed het.
— En wat antwoordde ze ?
— Ik wachtte haar of na de eerste mis waar ze altijd mar toeging
opdat vader en moeder de hoogmis zouden kunnen bijwonen. Was
zoo'n zonnige vroolijke lentemorgen, Jan ! Ik had een hell. tuiltje
bloemen geplokken en ik kwam uit den karat gesprougen als zij alleen
wedor keerde... Dag Kobe ! zei ze.
Zij werd ook rood maar nam ze aan.
- Trezeke zei ik.
— Kobe !...
- Zoudt ge mij niet willen ? vroeg ik.
Ze zei u neen noch ja maar mijn aanvraag versckrokte haar
met.
1Viijn hart bonsde in mijn lijf...
Ze zag me vriendelijk aan...
- Als vader en moeder tevreden zijn, zei ze.. ik wil wel.
De Itooie zweeg eenige oogenblikken.
Hij tuurde voor zich met ombestemden blik ; het was alsof hij lien
gelukkigen stond wou sinaken.
Dan vervolgde hij langzaam.
— 1k heb reeds veel geleden in mijn levee maar ik weet niet of het
geluk van dit oogenblik te dour zou gekocht zijn. met het dubbel van
hetgene ik heb moeten verduren.
Het was of de hemel voor mij openging.
Het was tusschen ore spoedig afgesproken dat ik nog 's namiddags
bij hare ouders zou komen
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Na paschen het huwelijk !... De lente zong in mijn. hart !
, Tom ik mij weder alleen beyond aan den boschkant moest ik
springen en dansen en mijn vreugde uitjubelen !
Als ons geluk to groot is, Jan, dan kunnen wij het in ons lichaam
niet ingesloten houden.
En lang duren kan het nooit. Indien ik nog ooit gelukkig kon zijn
— dit kan niet moor — dan zoade ik er schrik van hebben.
— Dan zoudt ge doen gelijk Uilenspiegel, onderbrak de
Antwerpenaar.
— Hoe dat ?
— Die weende bij zonnig weder en lachte bij regen.. Weet ge
waarom ?
— Neon.
— Als het heel goed was kon het niet beter worden en moest het
verslechten en als het slecht was kan men. beterschap verwachten.
De Rooie vond zich in to ernstige stemming om in Jan 's onderbreking genoegen te vinden.
— 't Was vreeselijk ! murmelde hij als voor zich zelven.
— Wat, Kobe ?
— Hetgene toen. gebeurde.
— En wat was het ?
— Aan den draai, op 't Lindeke, waar er eon kapelleken in den
boom hangt, vervolgde de Rooie als in droom, weerklonk er eensklaps
achter mij een hoonend, spoiten.d gelach ! 1k wende mij om... Het was
Lowie.
— Uw broer ?
— Ja.
— Hij had u bespied ?
Kobe knikte en na een oogenblik ging hij voort :
— Dag, Lowie ! zei ik.
— Dag, Rosse meisjeszot ! antwoordde hij grinnikend.
— Ik deed alsof ik het niet hoorde ; het was zondag, hij had
misschien te veel gedronken.
— Ge staat me dunkt nog al goed met Trezeke, zei hij en er lag
-jets onheilspellends in zijn blik.
De Rooie onderbrak zijn verhaal met eene vraag :
— Hebt gij ooit gaarne gezien, Jan ? vroeg hij.
De Antwerpenaar lachte eons.
— Wel twintigmaal, Kobe.
Deze schudde ontkennend het hoofd :
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— Dan moet het nog komen, Jan, dan hebt ge nog niet gaarne
gezien. Als dat gebeuren zal, vriend, dan zult ge plots zoo heelemaal
anders worden... Beter ?... Ja... veel beter op zeker punten... Ge zoudt
iedereen willen goeddoen en gelukliig maken, maar op een punt zult ge
kittelachtig worden.
— En dat is ?
— Het voorwerp uwer liefde.
— Dat is niet verwonderlijk, Rooie !
— Ge begrijpt mij niet ten voile, Jan. Ge kunt nog niet lijden dat
ze haar naam uitspreken... maar gij zelf gij zoudt uw geluk aan de
vogels in het bosch gaan vertellen.
— Ga nu maar voort, Kobe.
— 't Is om u uit te leggen hoe zoncierling een mensch zich kan
gedragen. Wanneer Lowie rue zei dat ik goed stond met Trezeke, wist
ik heel good natuurlijk van wie bier kwestie was en toch vroeg ik :
Welk Trezeke?
Mijn broer knarsetandde.
— Welk Trezeke ? herhaalde hij. Welk Trezeke ?... 0 gij, Rosse
valschaard !
— Het blood keerde in mijn lijf, maar ik zweeg.
— Welk Trezeke ? herhaalde hij schamper.
— Wait hebt ge, Lowie? vroeg ik.
— Ha ! ge kent Trezeke Schepels niet.
— Zeker dat ik haar ken...
— a heb aw flikflooierijen wel gezien.
Hij bekeek mij dreigend in de oogen en de vuist naar mij uitstekend
zei hij :
— Pas op, Rosse ! of ge zult met mij to doen hebben.
— Waar moet ik voor oppassen ? vroeg ik.
— a wil Diet dat ge Trezeke Schepels nog eenmaal beziet.
Ik viel uit de luckt.
Zulk bedreiging en zulk bevel deed me mijn kalmte verliezen.
— Bemoei u met uwe zaken, zei ik.
-- Ha, gij meent het zoo, Rosse?
— Gij zijt het Lowie die het op zulk een toon zet. Gij hebt nooit
van mij gehouden en nu ik een geluk in mijn leven heb, het eerste, nu
schijnt gij het mij te benijden.
— Benijden ! grinnikte Lowie, u benij den !... Wie denkt ge dat ge
zijt !... Of meent ge waarlijk dat een meisje kan verliefd geraken op een
gezicht als het uwe !...
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- Gij handeldt slecht, Lowie, sprak ik, van mij te komen pijn.
doen. Ga uw: weg, ik zal den mijnen volgen.
Isom dan niet in mijn vaarwater, Rosse.
— Dat doe ik niet, Lowie !
- Dat does, ge wel !
- Ons wegen, zei ik, loopen genoeg uiteen opdat wij elkander niet
dikwijler ontmoeten zouden, als gij dit verlangt voer ons beider rust.
Doe gij naar uw goesting, Lowie, en bemoei u ook niet met mijne
zaken.
— En Trezeken ? vroeg hij.
— Die naam heeft hier Diets te doen.
- Integendeel, daar zit het juist.
- Voor de derde maal, Lowie, dat zijn uwe zaken niet.
- Dat zijn mijne zaken.
— Uwe zaken !
— Ja, luidde het dreigend antwoord,
— Met welk recht !
- Omdat ik Trezeken bemin.
1k nam dit woord nog niet ernstig op, het kon dronkemanspraat
wezen.
1k moest hem daarenboven niet vreezen, meende ik, ik was wel
drie jaar jonger maar veel sterker geworden dan hij.
Hij viol in een vloed bedreigingen uit tegen mij, doch ik vervolgde
schokschouderend mijn weg.
's Namiddags was ik dit treurig voorval bijna vergeten.
Het was een donker stipje aan den helderblauwen hemel van mijn
geluk.
Bij het noenmaal sprak ik bitter weinig aan de tafel, geheel afgetrokken in mijn bespiegelingen, weggedompeld in mijn liefde.
De boor bij wien ik als knecht werktte, deed zelfs de opmerking
dat ik er zoo onthutst iiitzag alsof ik iets op 't geweten had.
Ik glimlachte eons maar zweeg. Tk was niet in gemoedstemming
om alles mode to deelen.
Hadde ik het maar gedaan !
- Waarom ? vroeg Jan.
- Dat zult ge aanstonds inzien.
Als ik na 't lof ter woning ging van Trezeke, ontmoette ik mijn
broer met den Witte van den Zavelberg.
Beiden schreeuwden mij beleedigingen en scheldwoorden achterna
maar ik antwoordde niet. Ilc bemerkte dat ze dronken waren en nog
gedurig de flesch aan den mond hadden.

KEIZER VAN MEXICO

321

"lc verstond lets van den rooden haan te doen kraaien ! Gij weet
wat dit zeggen wil.
- Brandstichten, zei Jan.
— Ja. 1k gaf er geen acht op.
Bij de ouders van Trezeke ward ik goad ontvangen. Zij had reeds
mijn bezoek aangekondigd.
Toen. ik 's avonds huiswaarts keerde had ik de toestemming.
1k meende mijn geluk bereikt to hebben... Eilaas !... eer er eenige
uren voorbij waren zou mijn leven voor eeuwig verbrijzeld wezen.
- Wat gebeurde er dan ? vroeg de Antwerpenaar met klimmende
bel angs telling .
— In den nacht, sprak de jongeling somber, klepte de stormklok
Er was brand in het dorp... Ilc sliep op de schelf boven de schuur
en kook door het dakvenster... Tic weet niet Welk voorgevoel mij overmeesterde... 1k blikte in de richting van het huis van Trezeken... het
stond in lichterlaaie !
- 0 God !
Als zinneloos snelde ik half gekleed over de heide ..... De men.schen waren gored... ik hielp blusschen en voor de beasten zorgen....
en 's anderdaags 's morgens ward ik aangehouden, beschuldigd de hoeve
van Schepels in brand te hebben gesteken
— Hoe is dat titogelijk
— Het gerucht was in het dorp... De gendarmen van Hoogstraeten kwamen en ik word gevangen genomen. De boar bij Brien ik werkte
kwam verklaren dat ik aan het noenmaal zoo zonderling was geweest,
zoo als iemand die slechte daden in 't schild voert. De man kwam ook
getuigen dat hij bij stormkleppen naar mij was komen gesneld maar dat
ik niet to huis was.... Natuurlijk ik was reeds wag.... Twee maand.en
bleef ik gevangen.
Op zekeren dag deed men mijne gevangehis open en zei men dat ik
vrij was.... Zonder verderen uitleg.... 1k keerde naar het dorp terug en
dan eerst vernam ik dat de Witte en ook mijn eigen broer voor de
brandstichting werden aangehouden. Het was Lowie zelf die in zijne
dronkenschap de waarheid had uitgebracht. In eene herberg had hij
gezegd : Trezeke Schepsels wil mij niet, maar onze Rosso zal haar toch
ook niet hebben. Ik heb 'met den Witten de hoeve in brand gestoken.
- Wat schurken ! zei Jan.
- Och ! de drank leidt tot alles.
— Het ergste is dat onschuldigen or ook moeten door lijden.
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— Die woorden werden aan den burgemeester overgebracht en
beiden gevangen genomeu. Afzonderlijk ondervraagd kwam spoedig de
waarheid aan het licht : Lowie had twee liter jenever beloofd aan dm
Witte als hij de boei aanstak : een liter op voorhand en een daarna.
— En de ellendeling had toegestemd ?
Kobe knikte.
— 't Is vreeselijk ! En hoe ging het u op het dorp ?
— Ja, de menschen zeiden alleen : 't is de Rosse niet, 't is Lowie die
het gedaan heeft. 't Was mijn broer en ze vonden misschien dat het
gerecht toch niet ver mis was geweest... Voor mij was het verschil nog
al groot.
— En uw Trezeke?
— 1k ging naar de hoeve van Schepels die terug was opgebouwd
maar ik werd door de ouderlingen slecht onthaald. Ze zegden dat ze wel
wisten dat het mijne schuld niet was maar dat ik toch de eerste oorzaak
van hun ramp was. Voor die menschen was het ook erg want ze waren
niet verzekerd.
— En Trezeke ?
— Zij stond aan den eenen kant met haar voorschoot voor de
oogen.... Het huwelijk kon geen plaats hebben, zei de oude. Met het hart
vol wanhoop vertrok ik... Den volgenden Zondag wachtte ik Trezeken
ail als ze naar de mis ging, ze weende bitter maar het kon toch niet....
later misschien.... Vooralsna wilden haar ouders van geen trouwen
hooren.
— Ze had toch moeten trouwen, meende Jan.
— Neon, vriend, ze kon niet... ze kon niet. Ze wilden bij haar
thuis niet.... en mijne spaarpenningen waren natuurlijk ontoereikend
om alleen voort te kunnen. Overigens ze kon hare oude moeder en
vader niet verlaten.
— Als ze onredelijk waren !
— De menschen hadden ook gelijk, Jan, want niemand wou van
mij weten. Mijn gewezen baas, die tegen mij had getuigt, dacht nog
altijd dat ik er voor een deel tusschen was en nergens wou men iemand
die voor brandstichting had vastgezeten. De oost is slecht geweest dit
jaar en 't schijnt dat boor Schepels er slecht voor zit. Op zekeren dag
hoorde ik zeggen dat Trezeke ging trouwen met Ward van de Blauwe
hoeve. Die jongen heeft geld, hij is oppassei.d en het meisje zal er
gelukkig mee zijn. 't Is zoo nog best ! murmelde de Rosse, maar er
blonken tranen in zijn oogen.
— En dan ?
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— Dan bEn ik van het dorp gaau loopen. Ik was eerst van zin in
't water te springen, maar dat mag niet, hee, Jan ?
— Neen, Kobe, dat mag niet.
— Dan hoorde ik zeggen dat ze voor een goede zaak naar Mexico
gingen vechten en ik ben vertrokken. Mijn leven is niets meer waard
en ge zult zien, Jan, dat ik het ginder achter niet sparen zal.
De Antwerpenaar stak zijn nieuwen vriend hartelijk de hand toe.
— Tusschen ons, zei hij eenvoudig maar oprecht, is het voortaan
op leven en dood. Wij blijven vrienden, hee Kobe.
De Rooie knikte bewogen ja.
— Hebt gij spijt van alles verteld to hebben ? vroeg Jan.
— Neon, het heeft mij good gedaan... maar ik hob schrik gekregen
van de menschen en ik wist niet dat er nog zoo'n brave waren.
— Was Trezeke getrouwd als ge vertrokt, Rooie ?
— Neon.
— Wie weet, jongen, wie weet ? Zoolang er leven is, is er ook
hoop !
— Voor mij niet meer !
— Eon mei* vergeet zoo licht niet, Kobe.
— Ze moot, Jan. Het acme kind kan niet anders.
— Als ge van Mexico terugkeert...
— 1k wil er niet van terugkomen, sprak de jongen halsstarrig. Ik
zal mijn best wel doen om niet terug to komen.
— De mensch rnikt, besloot Jan, maar God beschikt ! Wie weet !...
* *

Er waren nog andere passagiers aan boord van La Floride waarmode de lezer graag in kennis zal komen.
Er was namelijk tusschen hen een teekenaar die met zijn koddige
teekeningen het gansche schip wist to vermaken.
We deelen er hier twee mede. (Zie afievering 23.) Op het eerste ziet
men de uitwerksels der zeeziekte, op de tweede stelt de schilder een
behoedmiddel voor, namelijk een buikriem die het schokken der ingewanden moot beletten.
Die artiest met het potlood wend aan boord met den naam van
Rubens gedoopt en wij zillion hem alzoo maar blijven heeten.
Den 7 December, om 5 ure 's morgens, was de Floride in 't zicht
van la Martinique, het eerste der Antillen-eilanden.
Onze Vlaamsche jongens moesten groote oogen openen.
Zij hadden nu den grooten plas overgestoken en waren in een ander
werelddeel.
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De bergen in een lichten nevel gehuld, de reusachtige ravijnen, de
velden van suikerriet, de boomen en de weelderige plantengroei, eindelijk de negers en hunne slanke prauwen, leverden een verrukkelijk
schouwspel op voor hunne verwonderde blikken.
Na het eiland gedurende ongeveer drie uren langs de kust te hebben
voorbijgevaren kwamen ze voorbij Saint-Pierre, de hoofdstad van het
eiland en het anker wordt geworpen in de kleine reede van Fort-deFrance.

Negers en negerinnen geven blijken van uitbundige vreugde. Het
landen van een schip is voor hen een heele gebeurtenis en het is door de
gekste gebaren en wildste kreten dat zij hun gevoelens lucht geven.
In het algemeen zijn de zwarten van la Martinique goed en zacht
van inborst en zij toonen zich uiterst gedienstig.
Het klimaat is zoo schoon, zoo lachend dat het missehien een
gunstigen invloed heeft uitgeoefend op de bewoners.
Maar hier gelijk in Mexico en overigens in alle kolonies zijn de
Mestiezen (afstammelingen van blanken en Indianen zooals we reeds
zeiden) de doodsvijanden van de blanken wier fortuin en maatschappelijke stand zij benijden. Van een anderen kant hebben zij voor de negers
die zij als een ontaard ras aanzien, den virmigsten haat en grootsten
afkeer.
Het eiland van La Martinique i waarlijk van slangen vergeven,
waarvan de beet doodelijk is.
Er bestaat eene legende tusschen de blanken dat de negers een
behoedmiddel kennen tegen den giftigen beet der slang maar dat zij
weigeren het geheim mode to deelen. Pit antidatum schijnt tot de
fantazij te behooren want jaarlijks sterven or talrijken zwarten ten
gevolge aan slangenbeten.
Ook zijn de aardbevingeu goon zeldzaamheid in la Martinique.
Om beter de rampen de voorkomen zijn al de huizen in hout
gebouwd.
Op de Savannaplaats der hoofdstad bevindt zich het standbeeld der
eerste keizerin van Frankrijk, de eerste vrouw van Napoleon I, keizerin
Josephine, geboren Tascher de la Pagerie.
De Floride bleef 24 uren aan land. Het was tijd dat het anker
gelicht word want verscheidene soldaten waren het slachtoffer geworden
van den tafia of brandenwijn van suikerriet, waarvan zij de kracht niet
kenden.
Gelukkiglijk dat die ziekte met slapen overging.
Eene \ergere kwaal verklaarde zich aan boord namelijk typhys.
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Den 10'1e" December liep de Floride de reede van Santiago de Cuba
binnen en zes soldaten door de ziekten aangelast bleven in het gasthuis
aan land.
Eilaas alien op eery na bezweken daar, ver van hull land, en
zonder Mexico betreden te hebben waarvoor zij gingen strijden !
De reede van Santiago de Cuba is een der schoonste van de gansche
wereld.
Het water is er ZO3 udder dat men er tot op groote diepten de
roode koraalgewassen kan. onderscheiden.
Groote zeeaveu of kormoranen zwirlen gedurig over den zeespiegel
en pikken nit het water visschen grooter dan zij zelven.
Van verre gezien is de stad Santiago schooner dan van dichtbi j.
De straten zijn eng, vuil en loopen vol kronkelingen Tangs smerige
houten gevels.
In 1864, op het oogenblik dat de Floridc er aanlandde, telde de
stad ongeveer 80,000 inwoners en waren de negers er nog *tot de
de slavernij gedoemd.
De negers, zegt kapitein Loiseau, aanschouwen de slavernij als iets
zeer natuurlijk. Al die ik gezien hob werken niet de heeft van een Europeaanschen arbeider. Allen zijn krachtig van gestel en uitnemend
gezond.
Eon neger van ongeveer zestig jaar, die portier was bij den geneesheer Lofond vertelde dat hij zes zonen had waarvan vier nog als slaven
dienden.
De brave zwarte had de vrijheid der tCvee anderen gekocht voor
3,500 piasters of 17,500 franken. Nu spaarde hij em een derde af to
koopen.
Gelukkiglijk is daar eon einde aan gekomen en is de slavenhandel
in die streken afgeschaft.
Nu kan de moeder van het kind, de echtgenoot van zijn vrouw niet
meer willekeurig gescheiden. worden ! Nu kunnen die ongelukkigen niet
meer als roe worden verkocht.
Ook in Congo worden de slavenhandelaars tot in hun verste strooptochten achtervolgd door onze Belgische soldaten, dank aan onzen
grootmoedigen vorst Leopold II.
Den 15 December 's morgens, wierp de Floride haar anker voor het
fort San-Juan d'Ulloa, op een afstand van ongeveer vijf-honderd meters
der have van Vera-Cruz.
Dit fort heeft millioenen aan Spanje gekost, mnaar heeft nooit
kunnen beletten aan een vloot de stad to beschieten.
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Het was gedurende een dier bombardeeringen, bevolen door den
prins de Joinville, dat de gewezen voorzitter van Mexico, Santa-Anna
door een . biskaaier werd getroffen die hem het been verbrijzelde.
De veldheer, zegt men, zette zijn eigen been af bij middel van een
mes.
De reede van Vera-Cruz wordt vreeselijk geteisterd door de Norte.
Dit gebeurd ongeveer alle veertien dagen. Dan vluchtten de schepen
naar de hooge zee om tegen de kusten niet verbrijzeld te warden. De
oorlogschepen zoeken sours een schuilplaats twee uren zuidwaarts achter
de eilanden de los Sacrificios. Daar liggen ook de Fransche Mariniers
begraven die in 1862, gedurende belegering, aan den Vornito-Negro
bezweken.
Het was daar, naar er beweerd wordt, dat de vroegere Indianen
menschen ten offer brachten aan bun afschuwelijke afgoden.
Onze jongens werden aan land gebracht.
Welk een vreugde den grand der bestemming to betreden
Maar nieuwe slachtoffers werden door klimaat en landstreek
geeischt. De vomito negro of gele koorts woedde vreeselijker dan ooit.
Er ligt eenige gelijkenis tusschen den typhys en de vomito. Deze
begint door een neerslachtigheid en een soezerigheid waarin de zieke
tien of veertien dagen gedompeld blijft. Dan barst de eigenlijke gele
koorts uit en kenmerkt zich door folio brakingen.
Die phasis duurt gewoonlijk zes uren of minder en de lijder sterft
zonder veel smart.
Zelden laat de vomito zijn prooi ontsnappen.
Twaalf Belgische soldaten, waartusschen de muziekmeester Allard,
werden door de gele koorts aangetast en bezweken to Vera-Cruz.
Onze vrienden Jan van 't Schelleke, Rooie Kobe en Rubens bleven
ongehinderd en de laatste bleef zijn opgeruimdheid behouden.
Over Vera-Cruz deed Rubens maar eene opmerking, die zeer gegrond
was, namelijk dat de zwarte gieren er onze rvuilniskarren vervangen.
Inderdaad, de bewoners dier tropische stad nemen niet de minste
voorzorgen van zindelijkheid on alles wordt midden in de straten
geworpen waar de roofvogels baat en buit bij vinden.
Den 18 n l s morgens vertrok de afdeeling naar Camaron per spoor-.
trein.
Van daar tot de 'words-tad Mexico waren er nog zeventien dagmarschen te doom
Den eersten dag werden slechts twaalf uren. afgelegd met den
ijzerenweg, maar to Camaron oefenden zich de Belgen in het nederslaan
van tenten en eten gereed maken in open Iucht.
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Het land waar zij doortrokken ligt vol moerassen, veenen en poelen
en men adenit er de dood in langs de longen. De dikke slingerplanten
verstrekken tot schuilplaatsen aan slangen en andere giftige dieren.
Van tijd tot tijd ontmoetten de Belgen posten van Egyptiaansch e
soldaten met glimlachend gelaat, vol moed, wilskracht en onbezorgdheld, die er door Napoleon III waren heengestuurd.
Be Juaristen hadden van hen meer schrik dan van de Turkos en
de zoeaven. Zij zijn vlug en wild en vechten slechts met het punt
hunner bajonet.
Hun officieren hebben de grootste mocite van de wereld om hen to
beletten de hoofden hunner gevangenen af to houwen. Langs een
anderen kant zijn ze zeer eerlijk en laten zich gemakkelijk leiden.
Rond een uur 's middags kwamen de Belgen to Carmaron aan.
Aan dien naam was reeds een treurige gebeurtenis verbonden. Eon
tumulus of grafterp duidt de plaats aan waar een compagnie Fransche
soldaten eenigen tijd to voren bezweek.
Die moedige jongens begeleidden eon konvooi van mondbehoeften,
toen zij door 1500 guerilleros werden. overvallen.
Drie uren duurde de strijd.
Als de kardoezen opgeschoten waren trokken de Franschen zich
terug, wijkend voor de overmacht, en verschansten zich in een huis.
De Juaristen staken het in brand en een gedeelte hunner kwam om
in de vlammen.
Slechts vijf hunner ontkwamen het ge-vecht.
In Camaron maken de Belgen kennis met de eerste Indianen. De
mannen staan meestal onbeweegiijk voor hunne tent, het gelaat bedolven
onder de lange nederhangende haarvlechten.
Hun gezang, zegt Loiseau, is droevig on eentonig. De woorden
bezingen lang vervlogen tijden van grootheid en vrijheid.
Om 9 uren waren alien wader hunne tenten ingeslapen en om 4 ure
's morgens bliezen de trompetten de ontwaking.
Eerst om half-zeven was de tros van het leffer klaar on kon men
verder reizeu. De bagage was op drie-en-tachtig muilezels geladeu..
De lange zeereis had natuurlijk de troepen afgemat en ze onbekwaarn gemaakt tot groote dagreizen.
Het was dus niet te verwonderen dat onze jongens veel leden onder
dien blakenden hemel, langs zandige en rotsige wegen.
Als zij uitrustten, moesten de officieren altijd good aanbevelen van
de plaats to onderzoeken of er geen slangen of schorpioenen zaten.
Het oog waart alleen over een verschroeide naakte streek waar
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slechts een weinig gras groeit en mesquites een soort van mexicaansche
doornstruik.
Na vijf uren marsch, stikkend van den dorst, komen ze aan den
voet van den berg Chiquihuite waar de tweede Fransche post is opgericht.
Daar ligt de pueblo of het dorp Passo-del-Macho en de troepen
blijven er vernachten.
In den nacht weerklinken er van tijd tot tijd geweerschoten ; het
zijn de schildwachten die de roovers van het kamp verjagen maar dit
gdknal verwekt wel eenigszins alarm tusschen jongens die nog niet
gewoon zijn aan het voeren van oorlog.
Maar bij de eerste morgenklaarte doen de officiers een andere
onaangenarne ontdekking : een der arrieros of rnuilezeldrijvers heeft in
den nacht met vijftien beladen muilezels de plaat gepoetst.
Dit veroorzaakt eene groote verwarring, een hoop klachten en
verwenschingen maar er valt niet aan te denken den schurk na to zetten
die met zijn buit in het gebergte is kunnen vluchten. Maar hier kon
het met recht gezegd worden : a la guerre comae a la guerre. Ze trokken
verder en als ze den volgenden nacht to Potrero legerden werden er
moor schildwachten uitgezet om op de lastdieren to waken.
Een der Belgische soldaten, die ondanks het strong verbod, zijn
hOed in vollen middag afgenomen had, bezweek aan een zonneslag.
Het lijk word voor de troepen ten tom gesteld opdat het tot les
zou dienen aan de anderen.
Een Vlaming bezweek ten gevolge van een slangenbeet.
Twee soldaten die ook van die giftige kruipdieren gesteken werden
ontkwamen door het onmiddellijk uitbranden der wonde en het nemen
van tachtig druppels ammoniak in water.
Dit schijnt het beste middel tegen een slangenbeet.
Typhus, gele koorts, zonneslagen, slangenbeten hadden dus reeds
slachtoffers gevergd tusschen onze moedige landgenooten.
Vele wederwaardigheden ontmoetten de troepen niet tusschen
Vera-Cruz en de hoofdstad Mexico ; doch daar wij geschiedenis schrijven
en pen roman ; daar vele onzer landgenoten nog leven die aan dien
tocht deel maakten en ons misschien zullen lezen, denken wij het
noodig, met kapitein Loiseau, stap voor stap onze jongens to volgen en
rechts en links een vluchtigen blik to werpen op het landschap.

HOOFDSTUK II.

Cordova. —He Indianen. — Orizaba. — He Cumbres.
Indiaansehe pleehtigheden. — 12h uebla. — He onder.
aardsehe gevangenis. — Iieklimming der Sierra.
Nevada en de inehtspiegelingen. —He meren.

De 2 sten December marscheerden de Belgen naar Cordova, de
grcnsstad tusschen tierra calente of warme, en de tierra templada of
gem at igde luchtstreek
Riar verandert ook het schouwspel dat de natuur oplevert.
Een weelderige plantengroci woekert er kwistig.
Heerlijke potingen en koffieboomen vormen er hagen en lanen
de oranjeboom bloeit er in het wild, maar de wegen door de regens
gedrenkt zijn onbegaanbaar.
De drie Fransche officiers van den militairen post van Cordova
kwamen de Belgen te gemoet.
Ms men zoover van zijn land verwijderd is dan zijn Duitschers en
Franschen bijna onze landgenooten homers
In Cordova ontmoet men veel kloostergebouwen die vroeger rijk
en machtig waren maar thans in verval zijn gekomen sinds de wet op
kerken en kloosters, door Juarez uitgevaardigd, hun ongeveer een
milliard ontnam.
De groote markt of Plaza-Mayor, is zeer uitgestrekt. Daar bevindt
zich de hoofdkerk.
Op de groote markt zijn wandelende gaarkeukens ingericht die
avonds verlicht zijn door den gloed der koolvuren en der rookende
toortsen.
Daar wordt een soort vleesch vorkocht gezouten of in de zon
gedroogd, maar waarvan de aanblik den eetlust niet opwekt. Met dit
vleesch wordt een hutsepot gemaakt waar stukken ossenvleesch,

22

330
ili MNS01111011011.1/10m,

MAXIMILIAAN
P.400019.1111111.0.011.1.111.11.10,191

hamelvleesch, vieu.gels en koppen van kiekens en eenden de bestanddeelen van uitmaken.
Alles wordt bestrooid met een soort peper, chile geheeten, en die
u de keel afbrandt.
't Is geen kost voor Europeanen ; zij die beproeven ervan te eten
trekken een Ieelijk gezicht en herbeginnen niet meer. Maiskoeken
vervangen het brood.
De bijzonderste klanten dier zonderlinge gaarkeukens zijn ellendige
Indianen, donker van gelaatskleur, de haren glimmend glad gestreken,
bet lichaam ineengedrongen, de mond groot en de tanden hageiblank
als die van negers. Zij hebben bijna geen baard.
Als hoofddeksel een strooien hoed en in den regentijd een rieten
mantel.
Die overzeescbe lazzaroni slapen onder de arcaden der plaats.
Zij schijnen onverschillig voor al hetgene er rondom hen gebeurd
en keken nanwelijks naar omhoog op de Belgen.
Het regenseizoen duurt van den 1 5den Mei tot den 15 den September
(-in komt dus overeen met onzen zomer.
Dan wordt het land door meren en stroomen overdekt en de
verbindingswegen afgesloten.
Den 23 December werd de reis naar Orizaba voortgezet. De wegen
waren zoo s]echt dat de troepen drie kwaart uurs noodig hadden om
anderhalf uur ver te gaan.
De Mexicanen spreken van Orizaba als van een modern Capua.
Dit is wel eenigzins overdreven.
De stad is jets grooter dan Cordova, dat 10.000 inwoners telt.
De straten zijn. rechtlijnig, De huizen hebben geen verdiep en geen
kelders gelijk bijna overal in Mexico, in de Antillen en de volkanische
streken in het algemeen.
Langs drie kanten is Orizaba door reusachtige bergen omgeven.
In de verte, op een afstand van acid uren, ziet men de eenige
heerlijke piek van Orizaba, of hij nabij was.
De Indianen noemen dien berg de Citlatepelt of de berg der Ster.
Langs het Noord-Westen, op den weg van Mexics, verheft zich de
beruchte Cerro-Borrego.
Het was char dat de Fransche generaal graaf de Lorencez, na de
neerlaag den 5 de1 Mei 1862 te Puebla ondergaan, — en waartoe de
geheimzinnigo Mercedes zooveel bijdroeg — zich terug had getrokken.
Hij meende dat het toppunt van den berg ongenaakbaar was en
had verwaarloOsd het te bezetten. In den nacht deed de generaal Ortega

K11Z1R VAN

38]

2500 man den berg beklimmen, Hij richtte er eene batterij in die door
hare voordeelige standplaats de stall kon in puin leggen.
De luitenant Detrie van het 99() linieregiment werd op zekeren
nacht belast met eene verkenning op de kruin van den berg.
Na onderhalf uur geklommen te hebben op de rotsen stootte de
luitenant Detrie met zijne manschappen op de vijandelijke batterij.
Doze word afgevuurd en zaaide den dood in de Fransche rangen.
Detrie zelf werd aan den polls gekwetst.
Maar de moedige officier verloor zijn koelbloedigheid niet.
Om den vijand in den waan te brengen dat zij zeer talrijk waren
riep hij
Langs hier de zoeaven !... Vooruit de turcos !... Met de bajonet
Die kreet herhaald door de soldaten, wierp den schrik in de
Mexicaansche rangen.
Meenende dat gansch het Fransche leger hen op het lijf was
gevallen namen zij de vlucht in wanorde.
's Anderdaags vond men de kanonnen en de wapens verlaten en
twee honderd slachtoffers dier paniek, gedeeltelijk in de afgronden op
de rotsen verbrijzeld
Een groot kruis was nog op den Borrego geplant toen de Belgen
daar voorbij kwamen.
Het herinnerde het heugelijk wapenfeit dat aan den luitenant Detrie
den graad van kapitein en het kruis van het Eere-legioen verschafte.
Een weinig later onderscheidde Detrie zich bij het beleg van
Pueb]a en als kommandant der jagers te paard keerde hij, na eon
afwezigheid van slechts twee jaar, in Frankrijk terug.
Het klimaat van Orizaba is zoo mild, zoo zacht en zoo geurig dat
het met dit van Nizza mag vergeleken. worden.
Er heerscht eon eeuwige lente.
De hanengevechten zijn or fel in eere.
Twee Indianen komen nooit mekaar tegen zonder wederzijdsch
naar de gezondheid to vragen.
Maar het laatste is toch altijd :
el gallo cle Ud ?... En uwe haan.
Nog eene andere oprilerking die niet van pittigheid ontbloot is : de
honden in Mexico maken nacht en dag eon lawaai dat go er hooren en
zien zoudt bij verliezen, maar ieder ke pt het spreekwoord : groote
blaffers bijten niet.
Dit wordt hier bewaarheid want zoo er geen grooter blaffer in de
wereld zijn, er zijn er ook geen versaagder en blooder.
Dit belet niet dat de Indianen u altijd zullen toeroepen :
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Cuidado ! El perro es muy bravo I. Neem u in aandacht want de
hond is zeer stout.
En voor een gebaar dat ge maakt kruipen zij in hun kot.
Kerstmis !... 25 December !
Bet was te Orizaba dat ooze jongens het feest van Kerstmis vierden.
dat meer dan een ander feest, dunkt mij, terug aan huis doet denken.
Het komt misschien hier uit voort dat Kerstmis in het hartje van
den winter, , valt en dat het daarom in familie, rond den haard, wordt
gevierd.
To Orizaba kreeg de kommandant Loiseau bericht dat hij op zijne
hoede moest zijn want dat een deel der guerrilleros, die door de
Franschen uit Oajaca verjaagd kwamen to worden, op weg waren in
zijne richting.
Den 26 word de tocht hernomen.
De dagreis beloofde belangrijk to zijn. De troepen gingen de
Oostelijke glooiing beklimming dier beroemde Cordilleros, dier reusachtige bergen waarvan de verbeelding droomt.
Ge vertrekt voor dag en dauw om de warmte der mediodia te
voorkomen.
Las Cumbres of de bergtoppen, gelijk daar de bergketen der
Cordilleros wordt geheeten, zijn verdeeld in kleine en groote cumbres.
De weg kronkelt naar omhoog op de rotsige holing en gelijk aan een
monsterachtige slang die zestien overgroote bochten zou hebben.
De vier eerste bochten zijn de langste en komen uit op de groote
Cumbres.

Meer dan eene uur is or noodig om het toppunt der groote Cumbres
to bereiken. Maar van daar is de aanblik allerheerlijkst. De morgennovels strekken een vlottend waas uit over de vallei van Orizaba.
Wat verder liggen de kleine Cumbres.
Den 30 kwamen de Belgen to Amazoc, een steedje van ongeveer
3,000 inwoners. Daar waren zij getuigen van een lijkplechtigheid die
een diepen indruk op hen maakte.
Al de priesters der stad waren, tegenwoordig.
Zij gingen rond eene opene kist waarin een meisje lag van vijftien
of zestien jaar dat men nog levend zou gewaand hebben.
Al de vriendinnen der overledene volgden in blank gewaad terwij1
het rinkelen van bellen., door knapen gedragen, zich mengde bij het
ernstig gezang ,der priesters.
De jongelingen shaken vuurpijlen af hetgene 't verwonderlijkste
voorkwam aan de Belgen die vuurwerk altijd aan feestelijkheden
gepaard zagen.
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A de klokken der stad bengelden en zoo ging de stoet ter kerke.
Van droefheid geen spoor.
Bij de Indianen wordt het afsterven van een knaap of van een jong
meisje eerder als een groot geluk aanschouwd.
Be ouders zeggen dat God in zijne groote goedheid den engei dien
zij op aarde hadden in den hemel verplaatste en zij zijn er vreugdig om.
De bloedverwanten, de vrienden en de geburen wenschen de moeder
geluk en na den lijkdienst heeft er een groot feest plaats.
31 December ? De Belgen trekken Puebla binnen.
Van verre heeft de stad een verrukkend uitzicht.
De koepels, met gleiswerk bedekt, schitteren in het zonnelicht.
Achter de stad verheffen zich de twee vulkanen de Popocatepelt en de
Witte-Vrouw met eeuwige sneeuw bedekt.
Het was de Puebla dat onze jongens den 1 Januari 1865 vierden.
Puebla of de stud der engelen, had veel geleden door den oorlog en
de stad is met puinen bedekt.
Dam' treft men de silos anrn of de onderaardsche gevangenissen.
De silo is eon put van 5 meters diep. Hij wordt met doorneil
bedekt en de ongelukkige die er in wordt gelaten kat. Mu geen
ontsnappen denken.
Den 4dcn waren de Belgen to Puente waar maarschalk &mine hen
kwain groeten. De. Fransche veldheer begaf Bich naar het beleg der stad
Oajaca,
Don 6 1e11 trekt do afdeeling de Sierra-Nevada over die haar nog vEtii
de vallei van Mexico scheidt.
Daar doet Bich een wonderbare luchtspiegeling voor : de twee
besneouwde kruinen van den Popocatepelt en der Wilts Vroutt, die
nochtans zes Aron van elkander zijn verwijderd, neigen naar eon als
gingen zij ineen srnelten.
Het is een bedrog der oogen dat niet uitgelegd wordt.
Den Veil zagen zij de meren. Calcho en Texcoco. als twee reusachtige spiegels r oor zich
Tusschen die twee meren leidt de weg naar de hoofdstad, naar
Mexico !
Donzelfden avond gondol zij or hun intrude doen, Be keiger en de
keizerin wachtten hen af.

HOOFDSTUK III.

Lbedro Ventura.

Die schoone streek welke ale Belgen waren doorgetrokken zou een
heerlijke leader moeten zijn voor zachte en verhevene gemoedsaandoeningen ; liefde en goedheid zouden er alleen mogen tronen. Het zijn
integendeel de wildste zeden die er heerschen in Been land ter wereld.
Het is hier de plaats om in het voorbijgaan de geschiedenis to vertellen
van Pedro Ventura ; geschiedenis die plaats greep j uist op het oogenblik
dat de Belgen de streek doortrokken en die een zondeling maar trouw
licht werpt op het dit land van Mexico waar Maximiliaan thans keizer
was en waar onze landgenooten hun bloed gingen vergieten.
Het was op een zondagmorgen der maand December 1864 dat twee
Mexicaansche ruiters van Cordova naar Vera-Cruz reden, langs den weg
welken de Spanjaards door de Cordilleras Otrokken hebben, een reuzenarbeid die door de achteloosheid der Mexicanen in verval geraakte.
Ile zeg twee Mexicaansche ruiters, als dusdanig waren zij weliswaar
gekleed maar de eene was een Fransche geneesheer, met name Biart,
en de andere zijn knecht. Laten wij den geneesheer zijn wedervaren
zelf vertellen omdat hij ooggetuige was.
Het was twaalf uur 's middags.
Ik was den Chiquihurte overgetrokken en beklom met veel moeite
de helling van den berg.
De hitte was zoo hevig en de vermoeienis onder paarden zoo groot
dat ik, tegen mijn gewoonte, verplicht was het met de sporen aan to
prikkelen.
Men moot onder die tropische zon en op die stoffige wegen geloopen
hebben om zich een denkbeeld kunnen to vormen van de smarten
waaraau men zich blootstelt als men de nieuwe wereld bezoekt.
Onze oogen waren rood, de lippen door de droogte opengeborsten,
de keel in vuur en ons voorhoofd druipend van 't tweet,
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Eindelijk kreeg ik medelijden met ons beesten, met mijn knecht
en met..., mij zelven.
Wij bleven nabij een doodsch en verlaten gehucht, midden op eene
bergvlakte stil staan.
Het schouwspel dat men van den Chiquihuite heeft is niet alledaagsch.
VOOr mij strekken zich de vlakten van het Warme Land uit, achter
mij stapelden de bergen zich opeen ; bergen ternauwernood gescheiden
door afgronden op wier bodem het water der stroomen bruischt.
Gelukkiglijk overtrok de hemel en werd het donker. Wij meenden
dat een vreeselijk onweder ging losbarsten maar de lucht bleef alleen
bewolkt.
Ilc keek om mij heen.
Over den afgrond boven welken ik mij be yond stak een robinia of
ijzt . rboom zijn baderlooze takken uit.
De takken waren echter bzdekt met orchideeen met goudenbloemen
terwijl een zestal toecans met hun grooten snavel in den boom zaten en
genoegelijk hunnes krop deden opzwellen, en wier scharlaken veeren
men voor bloedige wonden zou kunnen houden.
Eon groote zwarte gier, wiens krachtige vlucht ik bewonderde
steeg nit den afgrond op terwijl hij breede kringen beschreef.
Weldra was hij boven ons hoofd, bleef een oogenblik onbeweeglijk
in de luckt en streek vervolgens op de takken van den ijzerboom neder.
Daar wemelden nog andere roofvogels rond.
— Korn, zei ik tot mijn knecht, wij zullen eons tot daar gaan. Er
moot een lijk of een kreng liggen want de gieren en raven gaan er op af.
Wij hadden slechts eenige passen vooruit gedaan in die richting
of wij deinsden achteruit vol afgrijzen....
Eon lijk, reeds in staat van ontbinding en gedeeltelijk door de
roofvogels vaneen getrokken, hing met de voeten aan een boom opgeknoopt, het hoofd naar beneden.
Dit schouwspel dat in de binnenlandsche provincien zeer algemeen
is, omdat men op die wijze de ter dood gebrachte misdadigers ten pronk
stelt, moot mij hier zeer verrassen, bier op den weg die als de veiligste
der Mexicaainsche landen beschouwd wordt.
De huid van den ongelukkige, goudgeel van kleur en reeds met
groenachtige reeuwvlekken gemarmeld, was verdroogd en teekende de
oogholten terugstootend af.
De wijdopenstaande mond liet twee rijen witte kloine scherpe
tanden zien.
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Op een plank, die beneden in de struiken lag, had een bloedige
vinger met misvormde letters geschreven :
PEDRO VENTURA

Ik was vrij wet bekend met den naam en daden der Mexicaansche
rooverskapiteinen en ik trachtte mij te vergeefs de heldenfeiten van
dozen Ventura to binnen te brengen.
Om welke misdaad had de gerechtigheid, anders zoo toegeven in
de provincie Vera-Cruz en zoo weinig voortvarend is, dit vreeselijk
voorbeeld bevolen ?
Terwijl ik om mij heen zag als om een antwoord op doze vraag to
zoeken ontdekte ik eenige stappen verder twee takken die tot een kruis
waren saamgebonden.
Dit zoenteeken beduidde dat de plaats, waar het zich verhief het
tooneel van een moord geweest was.
1k richtte nu mijn oogen naar den afgrond en hoopte in de
besc4ouwing van doze woeste Batuur de vreeselijke verschijning die de
gier mij had doen ontdekken, to vergeten.
Maar door een soort van tooverkracht word mijn blik gedwongen
zich van de rotsen, boomen en vergezichten los to maken en zich to
wenden naar dat gelaat met ledige oogkassen en naar dien naam met
bloedige letters geschreven.
— God behoede u beer zeide een vreemde stem wier onverwachte
nabijheid mij deed schrikken.
Ik keerde mij om, terwiji ik den haan spande van den revolver, dies
aan mijn gordel hing.
Tusschen mijn knecht en mij stood een ruiter, voorzien van een
klein.e karabijn, waarvan de kolf op zijn dij rustte.
Op die wegen van Mexico spreekt men elkarider altijd als vijand toe.
Men wisselt geen woord dan nadat men zijn wapen gereed heeft.
— God vergelde het u ! hernam ik met de gebruikelijke spreekwijze.
Ik had mij laten overvallen want ik kon niet zeggen aan welke
zijde van den berg de onbekende mij genaderd was.
Wij beschouwden elkander in stil-te maar met den vinger aan den
trekker van onze wapenen.
— 1k ben een man des vredes, zeide de nieuw aangekomene
eindelijk
Dit zeggend stale hij 'zijn buks in den lederen koker die aan zijn
zadel king.
Ile volgde zijn voorbeeld.
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Op dit oogenblik ging de gier op den kop zijner prooi zitten.
De ruiter stiet een krachtigen vloek uit, greep zijn karabien en
schoot...
— Caramba ! brulde hij.
De vogel richtte zich even op, liet een schorren kreet hooren,
zweepte de lucht met ziju vleugels en scheerde mar den afgrond.

Generaal Chapeliee.

De nabtirige hoogten weerkaatseu den echo van den knal.
Het is . waar dat men op de Mexicaansche elkander met -wantrouwen
aanspreekt en toch wordt die eerste beweging spoedig door een hartelijk
gemeenzaamheid opgevolgd.
Als gij eemnaal een groet gewisseld hebt, dan zal uw medgezel,
die het toeval u gegeven heeft, u geen bed doen als was hij ook een
bandiet van beroep.
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De kogels kruisen elkander voor de eersten woorden maar zoo
haast gij elkander het God hehoede u hebt toegewenscht, zou elke
aanval als een schandelijk verraad aangemerkt worden.
Pit is als het ware een punt van eer dat nooit overtreden. wordt.
Een kwartier na ons ontmoeting zaten wij dan. ook 1.aast elkander
en deelden onzen soberen leeftocht.
Mijn nieuwo makker droeg het kostuum der Mexicaansche ruiters :
een broek tot aan de knieen open en voorzien van een dubbele rij
knoopen ; een lederen buis versierd met passementwerk nit grillige
figuren bestaande ; een gordel van rood sineesch krip, een grijs filten
hocci beluden met gedreven gouden plaatjes.
De zw ante en de dikke manen van zijn paard gaven een volbioed
Andaluzier to kennen, een ras dat in Mexico zeer zeldzaam voorkomt.
Zijn zadel en wapenen schitterden van zilveren inlegwerk en zijn
buitengewoon groote sporen, die nog lager dan zijn Kiel afliepen, noodzaakten hem bijna op de teenen to loopen.
Hij scheen dertig jaren oud.
De strenge type van zijn lange trekken, zijn tint, zijn deftigheid,
zijn ijle baard, zijn dorre en gespierde vormen deden hem eer op een
Arabier dan op eon Mexicaan gelijken.
Zijn groote oogen met lange wimpers omzoomd hadden een droevige
mijmerende uitdrukking ; om zijn mond speelde altijd een glimlach,
bitter en- flauw, evenals bij menschen die veel geleden hebben.
In een woord, zijn hooding, zijn denkbeelden, de wij-ze waarop hij
zich uitdrukte onderscheidden zich door die aangeboren sierlijkheid welk
een niet alledaagschen card te kennen gaf.'
De zon overstroornde het veld met loodrechte stralen. Op de
plaatsen waar de rots geheel van groeikracht beroofd was schitterde zij
zoo dat de- oogen er pijn van kregen, want de onweerswolken waren als
bij tooverslag, gelijk dit dikwijls in fropische 'anden gebeurt, geheel
verzwonden
Myriaden hagedissen 'leper' in alle richtingen en rolden tot voor
onze voeten ; eenige lieten, bij het minste gerucht, uit hun keel een
soort van bonte verfrommeling-komen, even kleurrijk als de vleugel van
een vlinder.
Het zou dwaasheid geweest zijn zich op weg te begeven of zich in
de savanen to wagen, alvorens de zon haar stralen een weinig
schninscher wierp.
Reeds herhaalde malen had ik mijn gezel ondervraagd over het
opgehangen lijk dat wij steeds voor oogen hadden en waarvan het hoofd
eenigszins op het zijne geleek.
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Dan sloeg hij met zijn cuarta op den grond.
Een cuarta is een smalle reep leder met een looden kogel eraan die
tot karwats client.
Een satanische glimlach teekende zich op zijn gelaat en zijn korte
antwoorden waren eer in staat mijn nieuwsgierigheid te prikkelen dan
die te voldoen.
Eindelijk deed ik hem een vraag, op den man af, en hij wedervoer met een ernstige treurige stem :
— Gij verlangt dus de geschiedenis van Pedro Ventura te kennen?
— 1k wilde ten minste de bijzonderheden van zijnen dood vernemen.
— Waarom ?
- Dit bloedige grafschrift is een raadsel waarvan ik de oplossing
zocht then gij mij verrast hebt.
— Wat meent gij ?
— 1k zie daarin de ontknooping van een vreeselijk drama.
De man schudde het hoofd.
— Is het niet zoo ? vroeg ik.
— De ontknooping ! daarin zoudt ge u kunnen bedriegen.
— Ha !
— Maar ik denk weldra iemand to zien opdagen wiens aankomst,
indien gij op hem wilt wachten, mij beter in staat zal stellen uw nieuwsgierigheid to bevredigen.
- Waaatoe dit uitstel ? Uw verhaal zal uw vriend de gelegenheid
geven ons in to halen.
1k drong op nieuw aan.
— Welaan dan ! Het zij zoo ! sprak hij.
Terwiji hij de oogen sloot alsof hij zijn gedachten verzamelen
wilde r begon hij :
— Het is juist e q n jaar geleden dat Manuel Ocampo tot militaire
commandant van het stadje Cordova werd benoemd. Ilc zal u niet in
verwondering brengen door er bij te voegen dat noch zijne verdiensten,
noch zijne dapperheid hem tot dit ambt verheven hadden maar wel
eene reeks van laagheden bij- de ministers in de hoofdstad. Ofschoon
door alle brave menschen veracht en door al zijn onderhoorigen verfoeid,
boog Loch iedereen voor de luimen van den dvviv.geland.. Gij moet weten
vreemdeling, dat bij ons een militaire gouverneur zoo machtig is als de
keizer zelf.
Op datzelfde tijdstip woonde er in eon huis, even buiten de stad
gelegen, eene oude vrouw van strong adellijke grondbeginselen, Donna
Jozefa Torres genaamd. Zij woonde sedert tiers jaren in Cordova,
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Toen zij er aankwam had zij een kind en een Indiaansche dienstrnaagd bij zich en kocht een huis benevens een koffiepoting waarvan do
opbrengst haar geheel vermogen uitmaakte.
Donna Jozefa bezocht niemand.
To nauwernood wisselde zij eenige beleefde woorden met haar buren.
Maar de oude Indiaansche meid was minder ternghoudend als haar
meesteres en sprak van een verloren vermogen en van een jonge vi ouw,
die de geboorte van de kleine Tereza met den dood had moeten
bekoopen.
Men zeide dat donna Jozefa tot eene oude Spaansche familie
behoode en dat haar dochter gehuwd was met een Mexicaanschen
generaal.
Doze word doodgeschoten omdat hij had doel geeomen aan een
samenzwering, welke zich ten doel stelde Mexico weder aan Spanje to
brengen.
Echter werden die nieuwsjes rondvertelt zonder dat men iets met
zekerheid kon zeggen.
Naarmate Tereza grooter werd sloot donna Jozefa zich meer op.
Het jonge meisje verliet de plantage of poting nooit anders dan om
naar de kerk to gaan. Men sprak veel over de schoone onbekende ;
menig caballero sloop des avonds wanneer de Z011 onderging en een
'windje de lucht kwam verftisschen langs de aloehaag waarachter hij haar
hoopte to ontdekken..
Haar schoonheid word door iedereen geroemd.
Onder die aanbidders be yond beyond zich Ventura, de zoon Aan
een rijken grondeigenaar to Cordova.
Zijn moeder die reeds vroeg weduwe was geworden, was to zwak
om zijne woeste geaardheid to bedwingen of to besturen.
Zij gaf hern in alles toe.
Ventura leerde paarden temmen, tijgers j agen, wilde stieren
strikken, en zijne eerste levensjaren werden in verkwisting doorgebracht.
Eerst word hij smokkelaar, daarna guerillero, ging vervolgens nit
zucht naar aventuren de Indianen op de grenzen bestrijden.
Hij had weldra het grootsto gedeelte van zijn vaderlijk erfdeel
verspild.
De reden kwam zeer laat bij hem, maar zij kwam toch
Afgomat door een leven zonder doel, kwam de verloren zeen op
zekeren avond bij zijne moeder terug die hij in goon tien jaren gezien
had.
Hij nam zich voor voortaan bij haar to blijven en zijn gedund
vermogen door den arbeid to herstellen.

XEIZER VAN MEXICO

341

Hij was toen dertig jaren oud.
Zes maanden na zijne terugkomst deed het toeval hem Tereza
ontmoeten.
Het meisje in hare sjaal als in een burnouf gewikkeld trad juist de
kerk binnen.
Haar hoofddeksel Het alleen haar schitterende oogen en haar
heerlijk profil zien.
zij volgde hare grootmoeder en weldra klonken de voetstappen van
Ventura achter haar.
Zoolaug de mis duurde had hij den blik op haar gericht.
De gewezen guerillero wilde bemind worden !
In den loop van een rusteloos 'even had hij geene oprechte liefde
gekend.
Het gevoel dat het hart treft was hem niet bekend.
Hij verliet de kerk tegelijk met Tereza en volgde haar tot aan haar
waning zonder eigenlijk juist to weten wat hij deed.
Toen het meisje onder de boomen der poting verdween, dacht hij
alleen op de wereld to staan.
Een blik is vokloende om den hartstocht to doen ontbranden dien
de dood zelf niet kan uitblusschen.
Tot dusverre had Ventura zoo jots nooit gevoeld.
De angel der jaloerschheid was hem onbekend.
Hij bleef verscheidene uren voor het huis staan...
Eerst toen de nacht inviel keerde hij huiswaarts zonder het aanvallige kind gezien to hebben.
Daafna sloot hij zich in zijne kamer op en zijn hart was zoo vol
me onbekende gewaarwordingen dat hij treurig word en bijna begon to
weenen.
Maar zij was ook:zoo schoon
Tereza bezat die idealistische schoonheid, welke wij droomen en die
ilia tot doze wereld schij nt to behooren.
De verhaler schilderde haar af met de schoonste kleuren en de
tranen sprongen hem in de oogen.
Zijne hand drukte mijn arm met hevigheid.
- Hebt gij haar dan bemind? vroeg ik geheel verrast.
- Ja, met al de krachten mijner ziel.
— En zij
De vreemdeling borg zijn gelaat in beige handen en antwoordde
met doff stem
— Tereza heeft nooit iernand anders clan Pedro Ventura bemind.
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Een oogenblik van sfilte ITOlgde.
Zonder dat ik noodig had hem daartoe uit te noodigen ging hij
voort :
— Drie maanden na deze ontmoetiug meldde Ventura zich bij
Donna Josefa aan. Hij beminde niet meer alleen en het was met toestemming van haar die hij reeds als zijn bruid aanschouwde, dat hij om
hare hand kwam vragen.
Zijn hart klopte hevig toen hij voor de woning bleef stilstaan
waarvan hij nooit den drempel had overschreden.
Daar was meer dan zijn leven ! Hij zou er zijn geluk of zijn ongeluk
vernemen.
Hij had vruchteloos naar een vriend gezocht die hem kon voorstellen.
— Waarom niet ?
— Niemand bezocht de oude Donna.
Tereza kende de geschiedenis harer ouders niet, bovendien stelde
zij volkomen vertrouwen in de grenzelooze genegenheid harer grootmoeder.
— Zeg haar dat ik u bemin, sprak zij tot haar minnaar. Zij zal mij
liever aan u geven dan mij te zien weenen.
De Indiaansche meid die, zooals van zelf spreekt, de vertrouwde
harer jonge meesteres was, liet Ventura binnen en bracli c t hem in eene
ruime zaal bijna zonder meubelen.
De oude dame zat bij haar venster en las in een godsdienstig boek
terwi.j1 hare kleindochter veeren knipte om , er bloemen van te maken.
Donna Josefa moest iu de laatste drie maanden den indringer
opgemerkt hebben...
Zij fronste de wenkbrauwen bij zijn binnenkomen.
Zij deed een teeken aan Tereza, die zonder zich te haasten het
vertrek verliet.
Vervolgens sloot de oude vrouw haar boek en wees den bezoeker
een stoel aan.
Zij scheen naar de voetstappen te luisteren harer kleiedochter die
zich verwijderde.
Het onthaal was koel...
De trekken der donna waren streng...
De jongeling voelde zijn moed bezwijken.
Eindelijk zij hij met bevende stem :
— 1k bemin uw dochter !
Donna Josefa glimlachte bijna onmerkbaar ; N or volgen s keerde zij
haar oogen naar Ventura en lag hem verwonderd aan.
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- Zal uw heerschap, vroeg zij op ijskouden toon, mij in de eerste
plaats de eer willen doen mij te zeggen met wien ik spreek ?
— Ik ben de eigenaar van het domein van San Francisco.
— Was uw vader eel]. Spanjaard.
— Neon !
— Ah !
— Integendeel ! hernam de jongeling.
— Hoe verstaat gij slat ?
- Mijn geslacht heeft alles gedaan om den Spanjaard uit Moxico
verjagen.
De oude dame verbleekte ; han g 1i7apen beefden...
Toch antwoordde zij kalm :
— Dan is alles onmogelijk !
Wat ? vroeg de jongeling verbijsterd.
- Tereza kan ik u niet ten huwelijk geven.
— Maar zij bemint mij !
— Senor, hernam Donna Josefa terwijl zij tegen de regels van
wellevendheid. opstond, Tereza bemint niemand dart God en mij.
Het bloed steeg Ventura naar het gelaat.
Hij viel op de knieen on riep met gevouwden handers :
— Senora, ik bemin 11W dochter en wordt van haar weder bemind.
- Ik weiger !
Uw weigeren zou twee menschen ongelukkig makeu.
— Hoe kornt gij bier, senor ?
— 1k had volgens het gebruik een priester of mijn moeder naar u
kunnen zenden maar ik hob hover zelf willen komen,
- Waarom ?
— Orn mij reeds bij voorraad aan 11W uitspraak to onderwerpen.
Donna Jo8efa was weder gaan zitten.
Haar gelaat had weder die trotsche uitdrukking genomen welke
haar eigen scheen.
- Sta op, senor, antwoordde zij koud, ik geef u mijn dochter niet
ten huwelijk.
Mijn vroeger leven verschrikt u ongetwijfeld, ging Ventura op
smeekenden toon voort. Dit verleden is dood, ik bemin uw kind.
— Senor, viel de oude dame hem in de redo, gij kunt u verwijderen.
- Wat hebt gij tegen mij ? riep de jonge man waanzinnig.
De oude vrouw keek hem strak in de oogen.
Ventura beefde er bijna van.
- Wat er is, senor ? Er is bloed tusschen do Creolen en mijn
dochter. Zij hebben haar vader on haar grootvader gedood.
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— En toch zal zij miju bruid worden, senora, de liefde is krachtiger
dan de haat.
— De liefde wischt geen blood uit.
- Zij is sterker dan al de andere gevoelens.
— Neon, senor.
— Zij zal mijn bruid worden ! herhaalde hij.
— Zij zal de braid worden van eon Spanjaard... of van God ! sprak
de vrouw besloten.
Ventura stiet daar op een onvoorzienen hinderpaal. Hij kende de
voorkeur van zekere familien uit zijn land voor de vroegere overheerschers.
Hier onderbrak de geneesheer den verhaler.
— Die haat duurt voort ? sprak hij.
- Ja, wij Creolen zijn niet zeer genegen tot den Spanjaard. Gij
kunt begrijpen, vreemde heer, dad-, Ventura's woede ten top steeg, toen
hij een miunaar uit de natie de voorkeur zag krijgen. Hij stond driftig
op en nu beefde zijne stem niet langer.
— Senora, zeide hij, ik hoop dat de smeekingen uwer dochter u
nog van besluit zullen doen veranderen.
Nooit.
- Indien gij misschien van mij hebt hooren spreken, dan moet
gij weten dat ik altijd mijn woord houd. NATelnu. ik zweer u dat ik den
Spanjaard zal dooden die naar de hand van Tereza staat, on indien gij
in een klooster opsluit zweer ik u....
- Zweer niet, Senor !
Ik zweer dat ik het haar zal doen, verlaten.
De oude dame hernam zonder to ontroeren :
- Mijn woord behoef ik met een eed te bekrachtigen.
— En hoe luidt uw laatste woord, senora?
- Gij kunt u verwijderen.
Niettegenstaande de onstuimigheid van zijn karakter hield Ventura
zich
Hij gevoelde dat, indien hij de oude vrouw tot het uiterste dreef
zijn hoop voor altijd vervlogen zou zijn.
Nauwelijks buiten gekomen of hij sprong to paard en reed in galop
wog, ten prooi aan die sombere gedachten welke ons brein tengevolge
eener hevige teleurstelling bezighouden.
Eenige nachten na dit voorval had hij een gesprek met Tereza
achter de aloehaag.
— Vlucht met mij, zeide hij, ons land is uitgestrekt en ik zal wel
eene schuilplaais vinden om u to verbergen.
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Neon, antwoordde het jonge meisje.
Bemint gij mij dan niet ?
Tot ter flood !
Waarom weigert ge mij to volgen ?
Grootmoeder houdt veel van mij en zij zal eons toegeven.

Uitwerksels der zeeziekte. (Blz. 323.)

De buikriem die het schokken der inewanden met beletten. (131z; 323,)

— Zij zal niet toegeveti. De Cream hebben haar man en baar
schoonzoon gedood. Men offert u op aan een bloedhaat.
— Ik bemin u, wat hindert het u als wij nog eenigen '6,0 wactiten ?
— Zij zal u een ander man opdringen.
— Nooit, hernam het meisje haastig.
— En indien men u verplicht ?
-,-- 1k zal aan niemand toebehooren dan aan u of aan God.
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— 1k heb gezworen dat gij nooit in een klooster zoudt gaan.
— Zwijg, sprak Tereza verschrikt. Dat is laster ! Wij moeten ons
aan Gods wil onderwerpen.
In de verte klonk hondengeblaf.
Het weisje vluchtte heen uitroepende :
— Tot wederzien !
En nog kon Ventura niet besluiten om heen te gaan, zoo gelukkig
gevoelde hij zich in haar tegenwoordigheid.
Hij meende haar nog te hooren spreken ; hij luisterde naar het
ruischen van haar kleed, het kraken van haren tred, het N roolijk
geklingel der gouden kettingjes die in haar lokken gerold waren...
Hij trilde bij het gemurmel der bewogen takken... Zij was het !...
Zij die hem had toegeroepen : ik bemin u! 0 wat waren die nachten
schoon en kalm !
Welk een zachtheicl. ! Welk een geur in het windje dat zijn slapen
verkoelde
Met welk een ongewonen glans schitterden de sterren !
Hoe snel verzwonden die oogenblikken van bedwelming die nooit
meer zouden terug kornen !
Teresa was sedert een uur verdwenen...
Nog stond Ventura bewegenloos en dacht niet aan vertrekken.
Een geluid van stemmen wekte hem eensklaps uit zij ne mij meringen
en hij bespeurde twee mannen die op hem toeschoten.
Ventura was te zeer aan avonturen gewend om van zoo weinig
verschrikt te wezen.
Zander te antwoorden trok hij zijne pistool uit den gordel.
Dit deed de aanvallers achteruit deinzen...
De een greep den anderen vast om zijn gezel tot schild te doen
dienen.
Een schot knalde...
De gewonde nam de vlucht, in den arm gekwetst, terwiji zijn
makker zijn wapen wegwierp en om genade smeekte.
— De knecht van Don Manuel Ocampo ! riep Ventura die den man
herkende bij het licht der maan. Wat beteekent deze aanrandi.4g.
— Senor, dood mij niet, a deed mijn ronde en heb u voor een
dief gehouden.
Ventura began te iachen.
Hij kende het volkje lvvaarmee hij te doen had en Manuel Ocampo
wai voor hem geen vreemdeling.
— Inderdaad, hombre, gij valt de menschen aan op de wijze van
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hen die gij verplicht zijt te volgen voor rekening van Manuel Ocampo.
Dat wil zeggen onverwacht ! Het is nog al gelukkig geweest dat ik met
mime pisfool weet om te gaan.
- Mag ik vragen, ging de gewezen guerrillero voort wien de
tegenwoordigheid van den knecht van Ocampo een plotseling wantrouwen inboezemde, mag ik vragen hoe gij u op dit uur hier bevindt ?
Dat is doodeenvoudig, senor Ventura. Donna Josefa heeft mij
doen weten dat er 's nachts een boosdoener road haar huis zwierf en
nu heb ik de wacht moeten houden.
— Zoo ! zoo !
— Ik zie nu met Welk een soort van boosdoeners ik hier te doen
heb, senor, voegde hij er met een blik van verstandhouding bij. In het
vervolg zal ik zorg dragen uw heerschap niet meer te storen.
- Daar bleef het bij.
De bijeenk-omsten der gelieven hadden geregeld plaats maar met
zoo dikwijls als de jongeling wel gewenscht had.
Ten einde de gelegenheid om met haar aanstaande te spreken niet
voor altijd te verliezen, kon Teresa zich zelden maar verwijderen.
Ventura hield niet op haar over een scliaking te spreken.
Zij deinsde voor dit uiterste middel terug.
Zij hoopte toch eenmaal haar grootmoeder tot andere gedachten te
brengen.
Er was nog lets anders dat den beiden minnenden vrees en jaloezie
veroorzaakte.
Don Manuel Ocampo legde, iederen dag, een bezoek bij Donna
Josefa af.
Niet eenmaal sloeg hij over.
Teresa maakte zich daaromtrent ongerust want zij kende het
nachtelijk avontuur van haren geliefde.
Deze, die zelfs jaloersch was op den voorbijganger welke zich
veroorloofde op Tereza te zien, werd woedend tegen den man die zoo
gelukkig was geheele urea bij haar te mogen doorbrengen.
Op zekeren nacht kwam Ventura en de vroolijkste stemming thuis,
in weerwil van een stortregen die hem doornat had gemaakt,
Zij aan wie geluk, al laat het zich wachten, van verre toelacht,
zijn zeer lichtgeloovig en het gesprek dat hij met zijn beminde had,
verlevendigde zijn hoop.
Donna Josefa had des avonds tot haar dochter gezegd Coen zij haar
des avonds een goeden nacht gewenscht had':
- Ge zijt dus wel verliefd op lien Pedro Ventura ?
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— Met geheel mijn ziel, had zij geantwoord.
— Hij heeft om uw hand gevraagd.
1k weet het.
— Maar ik was verplicht van die te weigeren.
- Dat weet ik ook.
— En toch ziet gij hem van tijd tot tijd.
Het jonge meisje bloosde.
Zij borg haar hoofd in den schoot harer grootmoeder.
- Wat denkt gij te doer ? vroeg Coen de oude dame.
- Wachten antwoordde Tereza.
— Tot wanneer ?
— Tot gij hem ook hebt lief gekregen en ja zult zeggen.
— En indien ik u eens ge126od hem te vergeten ?
— Dan zou ik antwoorden dat dit mij onmogelijk is.
— Kind, dat denkt men op uwen leeftijd... Aileen ouch menschen
vugeten nooit.
11( zal hem nooit vergeten, zei de sennorita beslist.
De Dude grinnikte.
— Gij zoudt dus wel gaarne getrouwd zijn ?
Ja.
- Indien ik u een anderen man voorstelde ?
— Dan zou ik naar een klooster gaan en sterven.
- Dat is gek, zei de grootmoeder.
Neen, dat is ernstig.
- Wees gerust, gij zult niet sterven.
Cinder het naar huis keeren herhaa]de Ventura al deze woorden.
De regen verfrischte zijn voorhoofd, want hij vreesde krankzinnig te
worden bij de gedachte Tereza de zijne te mogen noemen.
Eensklaps, aan den hoek eener straat, wend hij door zes kerels
aangevallen en gekneveld.
Zij duvolen hem een prop in den mond eer hij er aan denken kon
zich te verdecligen.
Hij voe-kle dat men hem met koorden en touwen omwondt zoodat
hij armen noch beenen verroeren kon. Buiten de prop die hem het
schreeuwen belette was er nog een doek om zijn mond gewonden.
voeilde dat twee manners hem optilden. wegdroegen.
Dit alles gebeurde zonder dat iemand een woord gesproken had.
Na verloop van een vrij langen tocht ging men met hem een houten
huis binneN waar een olielampie aan den wand brandtle.
- Langs daar sprak eene stem gebiedend.
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Eenige oogenblikken later wierp men hem op den grond, nam de
prop weg die hem verstikte... Een zware deur viel dicht...
Hij hoorde niets meer !
Verscheidene uren putte hij zich in bedreigingen en verwe.nschingen
uit..
Hij beproefde de touwen to verbreken die zijn leden omstrengelden.
Hij rolde langs den grond maar stiet zich telkons tegen de muren
en viel eindelijk van vermoeienis in slaap.
Den volgenden morgen, toen hij de oogen opende, be yond hij zich
in volslagen duisternis.
Hij was echter vrij van banden !...
Ter-wiji hij zijn gevangenis al tastende doorliep, stiet hij tegen een
bic-,zen zak vol mais-koeken en een groote kruik water.
Te vergeefs wachtte hij op de verschijning van een cipier.
Te vergeefs trachtte hij eenig gerucht van buiten op to vangen.
De wereld scheen uitgestorven te zijn.
Verbeeld u, vreemde heer, de angst, de klachten, de wanhoop
van Ventura,
Wat viol or buiten voor ?
Wie hield hem gevangen ?
En Teresa ?
Was hij bet slachtoffer van den eenen of anderen helschen strik
hem door Donna Josefa en Manuel Ocampo gespannen ?
Waarom liet men hem dus leven ?
In Mexico zijn de muren gewoonlijk niet in staat eon gevangene to
weerhouden. ; men legt hem hover in het graf en Ventura was geheel in
de macht zijner vijanden.
o ! hoe vreeselijk zou hij zich wreken, indien hij ooit de vrijheid
terugkreeg
In al de droomen die zijn korten slaap verstoorden zag hij blood !
Weldra was zijn voorraad opgeteerd... Het water word stinkend:..
Hij kwetste zijn vingers door het wroeten tegen de muren en den ingaug
van zijn krocht.
Ein.delijk hoorde hij op den elfden dag een dof gedruisch dat nader
kwam.
— Dat is de dood dacht hij.
Terwifi hij bij de deur nederhurkte, maakte hij zich gored zijn
beulen op het lijf te vallen on als een leeuw to sterven.
Weldra werden de laugzame sehreden dnideRiker en duidelkiker..,
Men klopte„.,
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— Zijt ge nog in leven, senor Ventura ? zeide een stem.
De guerrillero bleef stom.
Hij had liever dat men binnenkwam.
— Rola ! hernam de stem, heeft de dood of de slaap uw tong verstijfd. a breng u de vrijheid en de wrack.
— De vrijheid ! schreeuwde Ventura... Open wie gij ook zijn
moogt... In naam uwer moeder, doe open !
— IS iet zonder voorwaarde !
Ventura legde de hand op zijn hart, dat hoorbaar klopte. Hij
trachtte bedaarder to worden.
— In wiens naam komt gij ?
— 1k heb het ii. reeds gezegd : in imam der wi aak.
— Is het een strik ? vroeg Ventura.
Een oogenblik stilte volgde.
Dan zei hij :
— Ik luister en verwacht u.
De stem buiten de krocht sprak nu :
— Een maand geleden had ik een bruid, gij kent haar, Don
Ventura. Zij heet Luz Arella...
— Gij zijt Juan de Zinnelooze ! riep de gevangene uit.
— Zoo is het.
— Juan, gij kunt, gij moet mijn vriend wezen.
— Misschien.
— In naam des hemels, open de deur.
— 1k had een lFluid, herhaalde Juan., onze edele meester Don
Manuel Ocampo heeft mij haar ontnomen en haar tot de laagste der
vrouwen gemaakt. a heb Don Manuel willen dooden maar ik ben bang
geworden en daarom kom ik bij u. Gij zijt dapper, Ventura, Don
Manuel heeft u uw bruid ontnomen zooals mij de mijne. Durft gij hem
Vermoorden. ?
Ventura uitte een kreet van woede en wierp zich tegen de deur.
— a ben krankzinnig, riep hij. Ja, gij zijt Juan de Zinnelooze....
Gij weet niet wat gij zegt !
— Het is waar, ik ben Juan de Zinnelooze maar ik heb Loch oogen
en oogen en tot mijn ongeluk... ook een hart. Indien gij Ocampo niet
wilt dooden dan zal ik het zelf moeten doen. Dan laat ik u van honger
sterven zooals hij mij bevolen heeft.
Ventura deed alle mogelijke pogingen om zijn koelbloedigheid
terug to krijgen, want die had hij noodig.
Hij had noodig Juan over to halen hem in vrijheid to stellen.
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— Don Manuel Ocampo, zei hij, heeft u dus bevolen mij to
dooden !
— Hij heeft u doen vatten en hier opsluiten.
— Is dit alles ?
— Ja.
— Dit ig onmogelijk, Juan !
— Zoolang gij in vrijheid waart durfde hij dit niet doen. Maar
daags na uw verdwijning woonde Donna Teresa in het huis van den
b
g oeverneur.
— Hoe weet gij dat ?
— Omdat ik Juan de Zinnelooze ben.
— Bedriegt gij u niet ?
— Neon. Men heeft zich van mij bediend om den knecht van
Manuel Ocampo to helpen u to dooden, in den nacht dat gij mij in den
arm hebt geschoten. Ik ben het die u met denzelfden knecht . van Ocampo
mar hier bracht.
— 0 mijn. God !
— Ik ben het die u hier, zonder aan iemand iets van to zeggen, u
eenigen voorraad achtergelaten heb.
— En hij heeft mijn bruid genomen. ?
— Teresa is bleek, senor, maar zij woont bij hem.
— Bij de ziel mijns vaders, Juan, ads gij mij niet bedrogen hebt
beloof ik u het hoofd van Ocampo.
Het slot word gedraaid... de grendel verschoven... De deur ging
open !
Vrij ! de guerrillero was vrij !
Men had hem in eon verlaten klooster opgesloten. Vandaar die
diepe stilts Welke de gevangene zich niet had kunnen verklaren.
Hij wankelde then hij de vrije Iucht inademde en was verplicht to
gaan zitten.
De onbestemde flikkering der sterren verlichtte den hemel.
De wind blies als na eon storm en de breeds bladeren der boomon
bewogen zich met eon helsch gedruisch.
— En hij heeft mijn bruid genomen ! herhaalde Ventura °flophoudelijk.
— Evenals hij de mijne genomen heeft, antwoordde Juan de
zinnelooze.
— En is zij vrij ?
— Zij danst op zijn feesten.
Door toorn en wanhoop weder tot bezinnning :gekoffien stond
Ventura op en begaf zich naar de woning zijner minnares.
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Hij sprong de homing over en sloeg met geweld fegen de deur
zonder to weten w at hij zeggen zou indien men open deed.
Ten koste van zijn leven wilde hij een bewijs dat de -woordma van
zijn redder zou bevestigen.
Hij waehtte to vergeefs.
Het huis bleef stom.
— Het is dus waar sehreeuwde hij woedend, het is dus waar!
loon keerde hij terug.
Hij klopte aan de deur eener hut die door eenige Indianen, welke
hem kenden, bewoond was.
Wie klopt daar ? vroeg eon oude vrouw.
- 1k ben het !... 1k, Ventura !
- Wat verlangt ge, senor ?
— Doe open.
Aan zijn bevel word voldaan.
- Wat is er tot uwen dienst, senor ? vroeg de oude vrouw.
- Wat is er van Donna Josefa geworden.
— Pedro Ventura ! riep eensklaps de vrouw die nu eerst den man
herkende.
- Ja, welnu ?
- 1k heb het gezegd dat or van avond blood in de lucht was !
- Waar is Teresa ?
— 0 Ventura ! Ventura !
- Spreek waar is zij ?
Vraag het mij niet.
— 1k eisch eon verklaring.
— Teresa, sprak de vrouw langzaam, Teresa is niet moor wat zij
was.
- 0 miin God I.
- Ilc begrijp uwe droefheid, uwe wanhoop, senor.
Waaa is zij ? waar is zij ?
- Gij moet haar bij den militairen kommandant zoeken.
- Heeft hij haar outvoerd ?
— Wel, neon, zij heeft hem uit eigen beweging gevolgd
- Gij liegt
Een kwartier daarna was hij bij zijne moeder.
Zonder een woord to spreken zadelde hij zijn paard en Dam zijne
wapens.
Hij begaf zich daarop naar het huis van den goeverneur.
Er heerschte eeu ougewone beweging op sting,
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Eenige ruiters schenen gereed om op marsch te gaan.
Rondona een draagstoel stondeu vijf of zes Indianon met brandende
kopaltakken (*) in de hand.
Plotseling ging de groote deur open...
Teresa verscheen
Zij was bleek doch glimlachte tegen Ocampo die haar de hand kuste.
Zij plaatste zich in den draagstoel.
De kommandant steeg te paard, de ruiters groepeerden zich om den
draagstoel en de stoet begaf zich op marsch.
Ventura's blood. kookte...
Hij stond op het punt zich op den goeverneur to werpen... Maar
Juan was dicht bij hem en hield hem terug.
Men zou u dooden, zeide hij, en ik heb uw hoofd niet noodig.
\rolg mij, ik weet waarheen ze gaan en wij kunnen hen gernakkelijk
vOer wezen.
Sedert de jongeling zijn geliefde tegen Ocampo had zien glimlachen
is hij zich zelf niet meer meester.
Zonder, Juan den zinnelooze zou hij zijn medeminnaar op het lijf
zijn gesprongen.
Hij begreep echter dat zijn wraak hem op dat oogenblik ontsnappen zou !
Hij volgde zijn raadgever.
Na een langen tocht hield hij stil onder de rots die hen beschaduwt.
De wind woei steeds Ilevig ; groote zwarte wolken dreven door het
luchtruim ; stemmen uit den afgrond schenen antwoord to geven op het
klagend geruisch der bladeren. Ventura zette zich op den steen, vervolgde de Mexicaan, die ons ook nu ten zetel strekt.
Hij trachtte orde to brongen in den chaos der denkbeelden die zijn
brein doorkruisten.
Eensklaps verkondigde een gedruisch in de verte de aankomst van
een talrijke ruitersbende.
Ten einde beter te kunnen hooren boog hij zich over de borstwering
van den wog.
Binnen een uur zou het dag wezen.
Juan wilde zijn gezel medevoeren.
— Neon, riep Ventura, de zon moot ons gewroken vinden. Stijg
(*) De takkon van den kopal of storaxboom zijn gevuld met een rooçl harstachtig,
brandbaar sap, waardoor zij in Amerika, het vaderland van dien boom veelal tot fakkels
gebezigd worden
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af Glijd de rots af en kom rnij zeggen op welke plaats de goeverneur
zich beviudt.
Vlug als een mesties gleed Juan de Zinnelooze in een rechte lijn
naar den weg welks kronkelingen de ruiters genoodzaakt waren to
volgen.
Na verloop van eenige minuten kwam hij terug.
— Het geleide blijft achteruit, zeide hij. Men leidt het paard bij
den toom. Er wordt in den draagstoel gesproken.
—
is wel.
- Wat moet doen ?
— Ga heen zij Ventura kalm.
De wiRd was gaan liggen de schelletjes der muildieren
Weldra verschenen de reizigers.
Ventura drukte zich tegen de rots terwij1 hij den haan zijner buks
spande.
Toen de draagstoel vlak voor hem was, dicht bij de ingestorte
borstwering, schreeuwde hij
— Valt aan ! Valt aan !
En zich op de muilezels werpende schoot hij zijn wapen af.
De verschrikte dieren sprongen op zijde en verloren het ovenwicht.
De guerrillero meende zijn imam in een laatsten gil to hooren
terwij l de draagstoel met een vreeselijk geweld in den afgrond verdween.
Bii doze laatste woorden was de verhaler opgestaan. Tranen
vloeiden langs zijne wangen.... hij zweepte den grond met zijn karwats
en scheen to worstelen tegen een ontroering die zijn borst beklemde.
Toen hij bemerkte dat ik hem aanzag riep hij :
— Is het zoo vreemd dat ik ween ? Heb ik u niet gezegd dat ik
Teresa beminde ?
— En is zij omgekomen ?
- Zie in dezen afgrond, senor caballero, en gij zult to vergeefs den
bodem zoeken.
— En is Ocampo met haar gestorven ?
De onbekende begon woest to lachen.
— Ocampo leeft nog, zeide hij. Hij is nog altijd kommandant van
Cordova. Hij had het meisje slechts een eindweegs vergezeld.
— En het paard dat Juan den Zinnelooze bij den toom had zien
leiden ? vroeg ik.
— Was bet zijne niet.
— En Ventura ?
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- Op het geluid van het schot, ging de onbekende voprt, kwam
het geleide in galop toesnellen.
Doch Ventura was reeds to paard.
Hij riep hun toe :
— Gaat to Cordova berichten dat Ventura gewroken is.
Een algemeen geweervuur beantwoordde die uitdaging.
Niet joist wetende wat er gebeurd was schoten de ruiters in het
wilde.
Daar zij geen vijand ontdekten naderden zij langzaam terwijl zij het
terrein nauwkeurig verkendon.
Bij de borstwering vonden zij een man met bloed bedekt die'onder
zijn flood paard beklemd was geraakt.
De gekwetste opende de oogen en bewoog zijn lippen, maar zijn
schedel werd ander de sabel van een der ruiters gekloven.
Fen liaan verstrekte tot touw en terstond werd hij aan dozen boom
bij de voeten opgehangen.
De kapitein van het geleide doopte zijn vinger in het bloed van
den man en schreef den naam dien gij gelezen hebt :
PEDR 0 VENTUR A .

1k bezag opnieuw de plaats waar de draagstoel verdwenen was.
De afgrond was een onpeilbare donkere holte.
Mijn gezel besteeg de rots die ons beschut had en scheen den
gezichteinder to raadplegen.
Ik maakte mij gereed om to paard to stijgen.
— Hola, senor, riep hij mij toe. Wilt gij vertrekken alvorens het
slot van mijn verhaal to vernemen ?
— Wat moet ik dan nog hooren ? vroeg ik.
— 1k heb u immers gezegd dat de geschiedenis van Pedro Ventura
geen ontknooping zal hebben dan na de aankomst van hem dien ik
verwacht.
— En die lang op zich laat wachten naar het schijnt.
— Gij vergist u, riep de onbekende met een zenuwachtigen
spotlach.
— Waarom ?
— Kom hier, dan zult gij hem zien komen.
It begaf mij, Diet zonder veel moeite, naar den top van de rots
vanwaar men de beide hellingen van den berg ontdekte.
Eenige honderden voeten ander ons bemerkte ik een ruiter door
een twintigtal andere gevolgd. Maar uit hoofde van de kronkelingen
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van den 4weg moest er minstens een half uur verloopen eer zij ons
konden inhalen.
— Is in mijn verhaal u niets duister voorgekomen ? vroeg hij,
terwijl hij op de punt van de rots ging zitten.
- Neen, niets.
- Niets ?
- Ja toch ! De trouwloosheid van Teresa verwondert mij. In het
algemeen zijn de vrouwen nit uw land standvastiger.
— Ventura was ook wel dwaas toen hij haar verdacht Meld.
— Was zij dan onschuldig ?
— Zij waagde haar leven en haar eer voor de redding van den
man die haar gedood heeft.
Bij doze woorden trad ik weder op hem toe.
- Ziet go
sprak hij, dat gij to vroeg wildet vertrekken.
- Ik beken het. Wat gebeurde er verder ?
— Manuel Ocampo beminde Teresa. Nadat hij zich van zijn modeminimal- Ventura ontslagen had, zeide hij tot het meisje :
— Nu moot gij de mijne zijn of uw geliefde zal stei yen.
— Die ellendeling !
Dat was hij.
— En gaf zij gehoor amn zijn wenschen ?
Zij beloofde den kommandant dat zij de zijne zou worden op
den dag waarop men haar geliefde in vrijheid zou stellen.
— Maar, Donna Josef?
— Eon militair goeverneur is koning en keizer, senor.
— Wat gebeurde met haar ?
— Do oude stijfhoofdige Spaansche word in een gevangenis gewor..
pen waarin zij nu misschien nog versmacht.
— Dit-alles is wel verschrikkelijk !
— Niet waar ? Dunkt u niet dat Ocampo den dood verdiend heeft?
- Hij heeft hem tienmaal verdiend, sprak ik verontwaardigd.
— De straf zal hij niet ontloopen.
— Maar... waarheen ging Teresa met dit geleide toen zij in den
afgrond het leven verloor ?
— Het arme kind dacht dat zij haren geliefde zou wedervinden
Zij meende Ocampo verteederd to hebben. Doze overtuigd dat Ventura
gestorven was en hot meisje to Cordova geen geweld durvende aandoen
zond haar naar Palo-Verde.
Indien Ventura nog reefde, zoo ging de onbekende voort wiens
oogen bliksems schoten, dan zou bij bet missehiez Aich self vergeveD,
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zijn minnares gedood te hebbell door het denkbeeld dat hij haar van de
schande gered heeft.
Hij sprak zenuwachtig.
Het oog bleef op den naderenden troep gevestigd.
Plots het hij zich van den berg afglijden en sprong in den zadel.
— Tot straks ! riep hij mij toe.
In weerwil van de steile helling zette hij zijn paard in galop en
verdween.
Door (lit overhaaste vertrek verrast bleef ik op de plaats zitten.
Weldra zag ik mijn makker weder te voorschijn komen op den
tweeden bock.
Daar steeg ook do aankomende reiziger op gevolgd door menschen
die ik aan hun havelooze en gescheurde plunjes voor soldaten herkende.
Op het zien van den onbekende maakten alien halt.
noodzaakte het de
Deze hield zijn paard met krachtigen teugel
knieen te buigen en bleef onbeweeglijk staan.
1k was verwon.derd toen ik de aankomende ruiter den teugel zag
wenden en eveneens stil staan...
Dc manners van zijn eigen geleide legden op hem aan...
De aankom.ende stond tussehen twee vuren.
- Verraders ! schreeuwde hij tot de havelooze soldaten bleek en
frinend aan woede greep hij naar de twee pistolen die in de holsters van
zalel staken. Zijn opgesperden oogen keicen angstig den man te
paard aan die onbeweeglij ken den weg versperde
— Kent gij mij ? vroeg mijn makker.
De reiziger antwoordde niet maar hij vuurde zijn twee pistolen te
gelijk of op degene die mij die vreeselijke geschiede pis kwam te verhalen.
De kogels misten hun doel.
Zag s hier het laatste tooneel van het drama ?
Op zijne beurt legde mijn. makker zijn buks aan...
Een kraal dreunde door het gebergte...
Op hetzelfde oogenblik viel zijn tegenpartij achterover van zijn.
paard.
Zijn ti l word met woeste blijdschapskreten begroet...
1k verliet ontsteld de rots...
Wat moest ik \rah dit alles denken ?
Terwiji ik nog in gepeinzen verdiept was en het raadselwoord
poogde te vinden kwam mijn metgezel weder te voorschijn...
Hij hield een menschenhoofil bij de haren...
-- Senor, sprak hij, ziehier het hoofd van Manuel °camp°,
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Vol ijzing vroeg ik ;
— Wie zijt gij dan, o vreemdeling, die gerechtigheid pleegt ?
— Miju naam staat daar !
Hij wees op de plank.
— Pedro Ventura ! riep ik.
— Hij-zelf.
— En wie is die man die daar aan den boom hangt ?
— Die man is Juan de Zinnelooze.
Hij zwaaide zijn afschuwelijk zegeteeken in het rond zoodat het
bloed rond hem spatte en zelfs mijn kleederen bevlekte.
Dan slingerde hij het met een vloek in den afgrond :
— Ziedaar, schurk, ga uw slachtoffer opzoeken !
De wilde guerrilleros stonden achter hem en wachtten zijn. bevelen.
— 1k heb, zegde hij, aan den keizer om rechtvaardigheid en wraak
geeischt... Ik ontving zelfs geen antwoord.
— Dit verwondert mij, wedervoer ik, want eenieder brengt hulde
aan le rechtvaardigheid van Maximiliaan... Hij heeft misschen uw
smeekschrift niet ontvangen !... Rond den keizer waren misschien
vrienden van Ocampo die het schrijven achter hielden.
Maar droefheid, woede, haat en wrok hadden den man verblind en
onrechtvaardig gemaakt hielden.
— De keizer mod maar toezien van door geen schurken omringd
te zijn, vervolgde Ventura. Mijn leven zal voortaan gewijd zijn aan zijn
troon omver te werpen.
En tot de guerrilleros riep hij met donderende stem :
— En nu, ten strijd ! Naar Juarez !
Een laatste maal wendde hij zich tot mij.
Met den vinger op het lijk wijzend sprak hij :
— Caballero, zeg aan degenen die gij ontmoeten zult dat Ventura,
beveelt dat het overschot van Juan den Zinnelooze een eerlijke begrafenis verkrijge. Adios !
Hij sloeg de sporen in zijn dier en verdween met zijn havelooze
troop in de bergengten.
4
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Met ontzetting staarde ik de ruige wilde mannen na die in een
stofwolk gehuld, weldra verzwonden.
Denzelfden dag werd het lijk van Juan ter aarde besteld, want de
inwoners vreesden den toorn van den vreeselijken Pedro Ventura.
De oude Donna Josefa werd uit de gevangenis gelaten.
Te laat beweende zij haar stijfhoofdigheid.
Zij had het leven gekost van haar kleindochter en haar rust.
Weinige dagen later vernam ik dat een guerilleros, met name
Ventura, groote verliezen deed ondergaan aan de keizerlijke troepen en
vocht als een leeuw.
Hij scheen den flood to zoeken in den strijd, maar deze had hem
tot hiertoe gespaard.

HOOF'DSTUK IV.

--stfareb--

He Itellg.en in de hootdstad 1111eico.
geheimzinnige nitfloodiging.

He

Januari de hoofdstad
Zooals wij zeiden waren de 13elgen den
binnen getrokken.
DenzelfdEn avond defileerden zij voor het keizerlijk paleis op de
Plaza de Armas met de Oostenrijksche regimenten, midden de krijgsmuziek en het luid gejuich der menigte.
Maximiliaan en Charlotte stonden op het balkon van hun paleis en
fierheid, vreugde en geluk straalden uit hunne blikken bij het zien
hunner landgenooten.
Zonder eer- of heerschzucht waren zij gekomen, maar alleen met
het doel het grootsche werk te voltooien ondernomen door den broeder
voor de Oostenrijkers, — door de dochter van
van hunnen keizer
hunnen koning
voor de Belgen!
's Anderendaags zou de plechtige inzegening plaats hebben der
vaandels.
Jan van Schelleke, Kobe de Rothe en Rubens waren drie boezemvrienden geworden.
Do afmattende reis had hen Hoch de kracht opgeruimdheidontnomen
alleen Kobe had nog altijd zijn vlagen van sombere, droefgeestige stemming. Dan dacht hij aan zijn Trezeke, aan het dorpje Loonhout en aan
zijne heide die zoo geheel verschillend was van het aardsch paradijs der
natuur waar zij zich thans bevonden.
Aileen de menschen die hem omringden waren niet naar zijn zin.
ilij vond in Vlaanderen, midden de mastenbosschen, toch alles nog
beter en meerrnaal hoorden zijne gezellen hem zuchten
Ik wou dat ik nog den hoer diende te Loenhout I
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En een weinig duarna volgde regelmatig de wensch
— Wanneer gaan we nu vechten ?
Kobe was nog niet verzoend met het leven. Maar Jan wanhoopte
niet het zoover te.brengen.
De zon roes den 8 st" Januari bloedrood uit de kimmen en wierp
hare eerste stralen door eene dichte wolkenmassa, gloeiend als vurige
lava, over het gebergte op do stad Mexico.

...Wij deinstlen terug vol

(Blz. 335.)

Hare straten waren reeds bevolkt door een buitengewoon talrijke
menigte.
Allen begaven zich iiaar de domkerk en vermamelden zich voor dit
gebouw.
De vaandels van het leger van Maximiliaan zouden op dion dag
door den aartsbisschop ingezegend worden.
Die kerkelijke wijding was een geheele feestelijkheid.
Het opeengedrongen y olk stond voor den dom to wachten, daar de
toegmig tot dit gebouw slechts aan de Oostenriiksche en Belgische
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soldaten, aan de hoogere staatambtenaren en aan de bevoorrechte
rijken en aanzienlijken vergund was.
Weldra verkondigden onstuimige vivat's uit de naast bij gelegene
straten de nadering der troepen.
Zij begaven zich naar de Plaza major waar zij zich op zulk een
wiIze schaarden, dat de toegaug tot de deuren der kerk vrij bleef,
terwijl de volksmenigte naar de straten teruggedrongen werd.
Tot de bevoorrechten, aan welke de toegang tot den dom vergund
was, behoorden verscheidene aanzienlijke vrouwen, die thans in
prachtige gespannen kwamen aanrijden.
De senoritas wouden ook hare wijding geven aan de vendels der
krijgslieden.
Be rijkdom, de pracht en de smaak die de schoonen heden ten toon
spreidden was als een hulde aan e mannen die voor het vaderland ten
strijde gingen trekken.
De rijtuigen waren open want het was een heerlijke dag.
Alle sluiers waren opgelicht hetgene anders- de gewoonte niet is in
Mexico waar de vrouwen haar gelaat bedekt houden.
De welsprekende waaiers ondersteunden le taal der glanzende
oogen van senoras en senoritas..
De soldaten werden door haar tot heldenmoed aangewakkerd.
Op hem veerkrachtige trekken las men :
Overwinnen of sterven
De rijtuigen strekten zich in eene onafzienbare rij af, want de
vrouwen waren reeds den dom binnen getreden.
Nog enkelen koetsen kwamen aanrollen naar de kathedraal.
Andermaal deden zich luide vivat's hooren, welke de naderiug van
een lieveling des yolks verkondigden.
Het was de staatsiekoets van den graaf de Campanas, die spoedig
daarop het plein opreed en allerwege door de juichtonen van het yolk
begroet werd.
Als de engel de Vredes, aanminnig en bekoorlijk, zag de Condiza
Gabriella daar uit en sloeg hare verheugde blikken langs beiden kanten
dankbaar op de juichende menigte die in geestdrift ontvlamd was.
Met het opgeruimde engelreine voorkomen van het gevierde meisje
vormden de beide andere personen die in het rijtuig zaten een scherpe
tegenstelling.
Dezen schenen zich aan het gezicht der menigte to willen
ontirekken en de juichtonen des voiks Diet op zich to durven toepassen.
Het waren de oom van Gabriella en diens zoon Bernardo 1ie dicht
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hunnen mantel gewrikkeld en met den hoed diep in de bogen gedrukt
tegenover haar zaten.
Het gejuich des yolks gold dan ook alleen de Condeza zooals
de uitro€pen tusschen de vivat's te kennen gaven.
— Leve de vriendin van het yolk !
Leve de senorita die het Leger ondersteunt !
Maar tusschen die uitroepingen klonk het schertsend en beleedigend tot de beide graven :
in

-

Gachupinos !

- Vrek !... landverraders
Gabriella, als wilde zij de krenking en den smaad die haar oom
wedervoer goed maken, boog zich teikens weder iiaar hun voorover.
Zij richtte eenige vriendelijke en hartelijke woorden tot haren oom
en legde hare hand liefkozend op zijnen arm.
De oude graaf echter keek schuw voor zich en eerst toen het
rijtuig tusschen de troepen gekomen was stelde hij zich, evenals zijn
zoon, in eon trotsche houding overeind.
Ternauwernood hadden zij den dom bereikt en waren dien binnengetreden of de klokken van al de kerken der stad verkondigden met
hare statige tonen dat de aartsbisschop zich op weg naar de kathedraal
begeven had.
In cen prachtig door vier edele witte paarden getrokken rijtuig
reed hij door de straten en het yolk van beide kanten ontving zijn
zegen.
Pe plechtige bronzen stemmen der klokkenweergalmden nog steeds
door lift luchtruim toen de donder van het zware geschut zich daarmede vermengde en do nadering van den drager der wereldlijke macht
te kennen gaf.
De keizer
Zijne Majesteit verliet op dit oogenblik zijn paleis en was op weg
naar den dom.
Het klokgelvi en het kanongebulder werden in de Straten, welke hij
doortrok, door het luid gejubel des yolks oversteint.
Met elken stap die de acht trotsche paarden voor zijne rijkvergulde
opene koots deden, groeide de volksmenigte die haar omringde aan.
Het word zelfs eenige oogenblikken volstrekt onmogelijk voor t to
komen.
Do ulanen, voor en achter het rijtuig, moesten door goede woorden,
deels ook met geweld eon weg banen.
Eerst na verscheidene dergelijke storingen bereikte de vont van
Mexico de deur der kathedraal.
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Be dear was rijk met bloemen, kransen, blazoenen, vlaggen en
festoenen getooid.
Aan de vaandels van de Belgische, Oostenrijksche en Mexicaansche
regimenten zou immers den zegen der kerk gegeven worden.
De zege ! De zegepraal over haar vijanden.
De versiering van het inwendige van den dom bestond echter niet
alleen in de keurige bloemfestoenen, ook de kerk had heden haar
ganschen rijkdom ten tooii gespreid.
Het hoogaltaar flonkerde en schitterde van de kostbare zilveren en
gouden, met de rijkste edelgesteenten versierde gewaden.
Be massief zilveren zuilen van het tabernakel en de beelden der
apostelen spiegelden zich in den glans der tallooze waskaarsen.
Tot stikkens toe was de ontzaggelijke ruimte die de vier zijbeuken
der kerk aanboden met menschen gevuld.
Slechts de middenbeult, waarboven zich de dom twee honderd voet
hoog welft, was voor do troepen vrij gehouden.
Aller oogen waren ongeduldig op de ingangen gevestigd door
de\velke de Keizer en de vaandels moeten verschijnen.
Een heldere zonnestraal, die zich door de wolken heengeboord had,
Vie' door de hooge ranien en wierp een gouden glans voor den ingang...
De klaroenen schetterden plots ! ....
De banieren
trad het gebouw binnen als door een stralenkrans
Lunge von.
Als opperbeVelhebber van het leg,r, als keizer van Mexico, trotsch
eh onafhankelijk trad hij, door zijn staf gevolgd het middenschip door
haar het hoogaltaar en daar eerst verloochende hij zijn fibre houding en
bDog zich diep en ootmoedig voor het tabernakel.
De vaandels en standaarden kwamen achter hem.
2ij die ze droegen plaatsten zich daarmede voor het hoogaltaar en.
ouder de krachtige aangrijpende tonen. van het orgel begon de kerkelijke pkatigheid.
Een indrukwekkend schouwspel bood de tempel op dit oogenblik
aa.
Ai de h`anWeigen knieiclen toen de aartsbisschop zijn handen ten
herhëi. veitief om den zegen des Ahnachtige over de vaandels van het
keizerrijk af te smeeken. Een bede ging op nit de Mexicaamche bevolking voor de 'redding en het hell des vaderlands. leder der tallooze
biddenden sloeg een betrouwvollen blik op den keizer in wien 'hien den
redder vab. Mode() zag.
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Maximiliaan voelde op dit oogenblik de keizerliike isroon vaster
dan ooit te voren op zijn hoofd. De eerbiedige stilte droeg de ploolitige
woorcien van den aartsbisscliop tot de vera vorwijdorcie ilithoelwi, van
den dom.
Nog had deze zijue zegebede niet voleindigd toen oon cionderslag
het geboiiw op zijn groncivesten deed daveren en oen 1)41004141-041 zich
verblindend in filler oogen afspiegelde.
Met een gil van onthetting stomien alien ait hun .111,ifi1endo houdivg
op en stroomde door een schiolijken scbrik ovormeestora mtar de
uitgangen clef kerk daar men de gewelven boven zich moonae to zien
instorten en de vlammen rondom zich te zien flikkeren.
Spoedig Miter was men overtuigd Oat de bliksem Piet inge§Tagen
was en dat er geen werkelijk gevaar bestoud.
De orde word spoedig hersteld.
De aanwezigen namen hunno Olafson weder in en do ftartsbilischop
sprak de gobeilen over de vaandel g uit. pooh de barge twijfelipgen over
de uitworkiug dozer wijding welke door die stoornis onthtaan waren
kon hij niet nit de harten der monigte verbanileP•
Het was eon voorfeeken, Ineenden zij, van nederlagon en rat
De dikke wolken waren gebroken en goten stroomen water op de
040 neder.
De menigte vluchtte buiten uiteen en de troepen stonden er in 001
stortvloed.
Daarbij ratelde de dander onophovidolijk on verliehtt p do eerie
bliksemstraal na den anderen de stad.
De plechtigheid in de kerk was afgeloopen.
Hot was nochtans niet mogelijk het gebonw to verlaten hot
water met geweld voor de deuren neerplaste, zoodat de geheele voly
gaclerde menigte wachtte op het oogenblik waar6p het cnweov on de
regen tot bedaren zouden komen.
Do officier der ulanen, de vriend van don V14,ainsolvii
Frans Evraert, Hernando de Aloantara stond Blot ver van liot
van ziju regiment.
Hij het zijn blik doordringrnd en zookend in do rondo woiden.
Nergens kon hij de Roode Roos ontdekken.
Frans Evraert, die had willen deelnemon aan de pioatigheid
godeeltelijk ter eere zijuer lanclgoiwotop.
\NW gelnkkigor dan
zijn vriend want hij had aanstonds don blik zijuor etchoono Ga1wi iii
ontmoet en doze ook had hem van verre, door eon liohte buiging van
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háar blond hoofdje eon groet en een teeken van verstandhouding
gegeven.
Voor Hernando de Alcantara was het de laatste dag dien hij in de
stad zou doorbrengen.
's Auderdaags zou hij met het leger oprukken.
Waarom had het aanbedene meisje, de geheimzinnige Roode Roos,
niets meer van zich laten hooren ?
Gevoelde zij zich gekrenkt omdat Alcantara met Bazaine de opera
verlaten had in plaats van haar to volgen ?
Met deze en dergelijke vragen had de officier zich reeds duizend en
duizend verwijtingen gedaan.
Van dag tot dag had hij gehoopt dat de schoone onbekencle zich
nog eenmaal aan hem zou vertoonen.
Nu was alle hoop daarop vervlogen.
Vie kon zeggen of het .z66 niet beter was ?
Wie wist of Hernando wel. ooit weder in deze stad zou terug komen ?
Maar tot afscheicl had die wreede schoone zich nog wel eens aan
horn kunnen vertoonen, dacht de jonge graaf.
En nogmaals sloeg hij den blik uitvorschend door het bonte
gewemel der senoritas.
Zie !
Daar schittert horn een donkerroode roos in zwarte haarlokken
tegen.
Maar... 0 ! ontgoocheling !...
Het was niet de zoo zeer gewenschte geliefde zijns harten die haar
droeg.
Hij zag het aanstonds aan den vorm van het lichaam dat noch de
slankheid noch de zwierigheid had dergene wier beeltenis hij in zijn hart
omdroeg.
Teleurgesteld wendde hij den blik van haar af maar moest toch nog
eenmaal omzien.
Deed zij hem geen teeken ?
Drong zij niet dichter tot hem door ?
Zij hield de oogen on.beweeglijk, ja, welsprekend op hem gevestigd.
Zij droeg nog eene tweede rooie roos in hare hand en in die hand
zag Alcantara ook jets wit.
Was het geen papier ?
Als een bliksemstraal vloog de gedachte hem door het hoofd dat
het een miinnebrief was die zij hem wilde overhandigen.
Thans gaf het meisje hem met blikken to verstaan dat die brief
voor hem bestemd was.
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De opmerkzaambeid der menigte was op Zijne Majestei den keizer
gevestigd die op dit oogenblik zijn troon verliet, welke in het koor was
opgericht, en aanstalten maakte om te vertrekken.
Hernando gaf aan de vrouw een teeken dat zij hem nog sneer moest
Daderen.

Hij trail ongemerkt op haar toe...
Zij F topte hem den brief heimelijk in de hand en zonder dat iemand
het bemerkte nam hij then aan en verborg hem snel in zijn handschoen.
De overbrengster van den brief wierp Alcantara nog een blik toe
en verdween ijlings tusschen de menigte.
De officier der ulanen stond op heete kolen...
De brief brandde hem in de hand... hij moest dien lezen !
Hij zou hem lezen al hadde hij daarvoor terstond zijn degen moeten
afgeven.
Hij haalde hem uit zijn handschoen, brak hem omzichtig in stilte
open en terwiji hij zich dichf achter een zijner kameraden plaatste las
hij met een gretigen blik :
,, Het is mij niet mogelijk 'anger te zwijgon ; mijn hart heeft
gezegevierd. Ik moet u zien, ik moet u spreken. a moet u een laatst
vaarwel toeroepen, een Iaatsten afscheidsgroet van u ontvangee. Als
n de ZOn ondergegaan is moot gij mij opwachten aan den noordelijken
n hook van het park, dat het kasteel Paraiso, op het boord van het
Chalcomeer, omringd. I.k laat den brief in uw eigene handers komen.
Heden zal het bevel van 13azaine u niet van m4j afhonden dam- hij,
n naar men mij gezegd tegen Porfeirio Diaz is opgetrokken om de stad
n Oajaca to belegeren.
n Uwe
n INEz.
17

,7

1)

Met cone bevende hand verborg Alcantara den brief die zulke
gelukkige tijding belle's& weder in zijn handschoen.
Zijn hart klopte snel en hoorbaar !
Het verlangen naar het voorwerp zijner droomen, naar de 'wogvereerde bekoorlijke onbekende, doorstroomde hem met eon koortsachtigen glc ed.
Hij vergat zijne omgeving, zag zich in gedachten reeds aan den
oever van het meer, droomde zich aan de zijde van het beminnelijke
meisje en drukte den brief in zijne hand...
Een kommando weerklonk !
Het bevel tot het verlaten der kerk word gegeven. Zijn kolonel was
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in gesprek met generaal Marquez en beiden keken herhaalde maim
naar Altantara. Deze ontweek hun blik en wilde den veldheer juist
voorbijgaan...
Alcantara riep eene stem.
Het was die van generaal Marquez.
Hij sloeg aan.
Wacht mij arm de deur van (Ion dom op, graaf, ik wensch u te
spreken.
Alcantara op soldatenwijze dock do vextrouwelijke, vriendelijke
blik van zijn kolonel ging hem ijskoud door de ziel, want hij begroop
dat op hem de keus gevallen was em eon gewichtige zending te volvoeren.
Indian het rnaar voor denmelfden avond nit ware
Mat or ooit van komen mock de officier 1iaI bepaald besloten zich
dion avond door geene machten ter wereld van zijn geluk to laten
afhouden.
Het onweder was voorbij gedreven.
Do regen bield op en de froepen begaven zich cinder begeleidillg
der muziek naar hun kwartieren terug.
De menigte die de plechtigheid in den dom bijgewoond ha
stroomde naar buiten.
De senoras stegen weder in de rijtuigen die voor de deur reden en
alien haastten zich naar huis terug to keeren.
Hernando die nog altijd op generaal Marquez stond to wachten had
zich de gelegenheid ten nutte gernaakt orn de vrouweu die de kerk
verlieten gade to slaan.
Maar noch de overbrengster van den brief noch dozer meesteres,
de Roode Roos, hot zich zien.
Eindelijk kwam Marquez, door of6cieren omringd, uit de hoofdkerk
en trad op Alcantara toe.
De voldheer verzocht hem plaats in zijn rijtuig to nemen.
- 1k'zal de stad eerst tegen den avond verlaten en wensch een
schwadron ulanen en een schwadron groen huzaren bij mij to houden.
Mag ik op uwe toestemming rekenen als ik van de eerstgenoemde uw
schwadron uitkies ? vroeg Marquez aan Hernando, nadat zij beiden in
het rijtuig hadden plaats genomen dat nu in voile vaart wegreed.
Alcantara haalde ruimer adorn, betuigde zijne dankbaarheid en
voegde or nog bij :
— Geheel afgezien van die eer, generaal, komt het rnij ook nog
zeer gewenscht voor nog eenige uren in de stad to vertoeven. Daar het
mi bijna niet mogelijk zijn zal al miiine aangelegenhoden hier nog hedon
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in orde te brengen, al heb ik ook mijne huiselijke belangen. geregeld.
Er zijn bij het aanvaarden van zulk een tocht nog zoovele kleinigheden te doeu.
— Het cioet mij bed dat mijne schikkingen met nwe wensclien in
strijd want ik heb u uitgekozeii om heden nog naar Quaretaro
vooruit te rijden, ten einde daar eon gewichtigen last voor mij te
volvo ,Teu, Er is mij zeer veP1 aangelegeu dat de boodschap nauwkeurig

1K ineentie haar nog to hooren sTreken (Biz 346.)

ten uitvoer worde gebracht, autwoordde Marquez half in geclachton
verzonken.
AIcantara was diep getroffen.
Hij verschrikte blijkbaar en staarde (Teti generaal met zulk een
wanhopigen blik aan dat doze verwonderd zeide
Zijn die kleinigheclen dal van zooveel gewicht ?
Deze vraag kwam Hernando ter hulp en gaf hem zijne tegenWoordigheicl van geest terug.
Als ik de stad heden avond verliet, generaal sprak hij op eeneu
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snieekenden maar toch vastberaden toon, zou ik mij van een groot
geluk, ja, misschien van bet geluk mijns geheelen. 'evens versteken. Ik
beroep mij op uwe vriendschap en genade en bid u dat gij mij eerst
morgen later vertrekken, dan zal ik den verzuimden tijd weder triichten
in te
De generaal keek hem een oogenblik met nog meer verwondering
aan.
Doch toen kwam er een.-sTrien.delijk lachje op zijn barsch gelaat en
op geruststellenden toon zei hij
- Weinu, dan zou het eene misdaad zijn, u gewelddadig aan uw
geluk te onttrekken. Ik mag en kan deze zending aan niemand anders
toevertrouwen. Het zijn berichten aan een onzer verkleelde aanhangers.
De papieren mogen uit uwe hand in geene andere dan in de zijne
over gaan
- Gij moogt op mij betrouwen, generaal.
— Ik zal ze u aanstonds in mijn paleis ter hand stellen dan hebt
ge den dag nog voor de regeling uwor vele kleine bezigheden en den
avond voor uw geluk.
- Ik dank u, generaal.
- Mijne beste wenschen vergezellen U en ik hoop dat bij onze
terugkomst van den veldtocht voor u behalve den lauwer ook nog de
myrthe zal bloeien.
Alcantara vergezelde den veldheer naar diens woning, ontving daar
de papieren, bedankte nogmaals voor de bereidwilligheid waarmede hij
aan zijn verzoek voldaan had en snelde daarop naar zijne woning om
zich ongestoord met zijn geluk, met zijne" verwachtingen bezig te
houden tot zijn vriend Francisco Evraert zou komen, want hij had hem
tot afscheicl bij zich aan tafel genoodigd.
Terwij1 ieder ander geluk door herhaald uitstel, door dikwijls te
leurgestelde verwachtingen aan bekoorlijkheid verliest, ja, vaak afkeer
en tegenstand teweegbrengt, neemt het geluk der liefde en de bekoorlijkheid daarvan, alsmede het verlangen daarnaar, door zulk een uitstel
gedurig toe, eene overigens vluchtende neiging groeit tot een vurigen
hartstocht aan, wanneer zich hinderpalen daaraan in den weg stellen.
Zoo ging het ook met Alcantara.
Zilne verbeelding had het geluk, hetwelk hem bij de kennismaking
met de geheimzinnige schoone wachtte, nog geprikkeld en in schitterende kleuren voor zijn geest getooverd.
Hij had zijn schitterend uniform uitgetrokken en zich in een luchtig
gewaad gekleed.
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Peinzend liep hij het koele vertrek op en neer.
Rust kon hij geen oogenblik meer genieten. Hij won naar de plaats
toe waar hij zijne geliefde des avonds moest ontmoefen
Dit zou ten miuste een voedsel zijn voor zijne hankerende ziel.
Er zou nog meer dan een uur verloopen eer zijn vriend kwam en
de blauwe hemel keek weder vriendelijk tusschen do wolken door.
Terstond liet Alcantara een paard zadelen, kleedde zich ijlings aan
en tien minuten later was hij reeds in galop op \veg naar het meer.
De vlugge hengst van den offieler der ulaueii bracht hem spoedig
naar het ijzeren rasterwerk dat de heerlijklieid Paraiso omgaf.
Daar het hek openstond reed Aleantara de laan van palmboomen
op die.naar het kasteel voerde dat ginds in vorstelijke pracht prijkte.
Hij stuurde zijn paard naar den noordelijken kant 0 111 de plaats
waar to nemen op dewelke hij de schoone onbekende zou ontmoeten bij
zonsondergang.
Die noordelijke hook zag or verwilderd maar weelderig uit. Hij
bereikte spoedig een tierig en geurig oranieb-:schje, dat zich tot aan het
moor uitstrekte en daar zijne koele schaduwen op den helderen, doorschijnenden stroom wierp, die zachtjes tegen den oever aankabbelde.
Het was in dit bosehje zoo geheirnzinnig (bilker, zoo rustig en stil
als had de liefde zich hier eene wijkplaats gekozen. Hernando betrad
het .met een voorgevoel van zaligheid. No eons staarde hij naar den
waterspiegel die in de zonnestralen sehitterde, dan weder Het hij de
blikken rusten op de donkere schaduwen van liet bosehje.
Van wolken kant zou zijn geliefde op hem tookomen ?
In den geest zag hij haar waar hij zich ook wendde. Do bode Roos
en de groote, verwonderlijk schoone oogen schitterden hem overal
tegen.
Hij steeg van zijn paard af en leidde het bij den Ieugel. Zoo wandelde hij met een verlangend hart naar den groenen oever en hij zou wel
aan ieder plekje gevraagd hebben of het nooit door den voet van het
aanbeden meisje was aangeraakt geweest.
De fijd echter liep voorbij.
Hij was genoodza,akt doze bekoorlijke dreven to verlaten welke nog,
naar hij hoopte, dien avond de getuigen zouden zijn van zijn
Nog eons Het hij den blik over do plants rondwaren, besteeg toen
weder den hengst on snelde naar zijn woning terug.
Spoedig daarop meldde zich Frans Evraert, aan.
De stemming van hoiden was zeer ernstig.
Zelfs aan tafel terwij1 de champagne-wijn schuimde ontbrak het
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aan den goeden luim en de luchtige soherts die anciers under hen
heerschte.
Evraert zag met een kloppend hart zijnen vriend vertrekiien daar
hij wist dat hij een woedendem . gevaarlijken vijand to gemoet ging.
Het zou tot uiterst bloedige geN,Techten komen terwiji Hernando niet
aan de gevaren dacht.
Niaar de scheiding van zijn vriend voor zulk een onbepaaiden tijd
vervulde hem met sombere gedachten.
Boveudien hield de .verwachte samenkomst van lien avond hem
zoozeer bezig dat de gesprekken van zijn vriend hem slechts met moeito
bij het tegenwoordige konden bepalen. Daar Alcantara altijd de man
geweest was die aan hun bijeenkomsten de rneeste vroolijkheid bijgezet
bad zoo hiug or he,len een droevige wolk over de millers zoo opgertlimde
owellen.
— Dc donderslag onder het inzegenen der vaandels beeft, 0011
ongunstigen indruk op bet yolk gemaakt en ik vrees dat de troepen
daary an ook riiet zullen verschoond blijven, merkte de officir in den
loop van het gesprek aan.
— Het was zeker een zonderling toeval, naar ik boor is de bliksem
waarlijk den don ingeslagen, al heeft hij ook geen brand veroorzaakt,
zeidp Evraert.
— En their waarin ligt bet zonderliuge daarvan,liernam. Hernando.
Is het niet even zonderling dat bet juist op dozen tijd begon to regerien.
Illiksem en donder maakten alleen mar wat meer geraas. Pe bijgeloovige menschen echter hebben een te ouden stamboom dan dat daartegen iets te doen. Het is mij oni het even of het geonweerd heeft of
niet, onze wapnen zullen aan onze vaandels de lauwerboon gevem
Bovendien zullen wij den vijand in getal en ook in zedelijke kraciit
veer overtreffen, daar wij voor haardsteden en altaren vechten. Morgen
rukken wij op. Gedurende onze marsch zullen wij nog aanzienlijko
versterkingen verkrijgen en ik verwacht veel van de lUelge p , Francisco,
want ik heb altijil gehoord dat zij een moedig yolk waren.
De schilder was gey leid door die loftuitiug ten eere zijner Nudgenooten.
Maar al lachend sprak
- Vleier
— Betwist gij dan miju good oorcleel, Frawisco ?
—
zeker niet. ilk oojc verwacht het best° van ttlijilo vripp.deu,
nit Belgie.
— De roekelooze buds der Juaristen bestaat uit mamehappeu die
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niet zeer prijzenswaardig kunnen genoemid worden. De overwinning
over hen zou ik Diet zulk een heldendaad noernen.
— Met hoevele keizerlijke soldaten stelt gij een guerrillero geliik ?
vroeg de schilder. De kernel geve dat uwe verwachtingen vervuld
worden voor mij is het onweder eer hoogst ongunstig voorteeken
geweest.
De mededeeling van Hernando dat hij reeds dien zeliden avond op
last van generaal Marquez de stad moest verlaten en het hem dus
onmogenlijk zou ziju den schildcr voor zijn vertrek nog eens te bezoeken
dweg er Diet toe bij om hen op te vroolijken.
De hoop op een spoedig gelukkig wederzien, die zij bij het klinken
der glazen uitspraken, ging met geen scherts, met geen gejuich gepaard.
De zou neigde reeds naar de bergen toen zij eindelijk afseheid van
elkaiider namen.
Evraert beval ziju vriend aan de hoede des hemels drukte hem
nogmaals de hand en verliet hem opdat hij ongestoord de laatste
toebereidselen tot zijn vertrek zou kunren waken.
Hernando Miter liet dit aan ziju bedienden over.
Hij gat' hem eenige bevelen en berekende terwiji hij naar de zon en
naar zijn numeric kook, hoeveel tijd er nog moest verloopen eer bet um'
aangebroken was, dat hem zijn goliefle in de armen voeren zou.
Nogmaals haalde hij den brief to voorschijn ofschoon hij dien reeds
herhaalde malen. gelezen had.
Het staran op dit Wad papier en op de dierbare letterteekeDs
vervulde zijn hart met . vreugcle, want zij gaven hem het bewijs van de
lief& der belcoorlijke schrijfster.
Wie kon zij zijn ?
Haar voorkoinen getuigde van aanzieu en beschaving.
lets hinderde hem nochtans.
Waarom hulde zij zich in eon geheimzinnig waas ?
Welke reden bestond er om dien sluier over haar de behouden ?
kwam het dat zij in hoogere kringen der maatschappij niet
bekend was ?
Omtrent at deze vragen hoopte Hernando de Alcantera weldra van
haar zelve eenige inlichtingen to verkrijgen.
Telkens wader viol zijn blik op den brief en met opmerkzaamheid
beschouwde hij het zegel dat daarop gecirukt was.
Het bestonil nit eon gekroonde I.
De zon stheen niet 1-as genoeg to willen ondergaan.
Het was dien dag zeer warm geweest en van de zware onweersbuiei
van den morgen was nergens moor een spoor to zien.
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Nog was het drukkend en ofschoon de rained en deuren der kamers
van Hernando open stonden had Iiij het toch owiragelijk warm.
Hit; trad naar buiten op Cell der kleine balkons dat met een yen
voonuitspringend zeil overdekt was.
Vandaar kon hij de rensachtige golvingen der bergen tegen den
weEtelijken gezichteinder ondersclieiden.
De knecht kwam biunen.
Hij beval den hoftneester te ontbieden en dan een paard te laten
zadelen.
Torn de knecht terugkeerde herhaalde hij zijn bevel alles tot zijn
ver:trek in den nacht in gereedheid te houden.
Hij droeg hem nog verscheidene kleinigheden op, blijkbaar slechts
om daarinede den tijd to dooden totdat de zon zou ondergaan.
Hij wendde gedurig zijn blik naar den horizon...
Eindelijk had zij den rug der bergen bijna bereikt.
Hernand gespte den sabel om, zette zijn inuts op, suckle het huis
nit en weinige minuten daarna zat hij in den zadel.
Hij reed in galop door do stad en sloeg (Jen weg naar het meer in.
Als de zon ondergegaan is, luidde het in den brief.
Nog zag Hernando haar tusschen de bergkloven schitteren en
bemerkte in de verte reeds het oranjeboschje aan den noordelijkeu kant
van het park.
Mar was het einddoel van zijn nit.
Hij drukte de sporen in de zijde van zijn paard.
Het zou immers mogelijk zijn dat de sehoone voor den bepaalden
tijd gekomen was.
Het venlies van iedere minuut dat hij in haar bijzijn had kunnen
doorbrengen zou onhersteibaar zijn.
Voort ging het in vliegende vaart aisof het edele dier den grond
niet aanraakte.
Ook was or nog een gloeiend stipje van de zon boven de bergen to
zion, toen de miter het ijzeren hek doorreed en naar het oranjeboschje
toesnelde.
'bar sprong hij van het paard.
tlij leidde hot met den t Algol en trad onder do boomen voort.
Het licht van den dag zou haast vordwijnen en de schaduwen van.
den aanbrekenden nacht werden reeds in het bosehje ziehtbaar.
Hernando keek door de diehte, statige kruinen den boomen door
naar bet holder, schittende spiegelvlak van het Chalcomeer.
Goon voorwierp dat zich iu het bosehje be yond kon hem ontgaan.
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Hij was alleen !
Tusschen de gladde stammen der oranje-, citroen-, en grauaatboomen was op het grasperk gees levend wezen te zien.
Hij zag in alle richtingen om zich heeti... tract met een kloppend
hart langzaam 'mar het meer waarvan hij den oever bereikte...
Nergens een spoor van zijn geliefde !
Hij maakte den teugel van zijn paarcl aan een stevigen tak vast en
plaatste zich ander een statigen oranjeboom die zijne lommerrijke takken
over een in de rotsen uitgehouwen rustplaats en ver over het water
uitbreidde.
Een heilige stilte lag over het land en over het meer verspeid.
Slechts zachtjes suisde de avondwind door het geboomte.
Het was of de nachtelijke fladdering de natuur in een zoeten slaap
wan zingen.
In de verte strekte zich de zacht kabbelende watervlakte nit
omgeven door de bloeiende tropische gewassen die hun bontkleurige
kelken claarheen neigden om uit hare koele uitwasemingen nieuwe
levenskracht in te ademen.
Het word donker.
De schaduwen werden zwarter en het vurige rood van den avondhemel schitterde steeds gloeiender door de openingen in het bladerendak
van het oranjeboschje.
Hernando staarde verlangend over den waterspiegel naar den ver
afgelegen oever, waartusschen de donkere looverkruinen en de witte
steenen van vele lusthoven nog uit de schemering te voorschijn kwamen.
Doch niets plaatste zich tusschen hem en het glanzend vlak van het
Uhalcomeer.
Slechts sneeuwwitte en rozenroode reigers zweefden met luid
vleugelgeklep daarover heen en naar de donkere bosschen om daar een
rustplaats voor den nacht op te zoeken.
Naar het Zuiden waar het uitgestrekte meer met bet azmir des
hemels in het avondvermiljoen verdween, verhieven de beide vulkanen
zich nit de duisternis, die zich over de aarde verspreidde.
De avondster fonkelde zachtjes...
Het gezang der vogels stierf weg...
Hernando had gedurende eenige minuten peinzend de afspiegeling
der vulkanen in het meer aanschouwt wier karmijn gedurig donkerder
en gloeiender word en hij liet zijn blik daarop weder zoekend in het
rondo glijden...
Plots zag hij een bootje in de verte...
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Het was aisof hij een schok gevoelde.
Zijn hart hield op te kloppen en sloeg dan weder des te sneller.
Een heete koortsvloed stroomde hem door de aderen.
Zij was het !
Hij zag haar komen, de langverwachte ! De innig geliefde !
Haar licht luchtig gewaad schitterde als een sneeuwwolk in het
midden der duisternis van den aanbrekenden nacht.
0, dat waren minuten van angstige spanning!
Waarom kon hij zijne handen niet naar haar uitstrekken en haar
tcrstond aan zijn onstuimig kloppend hart drukken.
Zij kwam spoedig naderbij...
Reeds drong het plassen der roeiriemen tot de ooren van den
officier door ?
Was zij het wel ?
Soms twijfelde hij... Maar neon, wie zou op dit uur, op die plaats
kunnen kornèn dan zij die met hem afspraak had !
Zijn oog was als °t ware op het bootje gekluisterd waarin de slanke
ges i alte van een meisje roeide.
Van al vat rond hem gebeiirde zag hij noch hoorde hij niets meer.
De ranke boot glecd naar hem toe...
Hij ging haar in de armen sluiten... hij ging haar zeggen hoezeer
hij haar lief had, haar spreken van een naderende toekomst...
Want na den oorlog, hoopte hij, zou de echt hen vereenigen
Terwiji de geluksdroom hem overweldigde en hij geheel bij zich
zeiven was word hij plots ruw aangegrepen.... Instinktmatig vatte hij
naar zijne pistool.... maar het was te laai.
Tien of moor mannen vatten hem bij handen en voeten en maakten
hem bij middel van touwen elke beweging onmogelijk.
Wat ging or om ?
Hij had juist den tijd to bespeuren dat het negers waren die hem
gekneveld hadden ; don word een blinddoek hem straf voor .de oogen
gestrikt.
Nu lag hij daar als een mummie...
Hij wou roepen !...
Een prop smoorde den kreet in zijn keel...
Wie was hem overvallen ?
Was het eon hinderlaag ?
Warren het gemeene struikroovers die geen ander doel hadden dan
hem nit to k_chudden. ?
En zij ?
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Was zij in de nabijheid ? Was het zijn geliefde die hem in de boot
naderde ?
Ding zij dan ook in de handen dier schurken valle y ? Of_ maar
neen hij dreef die gedachie ver van zich af !
Zij medeplichtig !
Dit kon thet.

Dit deed de twee aanvallers achteruitdeinzen. (Biz. 346.)

Iiij poogde armen en beenen bewegen, maar onmogelijk. Hij was
als in een schroef geprangd.
De blinddoek was zoo dik en met zooveel kracht toe getrokken dat
geen glimpje Hat er door gleed.
Hernando was moedig. Als officier was hij gewoon zijn leven to
wagen maar nn toch voelde hij zijn hart beklemmen...
Hij luisterde...
Het plassen der roeiriemen werd al luider en luider...
Niemand sprak rond hem... niemand had een woord gerept !
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0 God ! bad hij in zijn binnenste. Wat gaat er gebeuren ? Gaat
ook het engelachtig wezen dat zich om mijuentwil naar hier begeeft in
de macht vallen Bier duivels ?
Hadde hij maar kunnen roepen en hair verwittigen !... Zij had
gewis nog niets bemerJit van hetgene er was voorgevallen op den oever
daar zij, in het roeien, den rug gekeerd had naar het oranjeboschje.
Heel dicht weerklonken de roeispanen in het water.... De boot
schokte tegen den oever....
Met gesparmen zenuwen, met overprikkelde aandacht luisterde hij.
Ging het meisje een schreeuw laten ?
Niets
Geen woord werd er gerept.... maar hij hoorde het ruischen van
een, vrouwenkleed... het gleed naast hem....
Eene hand. ging tusschen zijn borstrok en greep naar zijne
papieren....
De papieren van generaal Marquez ! Be berichten die in themands
hancien mochten -vallen. !
De officier voelde het angstzwcet uitbreken !... In een uiterste
poging en krachtsinspanning der spieren beproefde hij zijn banden los
te rukken...
Vruch-teloos !
Hij voelde dat al zijn papieren werden weggenomen.
Wat ging daar het gevolg van -wezen. ? Wat zou zijn generaal
zeggen ? Zou het hem als geen verraad aangerekend worden ?
En welke gevolgen, welke rampen voor het vaderland misschien
zouden voortvloeien uit het bekend maken dier geheimen.' ?
Met dieven had hij niet te doen, want noch aan zijn geldbeugel
noch aan zijn horloge werd geraakt. Het was dus door staatsvijanden,
met Juaristische tegenstrevers dat hij aan:lehouden en geplunderd werd?
Was de Roode Roos medeplichtig ?Neen, dat kon tOch immers niet.
Was het briefje wel van haar ? Was het geen behendige trek om
hem op een eenzame plaats te lokken en hem de papieren te ontnemen?
IVIaar eerst had hij het briefje tot de bijeenkomst ontvangen en
daarna word de.gewichtige zending door den generaal Marquez hem
opgelegd !
Hoe kwam dit overeen ?
En nochtans was het duidelijk dat men alleen zijn papieren
beoogde, het was bijna of degene die ze Dam wilt waar ze verborgen
waren, met zulke vaste hand werden ze uit zijn zak gehaald
—
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Wat er clan iemand uit de omgeving van generaal Mai quez die
reeds vroeger wist dat hij, de officier Hernando de Alcantara, met die
zending ging gelast zijn ? Wat er iemand die dit middel had uitgedacht
oni ze in zijne macht te krijgen ?
En wat zou er thans gebeuren ?
Niemand, niemand op de wereld wist dat hij zich naar het Chalcomeer had begeven ! Niemand op de wereld kon verklaren waar hij was
ell niemand zou dus opzoekingen naar hem kunnen doen !
Nu speet het hem zeer van niets tot zijn vriend Francisco Evraert
gezegd to hebben.
Waarom had hij van den Vlaming, die antlers met al zijn doen en
laten bekend was, ook ill dit geval zijn vertrouweling niet gemaakt ?
In Mexico kende hij niemand waarop hij berusten mocht. In zijn
land is verraad en valschheid bijna een algemeene ondeugd.
Maar op den -Mining, op den kunstenaar met gouden hert, koll
hij staat shaken.
flij had hem van zijn bijeenkomst met de Roode Roos moeten
sprekon ! Hij liet het omdat hij het onkiesch vond zelfs zijn besten
vriend, zijn grootsten vertrouweling tusschen hunne liefde te brengen
Frans Evraert van Wien hij afscheid genomen'had, zou zijn vriend naar
het oorlogsveld wauen en misschien nooit meer van hem hooren spreken.
hij den schilder kon nooit het denkbeeld opkomen van opsporingen
to doen want, als hij van den graaf Alcantara niets meer vernam, dan
zou hij in den waan verkeeren dat doze op het slagveld gervallen was.
Duizend veronderstellingen vlogen als bliksemschichten door het
brein van Hernando.
Ale oogenblikken verwachtte hij den genadeslag....
Maunenhanden tilden hem zachtjes op....
Gingen zij hem in het water werpen ?
Hernando dacht dat zijn laatsten stond gekomen was.
Neen, zij legden hem in de boot en weldra vernam hij weder het
rierngeklater in het meer.
Waarheen roeiden zij met hem ?
-- God bescherme mij ! zei hij gelaten en moedig.

HOOFDSTUK V.

Op bet Chaleotneer.

Het was op denzeilden avond dat de jonge gravin. Gabriella de
•Campanos in haar sierlijke lichte gondel over het Chalcomeer heengleed.
Het bootje vaarde slechts langzaam want het werd door hare
dienstmaagd Sivene alleen voortgeroeid, terwijl zij zelve, op den arm
leunend aan het roer zat en het vaartuig stuurde.
Men kon het awn het trage, vaak door lange tusschenpoozen
afgebroken plassen der roeiriemen in het water bemerken, dat de
schoone eigenares der gondel slechts noode van den stillen kristalhelderen vloed scheidde. Zij liet zich alleen naar het land roeien omdat de
schemering zich over het meer verbreidde en den oever in een donker
purper hulde.
De gondel dreef als in een vuurzee rond.
Diep onder de gondel schenen de vergulde wolken den afscheidskus
der zon die reeds achter de bergen gedaald was te ontvangen.
Gabriella lag op haar gemak in de zijden kussens gedoken.
Zij staarde vol bewondering nu eens naar den prachtigen hemel
boven zich, dan weder naar de lucht. Zij daeht er over na of de
menschelijke kunst zulk heerlijk natuurtafereel zou kunnen wedergeven. Zij dacht nog meer aan een kunstenaar en richtte in de gedachte
die vraag tot hem.
Ja, Evraert moest voor haar zulk een avondhemel op het meer
schilderen,
Later als zij voor de wereld elkander zouden toebehooren moest hij
de gondel met zich zelf en ook met haar op het doek brengen. !
Terwijl hij aan de-schilderij zou werken, moest hij immers aan
haar denken, wat bij anderen arbeid niet altijd xnogelijk zou zijn.
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Zij gunde aan niemand ter wereld, gelijk overigens alle beminnenden, een enkele gedachte van haar geliefde.
Zij zelf dacht immers ook van 's morgens vroeg wanneer zij de
oogen opende tot laat in den nacht, wanneer de slaap hare wim.pers,
soot, aan hem.
Zelfs wanneer zij haar gebeden ten hemel opzond drong zijne
beeltenis zich aan haren geest op.
En waarom zou hij ook voor andere menschen werken ?
Bezaten zijne meesterstukken voor haar niet meer waarde dan voor
anderen en had zij op het bezit daarvan niet meer aanspraak dan
vreemden ?
Hij moest geen enkele schets meer in andere handen laten komen
want aan. haar alleen kwamen al zijne scheppingen toe, evenals hij zelf
immers haar eenig eigendom was.
Laat de gondel nog een weinig drijven, Sivene, zei Oabriella tot
hare dienstmaagd. Het is hier to schoon dan dat wij ons reeds naar land
zouden spoeden. Al omgeeft de duisternis ons ook in de richting die wij
moeten nemen kunnen. wij ons toch niet vergissen.
Het meisje legde de roeiriemen neder en meesteres en dienstmaagd
staarden beiden in de diepte naar de afspiegeling des hemels waarbij de
weinige wolkjes zich gedurig vuriger kleurden.
Sivene was aan de gravin reeds als kind tot dienstmaagd gegeven,
ofschoon zij slechts weinige jaren meer telde.
Reeds destijds was het in het oog loopend dat or tusschen beiden
eene sprekende gelijkenis beston.d als moil anders slechts bij tweelingen
aantreft.
De wereld aanzag haar als twee gezusters.
Zooals zij daar in de avondschemering tegenover de jonge gravin
in de gondel zat, kon men bijna geen onderscheid tusschen beiden
opmerken. Zij hadden denzelfden vorm van gelaat, dezeltde donkerblauwe oogen, dezelfde weelderige -lokken, alleen ontbrak aan Sivene
het sneeuwwit der huid, want doze had van hare rnoeder, die een
Indiaansche diestmaagd was van den overleden graaf en vader van
Gabriella, eene bruinachtige tint overgeerfd.
Ook de houding der beide meisjes had veel overeenkomst, al word
ook bij de dienstmaagd de bevalligheid en de voornaamheid gemist
welke de meesteres in al hare bewegingen ten toon spreidde.
Aan Gabriella was het gerucht, als zoude Sivene ha. re halve zuster
wezen, niet onbekend gebleven.
Zij had de sprekende gelijkenis die tusschen haav en hare dienstmaagd bestond ongetwijfeld zelve ook wel opgemerkt.
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Misschien was dit de reden waarom zij van haar vele vrouwelijke
bedienden joist Sivene met bijzondere vriendelijkheid behandelde en op
haar doen en later meer acht sloeg dan zij bij de overigen placht te
&en,
Sivene was haar echter ook getrouw.
Met haar gansche ziel was zij aan hare jeugdige meesteresse
verkleefd.
Geen moeite, geen opoffering was haar te groot wanneer de vreugde
en het geluk harer meesteres daardoor konden verhoogd worden.
— Sivene !'
— Wat verlangt u, freule ?
— Gij kunt weder eenige slagen doen met de riemen zoodat wij
niet geheel stil liggen.
En na eene poos hernam Gabriella :
— Het wordt reeds tamelijk dnister !
Sneller gleed de gondel weder over het moor.
Eensklaps vertoonde zich in de verte eon boot, die naar het scheen
het vaartuig der gravin voorbij wilde stevenen.
Gabriella bemerkte het en terwijl zij haren blik daarop gevestigd
Meld, zeide zij tot hare dienstmaagd :
— Roei wat harder, Sivene, opdat die boot ons den pas niet
afsnijde want het is reeds zeer donker geworden.
Het meisje bewoog de roeiriemen met al hare kracht.
1VIaar het kwam Gabriella thans voor dat ook de boot veel sneller
voorwaarts schoot.
Het was of deze nog meer naar den oever toeroeide om de gondel
in to halen.
Als eon schaduwbeeld dreef de boot op het spiegelvlak van het
meer, dat door het avondrood gekleurd word.
Gabriella bemerkte dat eon man met krachtige slagen voortroeide.
zij sprong eenigszins beangstigd van hare bank op en zette zich
naast Sivene neder terwiji zij haar de eene roaispaan ontnam met de
woorden :
— Nu maar form voort, Sivene !
— Ja, senorita, hij nadert snel.
— Wij zullen tech met ons beiden wet harder kunnen roeien dan
die man alleen.
Daarbij kook zij gedurig onrustiger naar de boot die thans werkelijk
scheen voort to vliegen.
— Mijn hemel ! riep zij verschrikt.
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— Wat is er, senorita ?
— Die man heeft het op ons gemunt !
— Mij dunkt ook, freule.
— Hij houdt nog meer mar het land toe en komt pijlsnel
.
aanvliegen.
— Wat zou hij in zijn schild voeren, senorita ?
— Niets goeds misschien, antwoordde Gabriella ademloos.
Zij bewoog zoo snel mogelijk de roeiriemeu.
Eensklaps, als ware haar in haar angst, een reddende engel
verschenen, legde zij haar spawn in den gondel neer, greep Sivene bij de
hand en riep op een juichenden toon :
— Houd op ! houd op, Sivene !
— Maar hij nadert, senorita.
— Er zit een vriend in die boot !... Hoe dwaas van ons dat wij
ons zoo angstig gemaakt hebben.
Dit zeggende snelde zij naar het roer en stuurde het scheepje mar
de boot die gedurig nailer kwam.
Het was Frans Evraert !
Hij had, na het verlaten van het eetmaal bij zijn vriend Hernando,
benoodigdheid gevoeld zich in het schouwspel van de schoone natuur
to gaan verlustigen.
Het was eengoede geest die hem dit denkbeeld had ingegeven
want al roeiende herkende hij eensklaps zijne hartsgeliefde, zijne
madonna.
— Vergeef mij, gravin, mijne stoutmoedigheid dat ik u mijn
avondgroet wil opdringen, zeide de Warning terwijl hij met zijne boot
naast de gondel ging liggen.
Tevens sloeg hij een vragenden blik op de dionstmaagd.
— Neen, neon, beste Francisco ! Houd u maar niet in en neem de
zaligheid Diet weg van het oogenblik dat de hemel ons geschonken
heeft.
En de dienstmaagd vriendelijk toelachende voegde zij er bij :
— Si vene i-nag het wel weten dat gij haar toekomstige heer zijt.
Er is geene macht ter wer gild die haar dit geheim zou kunnen afpersen.
Nietwaar, Sivene, ge zijt mij getrouw en met hart en ziel aan mij verkleefd ?
— Wel hoe kunt gij mij dat nog vragen, -stamelde het meisje
verbaasd en drukte beide handen tegen de Borst terwijl haar meesteres
haar liefdevol aankeek.
Tegelijkertijd stak zij de hand aan haren geliefde toe die ze verheugd in de zijne nam en er een kus op drukte,
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Kom bij mij, Francisco ! 0 ! hoe gelukkig maakt gij mij door
de-T verrassing.
1k ben er des te blijder om, Gabriella, omdat ik u dezen morgen
in de kerk geen woord heb kunnen toerichten.
— Het is de Madonna, Francisco, die mij het goede denkbeeld gaf
een wandeling in gondel op het meer te doen. Kom naast mij zitten,
Francisco, Sivene zal ous niet verklappeu.
Sivene was niet weinig versteld.
Zij had nooit kunnen gissen dat haar meesteres iemand beminde,
zij die altijd zoo wars was van jongelingen. De dienstmaagd keek in
stomme verbazing naast het scheepje.
De minnenden hadden elkauder zooveel to vragen, to antwoorden
en to verzekeren dat zij volstrekt niet bemerkten hoe de nacht zijn
sluier rond hen uitbreidde en de starren holder fonkelden.
De minuten snelden hun ongemerkt voorbij en zij zouden zeker
nog in lang niet aan scheiden gedacht hebben als Sivene niet herhaaldo
maim met een der roeiriemen in het water geplast had.
Zij wou aldus hare meesteres herinneren dat het tijd word om naar
huis terug to keeren.
Gabriella bemerkte het.
- Ja, ja, Sivene ! gij hebt gelijkt, sprak ze vriendelijk, het is
hoog tijd. Het moot reeds laat wezen en men zal mijne afwezigheid
bespeuren.
Dan koerde zij zich tot den kunstenaar :
— Nu moot ik u verlaten, Francisco, doch mijn ziel blijft bij u.
— 0, mijne geliefde Gabriella, sprak de Vlaming hartstochtelijk,
als ik bij u ben dan is het mij alsof ik in het bezit ben van mijn
kunstenaars-ideaal. Ver van u is alles mij Uw beeld speelt mij
zoodanig voor den geest dat het mij onmogelijk is een ander gelaat op
het_doek to brengen dan het uwe.... Het werken gaat niet zoo snel van
de hand als vroeger want dikwijls betrap ik mij zelven met het penseel
droomend in de hand.... En aan wie ik dan denk, lieve Gabriella, dat
behoef ik u niet to zoggen.
Die woorden kronken de schoone senorita als muziek in de ooren.
Ik ook, sprak zij, den y steeds aan u. 1k tel in den slaap de
minuten dier er nog verloopen moeten eer de morgen daagt on ik u zal
wederzien. Sivene zal mij voortaan naar de kerk vergezellen.
Daarop sloeg zij baron arm weder om den bails van Evraert en
omhelsde hem teederlijk.
Spoedig /lam zij flu een der roeiriemen in handen en met behulp
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van Sivene dreef zij de gonciel vliegend Over den waterspiegel, zoodat
zij, na verloop van eenige minuten, de boot van haren geliefde niet
meer op de donkere watervlakte kon zien.
De duisternis lag verspreid op het meer.
Evraert, wiens kunstenaarsziel zich vermeidde in die avondpracht,
gleed zachtjes voort in zijn bootje...
Rondom hem was alles stil...
Plots weerklonk or in de geheimzinnige duisternis een snijdende
kreet :
— Hulp ! bulp !
Daarna keerde alles weder in de stilte...
De sehilder was ontroerd en verbaasd opgerezen...
-- Die stem !... murmulde hij... Het was de stem van Hernando !
Hij sloeg de hand op het voorhoofd...
Het was rnisschien een begoocheling zijner zinnen ?... Het kon
iinmers niet.
Met krachtige longen riep hij :
— Hernando !
Die naam galmde over het water en in de verte word hij door den
echo weerkaatst.
Niets antwoordde meer.
Hij luisterde nauwer toe en het scheen hem dat het slaan van
roeiriomen in het water heel zwakjes tot hem toekwam.
Maar weldra hoorde hij niets moor.
Was hij het slaclitoffer eener zinsbegoocheling ?
Toch kon de schilder het zich niet begeven en tot laat in den nacht
bleef hij het meer doorkruisen, zonder echter jets to ontdekken.

HOOFDSTUK VI.
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Op het 14,ateel.

Snel vloog de gondol der beide meisjes over het meer heen en
bracht haar aan den oever.
Het vaartuig kwam aan land op eon kleinen afstaud ter zijde van
den breeden marmeren trap die van het park naar het moor liep.
Eensklaps riep eene stem van den oever haar toe :
— Condeza Gabriella ! roei hierheen !... Hier is de trap !
Het was haar neef Bernardo die daar reeds sedert eenigen tijd
gestaan en de terugkomst der gondel afgewacht had.
De slechts al to wel bekende stem van haren neef deed Gabriella
schrikken en de gedachte aan de mogelijkheid, dat doze haar samenkomst met Evraert bespied had, vervulde haar met onrust.
Doch het besluit haar rechten krachtig to doen golden was even
spoedig genomen en op eon vriendelijken toon zeide zij terwiji de
gondel voor den trap aan land kwam.
— Gij dacht zeker, Bernardo, dat ik schipbreuk geleden had ,
maar gij weet immers dat ik op het water voor goon klein geruchtje
vervaard ben.
Daarop stapte zij vlug nit de boot, nam de hand die Bernardo haar
toestak aan en liet zich door hem de trap opbrengen.
— Als gij geweten hadt, Gabriella, welk eon lief geschenk ik voor
u meegebracht heb, dan zoudt gij mij . zeker niet zoolang hebben laten
wachten, zeide haar neef.
Hij wandelde met haar naar het kasteel.
— Raad eons wat het is !
— Uwe welwillendheid tot mij is zoo groot dat ik slechts het
schoouste kan verwachten en met name lets waaraan ik werkelijk
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waarde hecht, antwoordde Gabriella half verlegen, daar het haar onaangenaam was de oplettendheden van Bernardo to ontvangen.
— 1k weet dat het u gen.oegen zal geven, daarom noem ik -het een
fraai geschenk. Zie maar eons hoe het schittert, vervolgde Bernardo en
stak haar de gesloten hand toe en opende haar even.
— 0 wat is dat een prachtige cue* ! riep Gabriella verheugd nit.
Ja, dat is werkelijk fraai !
— Waar hebt ge dien gevangen ? vervolgde zij.
— Op den weg van de stad hierheen.
— Is het mogelijk !
— Wat was ik gelukkig then ik hem zag want ik wig wel dat ik u
daarmee plezier zou doen, jets wat gij mij altijd zoo moeilijk ja, bijna
onmogelijk maakt en toch is en blijft dit het eenig doel mijns levens,
antwoordde Bernardo terwijl hij diep adem haalde en een schroomvalligen bilk op Gabriella sloeg op welke thans het licht viol datt-uit het
kasteel stroomde.
— Zie zoo nu zijn wij weer thuis, sprak Gabriella de woorden van
Karen neef ontwijkende, waarop zij zich tot Sivene wendde zeggende :
— Haal het gazen zakje eens even van mijne slaapkamer dan kan
ik het diertje er dadelijk in doen.
Deze cucujo's die een verwonderlijk licht van zich geven, behooren
tot de lievelingssieraden der Mexicaansche schoonen.
Zij ze dragon in kleine zakjes van zeer fijn doorschijnend gaas en
dit zakje wordt aan de kitop een.er gouden speld gebonden. Op dew was
zulk een cucujo, als hij over dag op de vochtige aarde van een bloempot
neergelegd wordt kan hij een geruimen tijd in 'even blijven.
De diertjes komen slechts zeldzaam voor en worden aan de Indianen
die ze vangen en om to verkoopen naar de steden bre pgen duur betaald.
Toen Gabriella den trap die naar het kasteel voerde opklom,
on-tving Haar oom haar met de meeste hartelijkheid onder de verandah,
drukte haar een kus op de hand, noemde haar de vreugde zijns lever's.
Hij nam den sjaal van haar af, bracht haar achter de zuilen naar
eene tafel, waarover een wit laken uitgespreid lag en waarop eene
kostbare lamp brandde en trok een leuningstoel naar haar toe.
Bernardo schoof een rood gordijn, dat van de verandah naar beneden
hing, achter Gabriella.
Dit beschermde haar tegen de koele avondlucht.
De condeza had zich aan de tafel nedergezet waarop de cucujo
onder een glas gevangen zat, toen het zakje haar gebracht word.
Voorzichtig nam zij het diertje van onder het glas weg, stak het
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behoe.dzaam in het zakje OM het niet zeer to doen, bekeek het van alle
kanten, zooals het zich in het doorzichtig Witte gaas heen en weer
draaide en hechtte het then vast in de weelderigheid barer lokken.
Als een fonkelende star kwam het daartusschen to voorschijn en
verspreidde rondom zich een zacht licht.
Heerlijk tooverachtig schoon, lieve beste Gabriella Wie zou u in
smack en bevalligheid op zijde kunnen streven. Schittert de cucujo niet
als het licht van een diadeem in de haarlokken eener .hemelsche toovergodin ? zei de oude Campanas.
Met eene hoffelijke buiging -voegde hij er bij
- Gij hebt er waarlijk in lang niet zoo frisch, zoo bloeiend en zoo
schoon uitgezien als van avond.
— Maar, beste oom, ge vleit mij, sprak Gabriella.
— Neon, waarlijk niet, 't is in ernst, engelachtig kind. Uwe wangen
gloeien als het morgenrood op de sneeuw der vulkanen.
Neen, neon, oom, gij bedriegt u werkelijk. 't Is het avondrood
dat gij op mijne wangen ziet. De lucht heeft mij gloed gegeven. Maar
nu in ernst gesproken, oom, ik hob nooit van mijn les en zulk een
verheven verwonderlijk schoon natuurtooneel gezien als zich op dezen
avond rondom mij, boven mij ell onder mij vertoonde. 0 ! het was boven
alle beschrijving prachtig ! Geene woorden, geene kleuren zijn bij
machte daarvan een denkbeeld to geven
- Ik ben met dit tafereel bekend, het is mij onvergetelijk. Als
bruidegom deed ik eons bij zulk een verlichting met Bernardo's moeder
eon spelevaart op het meer, viol de graaf zijne nicht in de redo.
Zou het werkelijk niet mogelijk zijn dit tafereel op het doek
weder to geven: Ik zou daarvoor eene groote som gelds over hebben,
vervolgde Gabriella, op een kalmen toon.
— Wel waarom niet even good dit als eon ander landschap,
antwoordde de grijsaard.
- Meent ge dat, oom ?
- Zeker, lieve.
— Dan kunt gij mij een groot genoegen doen.
— 1k sta geheel tot uwen dienst.
— Het zou mij uiterst aangenaam WOZ0n indion gij zulk een
schilderij aan mijnheer Francisco Evraert wildet bestellen. Als iemand
tegen zulke taak opgewassen is dan is hij het zeker, zeide Gabriella
met gedwongene kalmte terwijl zij haar hart voelde kloppen.
- Omnogelijk, varier ! Hoe kunt gij denken dat men jets van dien
aard zou kunnen schilderen, viol Bernardo haar terstond in de rede
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wierp den grijsaard een verwijtenden blik toe, dien deze aanstonds
begreep.
Hij herriep zijne woorden dan ook zeggende :
— Ja, waarlijk ge hebt gelijk, ik geloof bij nader inzien zelf, dat
het niet mogelijk zou zijn.
Gabriella echter kende de reden waarom het aan beiden onmogelijk
voorkwam maar al te goed en bij den wensch dit tafereel, door de hand

Langs daar ! sprak cen stem gebiedend. (131.2. 348.)

van haar geliefde gesehilderd te bezitten voegd.e zich ondraaglijk gevoel
der heerschappij die men over haar wilde voeren.
Zij keek beiden vastberaden in de oogen en zeide
— Het is altijd te beproeven en daar ik toch een schilderij van
dezen meester in de kunst wenschte te hebben, zoudt gij, beste oom,
mij een grooten dienst bewijzen als gij zulk een schilderij voor mij aan
den heer Evraert wildet bestellen en mij op die wijze de moeite te
besparen om het zelf te doen.
Deze besliste woorden troffen vader en zoon als een. donclersiag,
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daar bun alle toenadering tot died man gevaarlijk scheeii en de geest
van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, die in de rijke erfgename
ontwaakt was, andermaal dreigend to -voorschijn kwam.
De grijsaard kuchtte even om zijn verlegenheid to verbergen, doch
wist zijn verschrikte gelaatstrekken weder spoedig tot zijn gewoon
lachje to plooien en zeide :
— Wel zeker, daurbaarste Gabriella, waarom zoudt gij uzelven
dit genoegen ook niet gunner ! Al gelukt de pogi,ug ook niet, dan is
daarbij nog Diets verloren. 1k zal den schilder morgen zelf een bezoek
brengen en hem dit werk opdragen.
Ik bedank u daarvoor reeds bij voorbaat, beste oom, antWoordde
Gabriella met hare gewone vriendelijkheid en lieftalligheid en stak den.
grijsaard de hand toe welke deze atm de lippen bracht met de woorden
— Het is immers geen bedankje waard, lief kind. Ik acht me reeds
genoeg beloond door de vergunning iets voor u to mogen doen wat u
genoegen geeft.
Bernardo had gedurende eenige oogenblikken gezwegen, doch hij
ontwaakte eensklaps nit zijn ernstige overp*einzingen, wreef zich in de
handen en zeide terwijl hij met een vriendelijk lachje naar Gabriella
keek
- Wat glinstert die cucujo prachtig ! Het is toch een bekoorlijk
sieraad op zulk een lief kopje.
Gabriella antwoordde hem slechts door een vriendelij ken blik en
staarde daarop naar den cl ,nkeren hemel die zich heden in al zijne
pracht vertoonde.
De lucht was met sterren bezaaid en in de verte stonden de twee
vulkanen die op donkere robynen geleken.
Het was een betooverend schoone avond.
Een zacht en verkwikkend windje blies door het park en ruischte
in de topped der prachtige boomer.
De kalmte die over het dal verspreid lag werd slechts van tijd tot
tijd door het plassen van roeiriemen in het water verbroken.
Bernardo had zich voor eenige oogenblikken verwijderd. Hij kwam
met eon klein voettapijtje in de hand terug hetwelk hij voor de oondeza
aan de voeten spreidde.
— Het begint koel to worden, condeza, en de steenen wider uwe
hove voetjes zijn. koud, sprak hij op bezorgden toon.
- Och ik dank u zeer, Bernardo !
- Vindt gij het "'jet koud, Gabriella ?
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- Integendeel, het is mij to warm.
— Wilt gij dan uw waxier hebben, condeza ?
— Ik wil wel, sprak zij.
En tot Sivene :
- Breng lnij mijn wader, Sivene.
Thalls traden bedienden met gerechten en verfrisschende dranken
uit den gang onder de verandah en zetten deze op de tafel neer.
- Hebt gij geen nadere berichten omtrent Juarez en den oorlog
in. het Noorden ? vroeg Gabriella.
— Er was geen later bericht aangekomen dan dat hetwelk gij
Vandaag in de dagbladen gelezen hebt, condeza, gaf haar neef ten
antwoord.
— Als deze roekelooze roovers onzen handel maar niet geheel ten
gronde richten, bracht de oude graaf in het midden.
— De hemel zal aan onze wapenen in het Noorden de zegepraal
verleenen. Hij heeft ons immers keizer Maximiliaan tot een redder
*gezonden, viel Gabriella hem in de rede. Als den vijand daar ten onder
gebracht is dan zal hij het in 't Zuiden niet fang uithouden.
- Oajaca is reeds door Bazaine bezet, sprak Bernardo.
Ja, voegde de oude graaf er bij, en heden liep het gerucht dat
Porfeirio Diaz gesneuveld werd, maar Diets is die tijding komen
bevestigen.
— Hat keizerrijk zal weldra den algemeenen vrede doen heerschen,
sprak de Condeza. Er wordt daarenboven veel goeds gezegd van de
Belgen die wij gister de stall hebben zien binnentreden. Waarlijk, het
zien er flinke en dappere jongens uit.
Pit trof Bernardo.
Sinds hij Evraert op zijn weg oktmoet had kon hij zelfs van des
schilders landgenooten geen goed hooren zeggen, bijzonder niet door
Gabriella.
— Het heldenbioed onzer vaderen, zei hij snoevend, vloeit ook nog
door onze aderen.
Op dit oogenblik werd het geluid der hoeven van een dravend paard
in het park hoorbaar.
Wie zou nog zoo laat in den avond naar ons toekomen ? zei de
graaf opstaande.
Bernardo snelde den trap of am den ruiter op to wachten.
Deze kwa-m in galop aan.rijden.
Hij deed zijn paard stilstaan en meidde zich als een koerrier van
Monterey.
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Hij kwam la de provintie Nieuw-Leon, waar Juarez toen oorlog
voerde.
Het was een klein, ineengedrongen mannetje.
Uit zijn breedgerande sombrero kwamen de gekrulde lange lokken
van zijn glanzend zwart haar te voorschijn en golfden langs zijn breede
schouders neder.
In zijn donker gebruind gezicht stonden een paar zwarte oogen
waarvan het wit verblindend macht heeten.
Op zijn zwart, zwierig gesneden buis schitterde eene rij roude
zilveren knoopen waarmede ook zijn wijde fluweelen rijbroek bezet
was. Uit den gordel dim hij om het middel droeg kwam een met zilver
beslagen zwaar mes te voorschijn en aan zijne laarzen kletterden sporen
met radertjes die bijna zoo groot als eene hand waren.
— Waarschijnlijk nit onze zilvermijnen van omen bestuurder Leduc,
terwiji hij insgelijks den trap en er op angstigen toon bijvo6gde :
— De hemel beware ons dat er een ongeluk gebeurd zij !
— 1k ben geen geluksbode, anders zou ik wel bij dag gekomen
zijn, begon de miter. Bier is het bericht. De mijnen zijn door Indianen
verwoest. Ze moeten er verschrikkelijk huisgehouden hebben en bovendien breng ik de treurige tijding dat Juarez de Franschen heeft geslagen.
— Bij de heilige maagd ! Als aan Bellai osa en hare betrekkingen
maar geen leed geschied is ! riep Gabriella ontsteld boven aan de trap
en strekte haar beide handen naar haren oom nit.
Doze kwam met den brief in de bevende handen aan.
Zij snelden mar de tafel.
De grijsaard kon den dikken omslag niet spoedig genoeg openkrijgen waarop Bernardo hem het bericht uit de hand rukte, den
omsiag openbrak en den brief ddorkeek.
— Verschrikkelijk ! verschrikkelijk ! .... Honderden menschen
vermoord L.. Alles verbrand en alle muildieren. weggedreven ! zei hij,
terwiji hij den graa den brief overhandigde.
— En Leduc ? riep Gabriella wanhopig.
— Van hem... niets ! antwoordde Bernardo.
— Kom boven, riep Gabriella den koerrier thans toe.
— Zij ging naar de trap.
— Kunt gij ons niets naders omtrent het verschrikkelijk ongeluk
in de mijnen zeggen ? Weet gij niet hoe het met den bestuurcler en met
zijne familie afgeloopen is ?
— Neon, senorita.
- Hoe weet gij dit alles ?
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De graaf en de zoon hadden den brief n9gmaals gelezen en stonden
daar besluiteloos.
Gabriella, wischte eensklaps de tranen uit hare oogen en ging
spoedig naar hen toe :
— Ge moot nog in dezen nacht vertrekken en naar de mijnen gaan,
Bernardo, zeide ze half smeekend, half gebiedend. Het zou wel eeris
kunnen gebeuren dat uwe tegenwoordigheid daar noodig was en nog
grootere ellende kon voorkomen.
Ik ! riep Bernardo.
- Ja.
— Naar de mijnen, condeza ?
- Natuurlijk !
- Waar denkt gij aan ?
— Is dit zoo onzinnig ?
— Hebt gij dan niet gehoord, Gabriella, dat de Indianen in den
omtrek rondzwerven en alles vermooran en vernielen wat hun in den
weg komt ! Wat kan een enkel man daar uitvoeren ?
Dat wel niet, Bernardo, maar een enkel man kan menschen, die
zich verstrooid hebben, weder rondom zich verzamelen, hun door zijn
moed weder zelfvertrouwen inboezemen en hun troost in hun ongeluk
te schenken. Dit vermag een enkel man, don Bernardo, zeide Gabriella
mot vastberadenheid in de stern.
— En wat wordt er van hem, als hij den Indianen op zijn roekeloozen tocht in handen valt ? Hij wordt gescalpeerd en mogelijk wel tot
een ontbijt genuttigd ! sprak de lafaard.
— Dan gnat gij niet, Bernardo?
— Neon, condeza, miju leven behoort aan u maar niet aan die
Kannibalen.
— ! hoezeer vloeit het heldenbloed uwer voorvaderen u nog door
de aderen zeide Gabriella.
En met verachting wendde zij zich van hem af.
- Ik ontsla u van dezen dienst, gelijk ik u hierbij ook van het
bestuur mijner mijnen ontzet.
Daarop wendde zij zich eensklaps tot dc n koerrier en zeide :
- Rijd terstond naar de stad en begeef u naar den advokaat Don
Avalos. Hij woont dichtbij de Piazza Mayor. Zeg hem dat de condeza
de Campanas hem dringend Mat verzoeken terstond hier te komen.
Maak haast, verliest geen minuut, ik zal u met goud beloonen.
- Wacht eens even ! riepen de grad en zijn zoon den koerrier
achteru a.
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Bernardo snelde den trap af naar hem toe.
Hij hield den koerrier bij den arm tegen terwijl hij de condeza
toeriep :
-- Ik ga zelf, Gabriella, ik ga zelf !... Nog eer dat de dag aanbreekt !
Daarop zond hij den koerrier met zijn paard naar den stal en snelde
naar Gabriella terug die de oude graaf met de armen omvat hield
hij haar srneekte zich bedaard te houden en de zaak met hem te
bespreken.
Schrik- en ontzetting hadden zich van de beide mannen meester
gemaakt en beiden stamelden thans met kruipende onderdanigheid
woorden waarin zij hunne bereidvaardigheid getuigden.
— 1k ben immers bereid mijn leven voor uwe belangen in de
waagschaal to stellen, beste Gabriella, beoordeel mij niet onrechtvaardig.
1k twijfelde slechts aan de mogelijkheid van een goeden afloop, zeide
Bernardo.
Hij verborg de inwendige woede die hem verteerde achter de
vriendelijkheid van zijn gelaat.
- Geef mij uwe bevelen en ik breng ze ten uitvoer, al moest ik
daarbij ook omkomen.
Welnu dan, Bernardo, woes eerlijk, woes oprecht. De welvaart.
.van veel honderden ongelukkige menschen die met hun zuren arbeid
schatten bij schatten voor mij verworven hebben staat daarbij op het
spel, maar ook het leven, het geluk eener familie die mij zeer na aan
het harte ligt, hangt van uw verschijnen aldaar, van uw bemoeiingen
af. Ontzie geen moeite, spaar geen geld om de arbeiders, om de familie
Leduc ter hulp te komen. Zend mij nauwkeurige berichten omtrent
aller lot. Uwe trouwe naaste bloedverwante zal or u met waarachtige
zusterlijko liefde levenslang dankbaar voor zijn of de eigenares der
mijnen zal van den beheeerder daarvan strenge rekenschap vorderen.
Bespoedig 11W vertrek ; spaar geen geld om u veiligheid bij uwe
onderneming to verschaffen. Huur een geheel gewapende bende, maar
volbreng dan ook uwe taak zonder tij d to verliezen.
Gabriella sprak deze woorden op een zachten doch beslisten tom.
Bernardo en zijn vader bemerkten wel dat zij haren onverzettelijken wil, haar recht als eigenares der mijnen zou doen golden en het
viol beiden moeilijk hun schrik en hun toorn over doze ontdekking to
verbergen.
Gij zult tevreden over uw Bernardo zijn, Gabriella, ik zal u het
bewijs geven dat ik alieen gedreven word door het verlangen uwe
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wenschen met al mijne krachten te vervullen. Nu zal ik spoedig de
weinige toebereidselen tot mijn vertrek maken en dan tot afscheid nog
een .welwillend woord van uwe engelachtige lippen, nog een vrienclelijken blik van uw hemelsche oogen komen halen, zeide Bernardo
terwijl hij aan de Condeza de hand toestak en daarna met een onderdanige buiging snelde hij het huis in.
De oude graaf trad naar haar toe, greep hare hand met schijnbare
hartelijkheid en zeide :
- Liefste, beste Gabriella, waarlijk ! waarlijk Gij doet den armen
Bernando onrecht aan. Zie maar eens Hij kent geen andere gedachten
dan voor u, voor uwe wenschen, voor uw bevelen ta leven. 0, wees
toegevend, wees inschikkelijk voor hem. Hij stelt zich-immers in ziejne
zelfverlooehening, in zijn onderdrukten hartstocht voor u in gevaar.
— En toch aarzelde hij aan mijn verzoek te voldoen, omdat zijn
leven daardoor in gevaar zou kunnen loopen, antwoordde Gakrielle op
een koelen toon.
— En waarom aarzelt hij zijn leven op het spel te zetten. : alleen
omdat hij, als hij stierf, van u, van zijn -hemel zou nioeten scheiden. Is
deze vrees niet natuurlijk ? Ik bid u, engelachtig kind, wees goed, wees
toegevend voor hem. Hij verdient het waarlijk. Hij is zoo gelukkig,
zoo grenzeloos zalig als gij u welwillend te zijnen opzichte gedraagt.
wil gave zien of ik hem nog behulpzaam kan ziju opdat hij spoedig
kunne vertrekken en ik zal hem uwe wenschen nog ()ens met den meesten aandrang aan het hart leggen. Tot straks, troost mijns 'evens!
Bit zeggende drukte de grijsaard nOgmaals een kus op de hand
zijner nicht 'en begaf zich daaop ijlings naar de kamer van zijn won.
— Nu nog beter, riep hij uit, toen hij voor Bernardo stond en van
toorn beefde.
- Wat is er ? snauwde de zoon toe.
— Het meisje doet zich thans als de meesteres, als de condeza voor
eu zal .ons spoedig nog slechts genadebrood laten eten.
— Pat is uw werk.
— Mijn werk !
hebt zoolang den onderdanigen dienaar gespeeld tot het
haar eindelijk duidelijk geworden is dat zij werkelijk de meesteres is.
— 'Zoo ! zoo !
— En nu zet zij u den voet op den nek. Wat stond zij ‘daar
uitdagend voor ons en hield ons dat schrikbeeld, dien verwenschten
Avalos voor oogen. 1k had haar mijn dolk wel door het hart wilier'
borer', wide Bernardo van woede bevende.
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- Lafaard !...
- Wat is er, oude ?
- Gij hadt niet eens den moed den dolk tegen de Indianen te
trekken. Gij zijt het, alleen gij , die altijd zulke tooneelen te weeg
baengt en het meisje tot onafhankelijkheid aandrijft.
- Wat had ik moeten doen ?
Hadt gij u torstond mar haren wensch geschikt dan zou zij
nooit bevolen hebben. Hebt gij niet gehoord. hoe zij van verantwoordelijkheid sprak ? Als gij eens rekenschap omtrent het gebruih , dat er
van hare inkomsten gemaakt wordt, moat vorderen, onder welke
ultgaven, zouden wij dan de ontzaglijke sommen rangsehikken die gij
op de speeltafel gelaten hebt
Dit zeggende boog de grijsaard zich naar zijn zoon voorover als
wilde hij hem eenige woorden in het oor fluisteren.
Doze echter duwde hem met de hand terug.
Hij antwoordde op eon bitsen toon.
— En, oude gek, onder welke rubriek moeten wij dan de sommen
rangschikken welke gij zelf aan het spel hebt verloren of in liederlijk
opgebracht Meent gij dat ik niet alles weet ?
De graaf deinsde verschrikt terug.
Zijn tong weigerde gedurig eenige oogenblikken zijnen dienst.
Spoedig wist hij zich weder to herstellen en zeide met gedwongene
kalmte :
- Zie, Bernardo, daar komen wij nu weer op hetzelfde punt terug
waarover wij vroeger reeds zoo dikwijis gesproken. hebben. Wij vallen
elkander aan en geven aan onze tegenstanders de wapens tegen ons in
de hand, in plaats dat wij vereenigd onze wederzijdsche bela-ngen
zouden voorstaan.
- Wat wilt ge ?
— Lag ons kalm met elkander spreken.
En dan ?
- Overleggen wat ons te doen staat.
- Mij wel.
— 1k ben bang veer dien Avalos. Als Gabriella hem al maar niet
am raad gevraagd heeft en daarin de grond ligt waarop zij thans
voortbouwi,.
Bernardo had de armen gekruist.
Hij hield ook de oogen naar den grond geslagen.
Na eene poos zeide hij halfluid als of hij in zich zelveu sprak :
- Zich door eene vrouw z66 met de voeten laten trede'
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- Wees bedaard, Bernardo. Als wij de handen ineenslaan dan
maken wij haar tech onschadelijk voor ons, viel de graaf er op een
geruststellenden toon in de rode en legde hem de hand op de schouder.
- Slechts een middel bestaat er toe ? riep don Bernardo
eensklaps.
Het verblindende wit zijner oogen en tanden word geheel zichtbaar.
Krampachtig sloeg hij de hand om het gevest van zijn dolk.
— Welk middel?
- Dit ! mompelde hij op zijn wapen wijzend.
— En dan... Avalos ! antwoordde de grijsaard op een waarschuwenden toon.
Ook hij draagt geen ijzeren harnas, vervolgde Bernardo op
denzelfden dreigenden toon.
- Stil stil ! Bernardo !
— Waarom ?
— De muren zouden wel eons oo gen kunnen hebben, zeide de graaf
vermanend.
Hij sloeg een blik op de deur.
— Laat ons thans overleggen wat er voor het oogenblik to doen is.
Gij moot in alle geval naar de mijnen gaan en daar het mogelijke doen
om Gabriella tevreden to stellen, want, strong genomen, vordert zij
met to veel.
— Neon ?
- Vergeet niet welk ontzaglijk inkomen ons ontgaat als het work
in de mijnen goon voortgang heeft. Ga er heen en alles zal zich wel
schikken.
— Er blijft mij niets anders over !
- Gij vertrekt ?
- Ja.
— Pat is braaf.
- 11c neem den koerrier mode en goof hem een ander paard. Zijn
wij maar eons van hier dan komt zij toch niet to weten waar wij heen
gaan, zeide Bernardo.
Hij voegde er toornig bij :
— Het is immers to gek om er van to spreken ! Eon Caballero in
het holle van den nacht den straatweg opjagen !
De beide manuen bleven met elkander beraadslagen en verbonden
zich opnieuw aan de erfgename hare toenemende zelfstandigheid weder
to ontnemen.
Gabriella zat in hare kamer met de tranen in de oogen. Zij bad voor
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de ongelukkigen in de zilvermijnen. Zij zag in den geest hoe Bellarosa,
door wanhoop aangegrepen, zich op haren vermoorden echtgenoot, zich
op de lijken harer kinderen wierp en hoe zij naar haar om redding
uitzag. Zij zag hoe de weduwen en weezen der arbeiders hulpeloos en
zonder brood omdoolden en tevergeefs ondersteuning zochten.
Weder vloeiden hare tranen en steeg haar gebed ten hemel. De
morgenschemering brak aan toen verscheidene paarden en lastdieren
voor het kasteel gebracht werden.
Bernardo deed aan de condeza het bericht toekomen dat hij tot
vertrekken gereed was.
Hij wenschte, zeide hij, haar een laatst vaarwel toe te roepen.
Gabriella stond op dit oogenblik met Sivene aan eene tafel en
overhandigde haar eenen brief voor Evraert met de woorden :
— Dezen brief moet gij aan mijnheer Evraert geven dien gij in de
kathedraal moet afwachten. Maar zorg vooral dat het billet in geene
andere handen kome. Daarop verzocht zij Sivene zich terstond naar den
dom to begeven opdat zij daar tijdig genoeg veer de vroegmis zou
komen en ging, nadat de dienstmaagd het kasteel verlateD had, naar de
zaal waar Don Bernardo reeds op haar wachtte.
Innige dankbaarheid stond op haar gelaat to lezen toen zij naar
hem toetrad en hem de hand toestak.
— Gij maakt mij tot uwe schuldenares, Bernardo, en verheugd en
eerlijk zal ik mijne schuld aan u afbetalen.
Hij verliet haar met eene beweging als deed het vertrek hem
smartelijk , aan.
Hij greep zijn hoed, sloeg zijn manga om en daalde de trappen af
met een smachtenden blik.
Toen hij en zijne gezellen in het zadel zaten riep zij hem nog bij
het wegrij den toe :
- Verzuim niet voor uw leven to zorgen, Bernardo.
— Neon, Condeza.
— Tot een gelukkig weerzien.
Toen wuifde zij hem toe...
In gestrekten draf reden de ruiters uit het park wog.
Het morgenrood glooide...
Gabriella was uit hare kamer op een klein balkoen gegaan van
waar haar blik op de stad rustte. Doze vestigde zich op den statigen
koepel der domkerk want thans deed de frissche morgenwind de
plechtige tone]] der klokken tot hare ooren doordringen.
Het was alsof zij een groet brachten van haar geliefde.
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Op dit oogenblik ontving hij misschien den brief -Rif de handen van
Sivene.
Zij had hem geschreven wat er gebeurd was ; hem gezegd dat zij
niet naar de vroegmis kon gaan en hem verzocht dien avond op hetzelfde
uur als den vorigen op het meer te komen.
Er bestond thans immers gem gevaar dat zij thans door Bernardo
bespied zo-uden worden.
Het was zoo rustig en vreedzaam om haar heen.
Slechts hier en daar begonnen de vogels te kwinkeleeren als wilden
zij de natuur door hun liefelijk gezang nit hare sluimering wekken.
De schaduwen verzwonden voor het toenemende licht ; de vulkanen
schitterden in den gloed der rijzende zon en de hemel in het oosten
baadde zich in den rooskleurigen morgenglans.
Het hart van Gabriella werd tot overvloeiens vol.
Waarom moest zich toch bij . de zaligheid die haar borst
doorstroomde zooveel leed voegen ?
Waarom kon zij het geluk dat haar vervulde ook niet aan anderen
medecleelen ?
De slaap had van den ganschen nacht haar ougen niet geloken
Zooveel gedachten deden hem vlieden !
Zij voelde nog geene vermoeidheid want Sivene kon nu spoedig
terug komen.
Met verlangen hield zij den blik op een opening tusschen de
boomen gevestigd.
Langs daar kon zij een gedeelte van den straatweg overzien.
leder voetganger die zich daarop vertoonde prikkelde haar
verlangen.
Daar was zij !... Eindelijk !
Zij zou nu tijding van haar geliefde krijgen.
Terstond begaf zij zich naar hare kamer, sloeg haar zarape om,
snelde den trap af en ging de draagster van haar geluk te gemoet,
— Hebt gij hem gezien ? riep Gabriella reeds van verre.
- Ja, condeza.
- Zal hij komen
Sivene lachte verheugd :
— Ja, condeza.
— Op het meer ?
— Van avond.
— a dank u, Sivene, gij zijt mijn trouwe goede dienstmaagd.
- Ijw geluk is het niijne, condeza,
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- Mijne liefde zal uwe trouw vergelden, sprak Gabriella.
Zij drukte het meisje met innigheid op hare Borst.
- Tk heb voldoende redenen waarom ik mijn betrekking tbt mijn
verloofde nog geheim wensch te houden en daarom reken ik op uw
onbepaald stilzwijgen.
- Geentmacht ter wereld kart mij uw geheim ontrukken, condeza.
— 1k weet het.
Uw Sivene zal zwijgen als een graf.
- Ik dank u.
- Kon ik maar meer voor u doen om u, mijne dankbaarheid voor
uwe vele weldaden te betuigen, antwoordde de dienstmaagd op een
hartelijken tom-.
Gabriella snelde naar hare kamer terug ten einde in den slaap rust
te zoeken van de gemoedsbewegingen die hare ziel zoo machtig aangegrepen hadden en spoedig zweefde zij in het rijk der droomen.
Tegen den 'middag was zij opgerezen van hare sponde en gelleel
frisch en opgesmukt.
Zij nam het middagontbijt met haren oom.
- Waar zou die goede Bernardo nu wel zijn ? zeide de graaf
Campanas then hij met Gabriella alleen, aan den welvoorzienen disch
gezeten was. Het is een warme dag en zoo in de zon to rijden is toch
afmattend.
— Nu zal hij niet op weg zijn, gaf Gabriella ten antwoord.
— Waarom niet ?
— Hij moat immers aan zijn paard , rust gunners en hij zal zijne
siesta er ook wel niet aan geven. Het doet mij leed dat de dringendste
noodzakelijkheid hem doze inspanning berokkend heeft, want verbeeld
u eens, besta oom, de ellende, de wanhoop onder de menschen daar die
zonder huisvesting, zonder voedsel zij n en tranen storten over de
vrien.den die van hull zijde weggerukt zijn. 0 ! 't is verschrikkelijk !...
En aan Wien kon ik den last beter opdragen dan aan Bernardo ? Hij is
toch de opzichter der mij nen ?
— Wel zeker, baste Gabriella. En hij heeft dien immers ook
gewillig op zich genomen ofschoon het een gevaarlijke-taak is. 1k dank
den hemel dat Bernardo het zilver dat in voorraad was nog bijtijds
hierheen heeft laten komen, want de Indianen zouden het zeker merle=
genomen hebben. Eon beteren opzichter dan hem kunt gij nooit krijgen.
Hoe trouw behartigt hij iedere zaak waarbij gij belang hebt ! Gij waart
gisteren avond wat al te voorbarig, lieve Gabriella, toen gij Avalos ter
hulp wildet roepen. Behoeft gij wel hulp tegen uw beste, trouwste
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vrienden ? Gij weet dat Avalos ons niet snag lijden en de reden daarvan
is licht to gisseu. Hij is or boos over dat hij uw vermogen niet to
beheeren heeft en u daarvoor geen ontzaglijke onkosten in rekening
kan. brengen.
— Gij verkeert in eene dwaling, beste oom. Avalos zou al het
mogelijke voor mij doen zonder op eenige belooning aanspraak te
maken. Hij heeft mij lief als een vader en hij is een man van eer. En
wat bleef mij antlers over dan zijne hulp in to roepen nadat Bernardo
mij de zijne geweigerd had ? Icon ik die ongelukkigen dan aan hun lot
overlaten ?
— 1k waardeer uvve goedhartigheid, lief kind. Maar gij hebt zeer
warm blood dat u lichtelijk verder doet gaan dan gij na bodaard overleg
raadzaam zou( It achten met name ten opzichte van den airmen Bern.ardo,
die in liefde voor u wegkwijnt, zeide de grijsaard.
Met een goedhartig valsch lachje aanzag hij Gabriella.
Doze scheen de laatste woorden niet to hooren.
Zij hield zich bezig met het doorsnijden van een sinaasappel.
— Voor u to leven is hem eene tweede natuur geworden, vervolgde
de grijsaard met een zachte stem. Dozen morgen eer hij vertrok
herinnerde hij mij nog aan den last dien gij mij omtrent de schilderij
opgedragen hebt en verzoeht mij dringend nog heden naar den schilder
to gaan.
Een gloeiend rood kleurde de wangen van Gabriella. Dit ontging
niet aan den ouden graaf. Met blijdschap aanschouwde hij haar blos dien
hij aan de oplettendheid van Bernardo toeschreef.
- Ja, het is een doodgoede jongen en slechts geschapen om anderen
gelukkig to maken, begon de grijsaard weder.
— Verbeeld u eons, Gabriella, ik schaam mij waarlijk het to
zeggen., gister avond toon gij zoo strong jegens hem geweest waart en
hij u verlaten had om zijne toebereidselen tot de reis to maken, ging ik
naar hem toe en begrijp eons : daar stond hij bij het raam en ,stortte
bittere tranen.
— Tranen, herhaalde Gabriella, tranen ! en liet de sinaasappel op
haar bord vallen. Noon, Bernardo heeft nooit van zijn 'even een traan
gelaten. De natuur heeft hem doze hemelgavon onthouden, vervolgde
zij op een koelen tool'.
Zij vestigde haar fonkelende oogen niet zonder verwijt op den
grij saard .
Die wist niet hoe zich to wenden.
Hij voelde dat hij op eon stoute leugen betrapt was.
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Bemerkte Gabriella zijn verwarring ?
In alle geval zij voegde er een oogenblik later op een vrieudelijkeu
tom bij :
- Gij hebt u zeker vergist, beste oom ?
- Waarlijk ! waarlijk ! Gabriella, ik kan het u verzekeren dat hij
weende en juist daarom omdat dit bij hem niet dikwijls het geval is,
wekte het mijne verwondering des te' meer. Hij heeft u innig lief en
zou u wel op zij ne harden willen dragen.
— Mag ik een sinaasappel voor u klaar maken met suiker en
rooden wijn, beste oom ? viel Gabriella hem in de rede.
Alzoo gaf zij een ander wending aan het gesprek.
- Ik dank u wel.
-- Niet ?
— Ik rnoet een poosje gam doen ik heb van nacht niet geslapen.
Beiden stonden op en begaven zich naar hunne vertrekken.
Gabriella ging echter geen middagslaapje, doen.
Het geluk dat haar beidde zou haar rust onmogelijk gemaakt
hebben.
Zij ging naar het raam en keek naar de zon en naar het meer.
Nog verscheidene image uren van verwachting, van verlanwn
scheidden haar van het oogenblik waarop zij harm. Francisco Evraert
zou wederzien.
Zij zette zich aan het klavier en liet dit in gevoelvolle tonen haar
ongeduld, haar geluk uitspreken.
Doch dit ook kon haar niet boeien.
Zij nam een boek ter hand, ging in haar leunstoel zitten en trachtte
hare gedachten bij den inhoud van het boek te bepalen.
Doch te vergeefs
Hare gedachten keerden telkens naar den geliefde terug.
Daarop ging zij mar haar schrijftafel, trok een lade open, nam een
ml goud daaruit en verdeelde het geld in eene menigte kleine stapeltjes.
Er was 'oijna eene maand vorloopen sedert zij aan een aantal
schamele armen de laatste maal een aalmoes toegezonden had.
Thans was het juist het oogenblik waarop zij zich in een stemming
gevoelde om dit to doen.
Met geluk, met eindeloos geluk had zij de geheele wereld willen
overladen.
Het was door de handen van den advokaat Avalos dat zij hare
milde gaven ter bestemming deed komen.
Daarop trok zij aan de schel, overhandigde het pak aan den knecht
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en droeg dozen op het terstond aan het huis van den advokaat Avalos to
bezorgen.
•

De laatste stralen der zon spiegelden zich af in het meer.
Haar bilk viol op de trap langs welken men uit het park op het
water daalde.
Daar zat Sivene reeds en kook telkens naar het raam der kamer
harer meesteres.
Spoedig sloeg de Condeza haren sjaal om, sloot hare schrijftafel
dicht en sloop uit de kamer in den gang waarin de graaf haar juist te
gem oet kwam.
- Dacht ik het niet dat gij uw lievelingstafereel van avond weer
in oogenschouw zoudt nemen, zeide hij tot de Condeza. toen ik de zon
zoo heerlijk achter do bergen zag ondergaan. 1k denk dat dit .natuurtooneel zich van avond nog met veel schooner kleuren van u zal
voordoen dan gister. 1k sta juist gereed om u ook bij middel van de
kunst eon trouwe afbeelding van de natuur to verschaffen, want ik zal
aanstonds naar den schilder rijden en de schilderij uit mijnen naam bij
hem bestellen.
Het blood vloog Gabriella naar de wangen.
- Ach, beste oom, go zijt alto goed zeide zij op eon onvasten
too".

— Neon, neen, hove !
- Ik ben u zoo dankbaar voor uwe o-plettendheid. Ik had het
eigenlijk niet zoo ernstig gemeend en ik geef u zooveel moeite.
— Geen moeite, slechts vreugde, Gabriella. Tic hob het aan Bernardo stellig moeten beloven dat ik vandaag nog de schilderij zou
bestellen en al mocht het u dan ook niet bijzonder aangenaam zijn zoo
zal Bernardo zich toch zeer gelukkig gevoelen in de, bewustheid dat hij
tot de vervaardiging daarvan medege-werkt heeft. Wat ziet gij er
bekoorlijk uit !
Dit zeggende streek de graaf de jonge senorita over de gloeiende
wangen.
Hij voegde er bij :
- Snel nu mar het meer! Zie hoe de hemel zich reeds kleurt. Gij
zult van avond zeker niet heel vroeg het maal nemen en dus heb ik de
vergunning wel om ook wat hanger bij mijn vrienden in de stad to
vertoeven. 1k zal daar wel wat nieuws verne_m.en omtrent oorlog of vrede.
De graaf bracht zijne nicht het kasteel uit.
Daaaveer stond het rijtuig reeds op hem to wachten. Hier wenschte

KEIZER VAN MEXICO

405

hij Gabriella veel genoegen op haar watertochtje, stapte in het rijtuig
en reed terwip hij Gabriella nog een kushandje toewierp weg.
Het meisje haalde ruimer aiem.
Met vlucliten, lichten stap snelden zij over het grasperk naar het
meer.
— Beste Sivene, zijt gij reeds her 9 zeide zij de trap afdalende.
— Ja, senorita.
Zij stapte in den gondel en wierp een uitvorschenden blik op het
meer.
Dan vervolgde zij .
— Is er nog geen boot te zien ?
— Neen, condeza. De zon is eerst even onder gegaan dus zal senor
Evraert pas van wal steken, antwoordde Sivene.
Zij stootte de gondel van de trap af.
— Geef mij een der riemen om niet zoo werkeloos te zitten, zeide
Gabriella.
Zij plaatste zich naast haar vertrouwelinge op de bank en plaste in
het water.
Licht en snel gleed het scheepje over het meer.
De avondhemel kleurde zich bloedrood.
Enkele kleine wolkjes schitterden als gouden veertjes op het
uitspansel.
De overkant van iiet meer verdween in de purpere schaduwe der
toenemende duisternis toen Gabriella eensklaps opsprong, den rociriem
liet vallen en op een juichende toon uitriep :
— Daar komt eene boot !
— Ja, condeza.
— Kijk maar eens om, Sivene. Kunt gij haar onder8cheiden ?
— 0 ja, condeza, ik zie haar duidelijk.
— ,Laat ons dan nog eens warm doorroeien opdat wij smiler varen
dam. mijn verloofde, zeide Gabriella verheugd.
Zij deed de roeiriemen, met inspanning van al hare krachten, door
het water gaan.
— Ja, ja, hij is het ! zeide zij na eene poos terwijl zij omzag.
— Zoo snel hebben wij den gondel nog nooit over het meer doen
vliegen.
— Werkelijk, Sf.vene, hei scheepje, vliegt !
Bruisend steeg het schuim veer de voorplecht op doch nog veel
sneller kwam de Vlaming Gabriella va nverre.
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De twee booties kwamen naast elkander liggen.
Oogenbliklijk sprong hij in den gondel.
- Zeg mij, Franscisco, is het verkeerd uit het ongeluk van
anderen een oorzaak tot eigen geluk to maken. Als het werkelijk niet
good is dan heb ik er toch geen kwade bedoelingen mode gehad then ik
van de reis van don Be rnai do uaar die ongelukkigen om u de geliefde
mijns harten van avond op bet meer weer aan to treffen. Het was toeval
en heb ik dan net hetzelfde geluk dat mij thans ten deel valt van
morgen gedurende de vroegmis opgeofferd ? Ach neon in onze reine
liefde kan geen verkeerdheid liggen.
— Neon, neon, Gabriella, gij kunt geene verkeerdheid begaan
want de hemel zelf straalt uit uwe oogen. Het slechtste zelf zou als bet
door u gedaan was good worden.
— clii zijt al to toegevend voor mij, Franscisco. 1k kan wel eens
heel boos worden. vandaag zeide mijn oom het nog aan de tafel en
bexispte mij dat ik Avalos to hulp had willen roepen en toch deed ik dit
slechts om aan hen die in ongeluk en ellende gedompeld zijn hulp to
verkenen, maar volstrekt niet om don Bernarda weg to zenden en mij
daardoor eenige zalige uren in uw bijzijn to verschaffen.
— Gij spreekt van on.recht, mijn Gabriella, maar bestaat er wel
grooter onrecht dan dat men uw hart zoo onbarmhartig, zoo wreed met
voeten treedt Zeg mij, wie heeft zulk een recht op u ? Waarom moeten
wij ons verschuilen en onze liefde voor de wergild verbergen ! Is er eene
liefde die meer recht op het helderste licht heeft dan de onze ? En dan
ons met bedreigingen, met vergift en dolk to willeu verschrikken !
Evraert had hierbij een zeer ernstigen toon aangeslagen.
Gabriella gaf eon weak met de oogen.
Zij -wendde zich vriendelijk tot hare dienstmaagd en zegde :
— Sivene, gij kondt in de boot van mijnheer Evraert wel wat
rondroeien. loud daarbij een waakzaam oog op het meer geslagen en
als gij eene boot bemerkt die op ons afkomt moot gij ons terstond
verwittigen.
Dit bevel scheen aan het meisje welkom to zijn want met een
verheugden blik op hare meesteres geslagen sprong zij in het schuitje
en was binnen weinig sekonden zoover verwijderd dat zij de gesprekken
van het verliefde paar niet meer kon hooren.
- Ja, gij hebt gelijk, Franscisco, er is geen verschooning voor
to vinden dat men mij zulk een dwang aandoet en Aeon de angst en de
zorg voor uwe veiligheid hebben mij er van teruggehouden om mij
openlijk tegen het geweld aau to kauten. Maar wat baat al dat dralen ?
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Er komt daardoor geen verandering in de zaak. Luister nu Haar mijne
meening orntrent den toestand waarin ik mij bevind en zeg mij dan wat
ik doen moet. Het is niet alleen de hartstocht dien Bernardo voor mij
koestert welko hem e0110 verbintenis met mij wenschelijk doet achten,
het is mijn vermogen dat hij in handen wil houden en dat hem door een
huwelijk met mij of door erfenis wanneer ik ongehuwd sterf moet ten
deel vallen.
— Er is slechts een middel om u, mijn. Francisco, vervolgde zij,
nadat hij met de betrekking waarin wij tot elkander staan bekend
gèworden is tegen zijne vervolging te beveiligen en dit bestaat hierin
dat ik hem alle hoop beneem om na uw dood van mij to erven. Miju
oom is niet rijk en hij zoowel als Bernardo zouden zich zonder mijn
vermogen niet meer met de weelde kunnen omgeven waaraan zij
gewoon 1k zal hun dit door een vrijwillig geschenk i mogelijk maken
en dan het overige van mijn bezittingen z(56 op u overdragen dat mijn
vermogen na mijn dood aan u of aan uwe bloedverwanten vervalt. Dan
heeft Bernardo er geen belang meer bij om U Haar het leven te staan.
— Maar, beste Gabriella, gij zijt al to bezorgd. Wie mijn leven
wil hebben moot het zijne daarvoor in de weegschaal stellen en dan is
het nog de vraag.... wierp Evraert tegen.
Hoor eons, Francisco, viel Gabriella hem in de redo, gij kent
ohs land niet er zonden u honderd dolken op ieder schrede die gij
deedt volgen zoodra onze liefde aan Bernardo ter kennis kwam. En wat
vermogen moord en kracht tegen sluiprnoord ?
Het was alsof een koude ruling Gabriella .bij doze woorden over de
loden ging.
Zij verborg haar gelaat in de handen en zeide met bevende stem :
— Neon, neon, Francisco, voor u mag geen dolk gewet worden.
Wees maar niet zoo bang, mijn engel. Gij stelt u de zaak
donkerder voor dan zij werkelijk is, viol Evraert haar in de rede.
- Och, beste Francisco, de zaak is wel veel erger dan gij denkt.
Gij kent het hatelijk karakter van Bernardo niet en weet ook niet
welke middelen hem ten dienste staan om zijn doel te bereiken. Zooals
ik u zeide moot ik hem de gelegenheid benemen om met uwen dood
zijn voordeel to doen. Dan valt zijn dolk machteloos neder. 1k zal aan
mijn oom de zilvermijnen in eigendom geven dan hebben beiden veel
moor dan zij noodig hebben om op denzelfden voet voort to blijven
leven. 1k zal Avalos omtrent mijn toestand inlichtingen geven en door
bemiddeling van hem mijn geheel vermogen aan u vermaken en dan,
Francisco, moot de geheele wereld het weten dat ik met mijue gansche
ziel aan u toebehoor.
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- Zooals gij wilt, lieve. Tees slechts de mijne zoodra het u
mogelijk is want ieder uur zonder u wordt mij eene pijnigende eeuwigheid, antwoordde Evraert en vervolgde daarop op een vroolijken toon :
— 1k heb iets voor u meegebracht en ben verwaand genoeg to
meenen dat ik u daarmee genoegen zal doom
Dit zeggende haalde hij een gouden medaljon uit zijn zijzak to
voorschijn, deed dit open en overhandigde het aan Gabriella.
— Maar, Francisco, lieve, beste Francisco, gij zelf riep zij
buiten zichzelve van vreugde uit, terwijl zij in het gouden medaljon het
miniatuur-portret van Evraert ontdekte.
Daarop sloeg zij haar arm om zijnen hals en zoende hem met dankbaarheid.
— 0 ! hoe zal ik er u voor danken dat gij mij hierdoor de vervelende, onuitstaanbare uren verkort waarin ik van u verwijderd ben.
Dank ! dank ! mijn innigsten dank ! mijn ales, mijn level !...
Het portretje was inderdaad meesterlijk uitgevoerd.
Gabriella vertelde aan. Evraert dat haar oom naar de stad gereden
was om bij hem eene schilderij, die den ondergang der zon op het
meer voorstelde, to bestellen en dat hij eerst laat naar huis zou terugkeeren.
Zij bespraken op welke wijze zij de afkvezigheid van Bernardo ten
nutte zouden maken om elkander meermalen to zien.
Zij kwamen overeen het geheim hunner liefde to bewaren totdat
de rust in het land hersteld was hetgeen nu spoedig het geval zou wezen
naar zij hoopten.
De nacht was reeds aangebroken.
- Kunt gij daarginder die vooruitspringende landtong, die groep
hooge boomen. zien? vroeg Gabriella.
- Ja, lieve.
- Daar staat onder hooge, prachtige magnolia's een wonderschoon
prieel van heerlijk bloeiende lianen gevormd. Het is het liefste plekje
dat ik in het gansche park ken ; daarheen volgt mij ook nooit iemand
omdat ik dit uitdrukkelijk verboden heb. 1k geloof bijna, Francisco,
dat wij elkander daar zonder eenig gevaar 's avonds zouden kunnen
ontmoeten, want als gij verderop over het meer vaart, dam kan niemand
u uit het kasteel zien. Het prieel staat vlak aan het moor, zoodat gij
ieder oogenblik in de boot kunt springen en wegroeien, en Sivene zou
ons we' van de nadering van een derde verwittigen. Mijn verblijf in dit
prieel trekt op het kasteel de aandacht Diet omdat ik mijn avonden
Integendeel mijn geregeld
reeds seder jaren daar doorgebracht
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ter zijde gelegd. Dagelijks narn bij dee1 aan de oefeningen in den
wapenhandel.
Doch de avond voerde hem steeds het geluk in de amen, waartoe
hem, na zonsondergang eene boot over bet meer droeg. Men was er op
het kasteel zoo aan gewoon geraakt dat de condeza Gabriella wanneer
de zon ter kim neigde zich naar het prieel begaf en daar hare avonden
doorbracht dat het niemands argwaan wekte.
De oude graaf zelf wilde haar niet in haar eenzaamheid storen
omdat hij wist dat het haar niet aangenaam zou zijn en zij dit aan ale
overige huisgenooten verboden had.
Wilde hij haar spreken ol voor het avondmaal roepen dau i s t
ieder op het kasteel dat Sivene zich op den weg naar bet prieel ophield.
Aan haar werd dan opgedragen dit bericht aan haar meesteres to doen
toekomen.
De zorgeloosheid van het gelukkigie paar word echter door eon
onverwachte voorval gestoord.
Bernardo is daar ! klonk bet op zekeren (lag.
Inderdaad op zekeren namicidag was hij onvoorziens op het kasteel
verschenen.
Hij keerde terug van de mijnen..
Daar had hij alle schikkingen gemaakt om bet werk spoedig weer
aan den gang to brengeii. Hij had nieuwe bcambten aangesteld en van
'Leduc en dozes familie bracht hij bet bericht dat alien in de Ylammen
huriner woning wren omgekomen.

HOOFDSTUK VII.
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Vethr het drama.

- Och heilige Maagd. ! riep Gabriella op zekeren awnd dat zij
van het prieel terugkeerde, met bevende stein uit, ik heb zijn portret
verloren
Ea iii haar sidderende hadden hield zij de gouden ketting die OM
haar lials ling en waaraan goon niedaljon meer hag. D1/43 schrik had
haar zoodanig overmeesterd dat zij radoloos aan den grond gonagold.
stow].
Zij kook -wanhopig 'mar do plaats der ketting waar het medaljon
vastgehecht was.
zal
1k het
— 1k zal dadelijk naar het pried. terugkeoren,
rteIIig wedervindcii, zeide Sivene.
Zij wilds wegs-nellen.
— Neon, Sivene,, het is beter dat gij hier blijft. Het is in do laau
te gij zoudt mis'schien op het medaljon trappen en zoo zou het
onder het zand geraken. Laat ons den dag afwachten dan ga ik met u
mede en zooken wij het te zarden.
Zij pla-atste zich voor het raam en blikte droomerig naar buiten.
Van den ganschen nacht kon zij geen rust genieten.
Teen 'het eerste morgenrood de kruinen der bergen klelirde opende
zij het venster.
Haar onrust en haar angst hadden nog toegenomen hoe moor zij
gevaar overdacht dat er voor haar gefult kon uit _ voortspruiton als let
portret van Evracjit in vreemde handen kwam
Zij luisterde naar ieder geluid, in de vrees dat er iemand v6Or haar
naafilet prieel zou gaan en met toenemend ongeduld zag zij het aanbraen-s'an den dag te gemoet. Eindelij k werd de inorgenscher*ring
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in het park zichtbaar en duidelijker kon Gabriella de voorwerpen in de
uabijheid van het_kasteel onder8dheiden.
Wij zullen gaan, Sivene, misschien vinden wij het medabon
veOr iemand het park doorkomt, zeide het meisje met een beklemd hart
on verliet met hare dienstmaagd het vertrek.
Langs denzelfden weg dien zij eenige uren geleden gevolgd hadden
gingen zij in het park, bielden de oogen onafgewend op den grond
gevestigd en bereikten langzamerhand de laan zonder het kleinood
gevonden to hebben.
Overal, onder het hooge geboomte zoekende, naderden zij eindelijk
het prieel terwiji de angst Van Gabriella bij ieder oogeublik toenam.
Ook het priedl was doorzocht.
Nergens had de glans van het goud haar in de oogen geblonken.
De wanhoop maakte zich van Gabriella meester.
Zij niabst enZbii het medaljah tefugVindeh
lit moot het in do laan Vertaten hebben, wide zij Snikkend tot
Sivene.
lieldeii 1ioph daarop langzaatn terug en keken onder ieder blad
dat oi dEthgtolid lag.
Oi dit oogenblik begaf doll Bernardo zieh naar hot raani.
Eon akelige droom had hem uit het bed geiaagd.
Hij had zich boahotigd en beklornd gevoeld en snakte riaar de
frissche morgenlucht die het vertrek binn.enstroornde.
Nattwelijks echtet was hij dab. het ram gekomeh of zijn blik viol
op Gabriella en dezer dienstmaagd.
Vorrast en verwonderd trad hij achter de gordijhen terug 0th haar
gado te slaan zonder door haar bemerkt to Wortien.
Wat kohden zij zoekeii Oil dat al Zoo Nitoeg in den morgen ?
Gabriella was thoh den #origen dog, -Nt'uor tier hem bekend Was,
niet in het park geweest
doe' ijvotig zochteti zij, he lithtten ij ieder blaatlje op en....
droogde de condega haar OOgeti thus diet if?
Y,otitterling
Wat zij zocht moest lets van hooge waarde zijn.
nienwsgierigheid van doh teiliardo Malt Aid iedeke militia toe.
ilij Ygrluor Gabriella ftiet ilit het otig
zijne verbating halt tog
meer toe then hij haar naar de rtijduttli *at
kasteel zag gaan.
Ilij
Hij hoorde Gabriella mot hare dienstinaag,d *borbijsluipen om naar
haar vertekken te gaan.
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Haastig kleedde hij zich aan, zette zijn hoed op, snelde het kasteel
nit en het park in.
Langs allerlei omwegen begaf hij zich langs de laan ui dewelke
hij Gabriella had zien komen, orn daar naar het verlorena to zoeken
ofschoon hij niet wist waarin dit bestond.
Hij was reeds in het midden der laan. gekomen en begaf zich naar
het uit einde daarvan om van daar, weder zoekende, naar het kasteel
terug te keeren.
Spoedig stond hij voor het prieel zonder iets ontdekt to hebben.
Hij keek nu het prieel in...
Bank en tafel vond hij ledig... op den grond lag niets dan enkel
afgevallen bladeren...
Hij wende zich om ten einde door de laan terug te keeren toen hij
in 't voorbijgaan van het grasperk plots uitriep
Wat is dat ?
Daar blonk iets !
Vol blijde verrassing lisp Bernardo daarop toe en zag met uitvorschenden blik naar het gras waarin hij thans een gouden voorwerp
bemerkte.
Hij raapte het op....
't Was een medaljon ! en waarschijnlijk hetzelfde voorwerp waar,naar de condeza met zooveel ijver gezocht had. Hij wilde een woord van
dank van hare lippen verdienen.... Toch moest zij nog eenige dagen
daarna zoeken opdat het herkrijgen van het gezochte vporwerp-veor
haar van nog des te meer waarde zou worden.
Doch wat zou or wei in het medaljon zitten ?
Waarschijnlijk het portret van haar vader of haar rnoeder ! Don
Bernardo keeide het medaljon naar alle kanten orn ten einde to zien
waar het open ging.
Na eenige oogenblikken bemerkte hij de veer en drukte daarep....
Het sprong open....
— Ha riep Bernardo en deinsde terug, een man !... Wel, droinmels, de schilder Evraert !
Pit zeggende hiof hij het miniatuur-portret in de hoogte em het
op den grond to verbrijzalen, doch, bij nader inzien imam hij daarvan terug.
Hij stond als verstijfd en staarde het miniatuur-portret aan als
dreigden zijne oogen uit hunne kassen to spriugen. Ziju hoed was hem
van het hoofd gevallen., zijn haven rezen to berge en zijn tanden
klemden zich krampachtig op elkander.
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— Slang ! zeide hij met een stem die van woede beeide.
liezag het portret als wilde hij bet met zijn blikkcn doorboren.
- Daarom was de nood zoo dringend in de mijnen en moest 1k bij
naelit en ontij verfrekken opdat ik u niet in den weg zou staan bij het
b.ouden ewer bijeenkoms-ten met dezen. schurk. !
Daarom moest ik u naar dat verwenschte portrct vergezellen
En orn dozen schilder moest ik voor uw geleider spelen !
Daarom moest mijn vader voor u de schilderij van den ondergang
der zon op het meer bij hem bestellenl
Daarom moest hij met ons in den Alameda wandelen
ik doorzie flans geheel bet helsche.spel...
mede
! Wij zullen eons zien wie den hcogsten
ik
Maar Eu
trOcf heeft !
Bij deze woorden balde Bernardo zijne dreigende vuist en hief haar
naar het kasteel op.
— Maar wanneer heeft zij her dit kleinood verloren ? vervolgde
hij en vestigde \ zijn blik op den gron.a.
Gister is zij toch niet hier geweest bij mij n weet ! Of is zij zonder
jets to zeggen naar het prieel geslopen ?Dit prieel is getuige geweest van hun geluk, het zal ook getuige
zijn van hunne wanhoop !
Bernardo stampte van woede.
! vervolgde hij en woes op den oever, het gras is nog pas
plat getreden. Hier loopt zijn spoor naar de boot die hem herwaarts
gebracht heeft. Nog eenmaal, moot gij hier aau land stappen
maar dan ook Dimmer weder naar uw scleepje- terugkeeren. Hier,
condeza, ligt uw kleinood. Het mag u weder in u.'we zalige rust in slaap
wiegen en u nog Oenmaal in de armen van uwen geliefde voeren.
Pit zeggende legae Bernardo het niedaljon in het gras neder maar
z(56 dat men het gemakkelijk kon zieD.Daarop nam hij zijn hoed, wierp nog -een blik van woede vlaimmend
op het gwiden meddijon en snelde langs denzelfden weg dien hij
gekomen was naar het kasteel terug.
Daar_zette hij zicji voor een_raam neer en wachtte van minuut tot
minuut totdat de condeza of hare dienstmaagd zich weder zoude
vertoonen want dat zij het zoeken Tan den verloren schat nog eenmaal
zouden ondernemen, daar omtrent bestond bij hem goon twijfel.
Intusschen hadden.zij zich nog Diet vertoond-.
Ecu knecht kwam bij don Bernardo in de kamer met het 'J?ericht
dat het Ontbij-t gereed stond.
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Hij ging naar den Spiegel om aan zijn gelaatsttekken een kalmer
uitdrukking te geven want hij govoeide dat eeno bloedige daad daarop
gesch re ven stond.
Hij ging naar de ontbijtzaal om Gal ,riella op de gewoon hartelijke
wijze to begroeten.
Poch zij was er nog Lief..
Po male graaf be yond zich reeds in de za.al en beantwoordde het
halfluid goeclen morgen van zjn zoom
Daarop gingen beiden naar verschillende rallied en vestigden een
blik op het park om to zien of de condeza nog niet kwam toen Sivene
met cell eerbiedigen morgengroet binnen trad en zeide
— De cloorluchtige condeza laat zich veronfschuldigen. Zij is niet
at to Orel en verlangt op hare kamer te ontbijten.
Bernardo sloeg een boosaardigen blik op bet meisje doch zeide op
eOn deelnemendell toon
— Het spijt zeer dat de ongesteldheid der condeza ons van
bet genoegen van haar bijzijn beroofd. Het waken gedurende den
afgeloopen nacht zal haar gestel in den war gebracht hebben.
Sivene zag, zonder hem antwoord te geven, voor zich, belaadde het
gToote zilveren bord dat zij bij zich had met spijzen en dranken voor
haar meesteres en verliet daarop ijlings de zaal.
Bernardo oogde haar met een onheilspellenden bilk na en zette
zich tegenover zijn vader aan tafel.
fierhaahle malen sloeg de o.ude graaf een uitvorschenden blik op
zijn zoon doch verbrak het stilzwijgen niet dat deze bewaarde.
Nadat het ontbijt afgeloopen was toen de grijsaard opstond en
naar de aangrenzende kamer ging volgde Bernardo hem op den voet en
deed de cleur achter zich too.
Do grijsaard wendde zich naar hem onion staarde hem vragend aan.
Doch Bernardo bleef mct gekruiste armen voor hem staan en zeide :
— Nu is het door uwe liehtgeloovigheid en uwe verblindheid
werkelijk zoover gekomen als ik het u eenen geruimen tijd geleden
veorspeld bob.
— Lk begrijp U niet.
De oule graaf ontstelde.
- Gij ziji niet zeer begrijpelijk, inderdaad
— Wat wilt ge van mij, Bernardo ?
- Gij hebt het zoover laten komen.
— Maar ik weet van Inds!
— Gabriella heeft zich een levensgezel en een erfgenaam van ons
v ermogen gekozen.
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De graaf deinsde terug en werd doodsbleek.
- Onmogelijk, Bernardo, antwoordde hij.
Hij klemde zich aan de hoop vast dat zijn zoon zich vergiste.
Maar deze vervolgde
— En Loch waar !... Zij heeft hem gister avond nog ontm.oet.
— Hoe weet gij dit ?
- Ik heb daarvoor een onomstootelijk bewijs.
- Nogmaals, gij bedriegt u, Bernardo !
— Het is zoo.
- Wie heeft zij dan gekozen ?
- Een uwer gunstelingen Fen genie ! een kunstenaar een.
Viaming I een vreemdeling
— Maar wie Loch ?
- Nfijnheer Evraert ! riep Bernardo woedend uit.
En nu verhaalde hij aan den graaf -wat er gebeurd was.
Deze stond als aan den grond genageld terwijl zijne wenkbrauweu
zich telkens meer fronsten en zijn blik somberder werd.
Eindelijk, toen don Bernardo met zijn verhaal ten einde was, trad
de grijElaard eensklaps naar hem toe, zag de kamer nogmaals rond als
wildo hij zich overtuigen dat zij niet beluisterd werden en maakte toen
terwijl hij zijn Z00n in de oogen staarde, een gebaar met zijn vuist als
iemAnd die aan een ander een doodelijken steek wil toebrengen.
- Hij, moot uit den wog keruimd worden, zeide hij tot Bernardo.
llebban wij geen Spaanschen dolls meQr ?
— Nog heden nacht moot hij sterven, antwoordde Bernardo op
fluisterenden, iiskouden Loon. 1k ga terstond naar de stad.
- Waarom ?
— Ik ga er Jose Carillo over de zaak spreken. Er is in geheel
Mexico geen man to vinden op Wien men zoo good staat kan maken.
- Zult gij hem vinden ?
— Op de markt, hoop ik.
Itij moot hulp m.edebrengen, want die \ flaming koint Brij voor
sterk to zijn als een
— Carrillo is vlugals een slang, en wat baat sterkte tegen de punt
van een Btaal wanneer dat eenmaal op iemands borst gericht is ? Carrillo
is almachtig ; vreest niet de reohtba,nk, ja, de geheele regeering voor
hem ?.... En hebben de militaire overheden het wel gewaagd hem tot
soldaat to maken .... Als hij lets tegen iomand heeft dan wacht hem de
dood, zeide Bernardo met een duivelschen lash.
— Maar het is liehte maau en als hij Evraert niet ongezien kan
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naderen dan zou doze den stoot kunnen afweren en met eon uog beteren,
beantwoorden. Zog hem dat hij hulp moot medebrengen. Hj heeft
wellicht iemand wider zich op Wien men zich kan verlaten ? Die
schilder is eon vreemdeling hier in de stad ; niemand zal zich over zijn
deed bekreunen en er kraait geen haan over het gebeurde. Maar doOd
moet hij, daar is geen helpen aan !... Het meisje zal hem dan beweenen
en door haar treuren niet aan eon anderen geliefde denken. Zij moot
editor geen vermoeden kunnen koesteren dat wij het geweest zijn die
dozen slag beraamden.
- Dat zou gevaarlijk zijn, want dan zou zij ons wel eons het huis
kunnen uitjagen. Wij moeten haar eon gerucht ter oore laten komen
dat de naijver van eon zijuer kunstgenooten zijn dood bewerkt heeft.
Wie weet of het lot ons misschien niet gunstig is en de smart haar bet
levee kost.
Hier zweeg de oude Bchelm en keek eenige oogenblikken peinzend
voor zich uit.
Daarop zeide hij halfluid :
— Het veiligst zou voor ons wezen als zij het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde.
— 1k zal maar terstond naar de stad gam]. Let good op of zij of
hare maagd naar bet medal* zoeken en of zij het viuden, zeide
Bernardo en verliet met haastige, schreden het vertrek.
Ondertusschen zat Gabriella nog met eon bekommerd hart op haar
sofa.
- Ga nog eons in -het prieel naar 110 medaljon zoeken, Sivene,
sprak zij.
— Good, Condeza.
Ale ik het niet terugvind, dan moot go tegen den avond eon
brief aan het huis van den hoer Evraert bezorgen opdat doze op zijne
hoede zij.
Met de woorden :
- Volgaarne volgaarne ! Condeza ! snelde Sivene de kamer uit.
In de laan die naar het prieel liep gekomen begon zij weder to
zoeken, doch nauwelijks had zij bet lusthuistje bereikt of de glans van
het gouden medaljon blonk haar in de oogen.
Met een vreugdekreet ging zij er op too, raapte het op en snelde
als
op de vleugelen des winds gedragen naar het kasteel terug.
nu
Na eenige oogenblikken had zij de deur van Gabriella's kamer
bereikt opende doze en trad, het medaljon . omhoog houdende, binnen.
- Zie eens, condeza, bier heb ik het !
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Goddank ! riep het meisje en nano bet kleinood aan.
Haar geluk kende geen palen, zij lachte en schreitie tegelijkertijd.
Zij oinhelsde Sivene, zij had de gcheele wer gild willen ombelzen, ja, zon
op dit ongenblik haren neef Bernardo zelf aau het hart gedrukt hebben
Doze cchter had de stall reeds bereikt en suckle naar het plein toe
waar de markt bijna afgeloopen was.
Het ging or druk toe.
Duizenden menschen die kwamon en gingen drongen zich tusschen
de kooplicden en de laAdieren in welke de goederen naar do markt
gebracht hadden.
Honderden Indiaansche vrouwen zatea op den grond naast groote
opengeTreide matten, waarop geurige vruchten en heerlijke groenten
opeengestapeld lawn.
Tiler zat cone mestics met cen draagbaren vuurpot te schreeuwen
en prees hare versche warn-le tortillas of taarth s flan ; char noodigde
eene and( re tot eon rnaal van gestoofde olla potivida of hutsepot nit
-renffehrocs van vleeEch en groenten
bestaando cn van alle kanten
hoorcle nn tot an drunk van den kostelijken pulque uitnoodigen.
Waterdragers prezen hun frisch ijskoud water aan en boden het to
oop
Kleinhandelaars met eon geheel magazijn van iinten en kanten
whargen bewogen zich, onder bet uitroepen van hunnen voorraad
tasschen hot gedrang der volksmenigte heen en weer en op eon stool
staande roemde een tandmeester met eene krijschende stem op zijne
vaardigheid.
Bij eenige pilaren der bogen, die zich aan den kant van het plein
welfden en eene reeks van magazijnen overdekten, stonden tafels,
waaraan hazaardspelen gewaagd werdon en rondom welke zich een
dichte menigto nieuwsgierigen verzamrAd had, terwij1 aan andere
pilaren evangelistas of openbare schrijvers voor hann3 tafeltjos zaten en
brieven van allerlei acrd voor het yolk opstelden.
Die dienen aan de menschen tot schrijfmachien als zij zelven de pen
niet weten te hanteeren.
De evangelista is de vertrouweling van het yolk.
Don Pedro Serrano was eon der beroemdste sehrijvers en had zijn
zitplaats bij con pilaar van doze bogen.
Ds imrgens droeg bij zijn tafehje en zijn stoel naar dozen Oinar,
haalde zijn iuktkoker en zijn schrijfgereedschap voor don dag, zette
een grooten bril op den spitsen arendsneus en liegon met zijn dagelijkschen arbeid.
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Onafgebroken zette hij lien voort totdat het toenemen der duisternis
hem noodzaakte met zijn werk op to houden.
Er was zooeven ccii sclioon mei gje, e'en jonge meshes naar hem
toegekomen.
Naar alle waarschijulijkheid deelde zij een liefdesgeschieduuis male.
De evangelista hoorde haar mededeelingon aaudachtig aan, brak ze
nu en dan door eene vraag af en bewoog zijne large magere vingcrs
over het papier om aanteekeningen to nemen.
Dicht bij hem, aan ccii volgenden pilaar, stond Don Jose Carrillo.
Dit was de gevreesde bravo van Mexico.
Eeu klant van Madre Pico !
Hij was cen stevig gebouwd en gespierd man van middelbare length,
met gitzwart Naar en een zwaren baard, een stark gebogen neus en
groote donkere oogen.
Hij hield die altijd in gedachten cercliept, met eon uitdrulaing
van onverschilligheid omirent het hem omringende, op de gAvendo
menschenmassa gevestigd.
Zijn kleeding had jets schilderachtigs.
De breede rand van zijn hoogen marten vilten hoed was aan den
eenen kant opgetoomd en deed de weelderige, glanzige haarlokken zien
die wanordelij k daaruit te voorschijn kwamen.
Het sierlijk gesneden zwart fluweelen wambuis, dat Carillo droeg,
was rijk met gouden boordsel versierd, met twee dichte rijen zilveren
knoopen bezet en het het openstaande witte hemd zien, tusschen hetwelk de horst, door de zon gebruind, te voorschijn kwam.
Om zijn hals was een geelzijden doek ' gewonden, welks kleur het
vuurrood van den sjaal, die om zijn lijf geslagen was en waaruit het
met zilver beslagene hecht van een Lang mes stak, nog meer deed
uitkomen.
Zijne zwarte broek, aan beide zijden met zilveren knoopen bezet,
stond van de knie tQt aan den voet wijd open en het een witte wijdo
onderbroek zien, die op de lags bruine laarzen neerviel.
Echt Mexicaansche kleeding.
Hij blies den rook zijner sigaar en dikko wolken voor zich uit.
Van tijd tot tijd keek de evangelista don Pedro Serrano mar den
bravo met een blik waaruit scheen te blijken dat diens nabijheid hem
niet aangenaam was.
Oft zulk een oogenblik bemerkte hij, hoe or op eens gloed in de
oogen van Carillo kwam en hoe zijn blik dieu van eon ander beantwoordde.
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Eonsklaps hop don Bernardo de Campanas de tafel van den
schrijver voorbij en werd al spoedig op eonigen afstand door den bravo
gevolgd.
Don Bernardo had zich overtuigd dat deze zijn wenk begrepen bad
en hem van verre volgde.
Hij sloeg de straat San Francisco in die hem spoedig in de Alameda
braeht.
De lezer herinnert zich dat de Alameda het publieke park en wandelplaats is van Mexico.
Op het oogenblik dat hij door hot ijzeren hek binnentrad zag hij
nogmaals am...
Het moest zijn dat zijn onderzoek hem bevredigde want met
verhaasten trod trad hij eene dichtbegroeide laan in waar hij bleef
staan.
Carina verdubbelde thans ook zijue schredeii en had spoedig
jongen graaf ingehaald.
— 1k ben tot den dienst van-Uwe Genade ! zeide de bravo met een
deftige buiging.
Hij had zijn hoed afgenomen maar zette dozen weder terstond op
en sloeg een bespiedenden blik in het rondo,
— Carrillo, ik heb wat voor u, zei Bernardo.
- Zooveel te beter, Senor.
- Zijt gij bereid ?
—
— Dozen nacht ?
- To alien tijde voor Uwe Genade
— Er is een vreemdeling die mij in den weg staat.
Wij zullen er hem uitruimen,
- Hij zal van nacht over het meer naar de landtong, bij het prieel
varen.
Zeer good.
— En op mijne buitenplaats een ongevraagd bezoek brengen.
— Suave, senor.
— Het moot voor de laatste maal wezen.
- Zeer goed, don. Bernardo Wie is die vreemdeling ?
— Is het noodig ?
— 1k died vooraf to weten met wien ik kennis zal maken.
— Het is een flaming.
-- Zoo ! Gewis een der officieren van Maximiliaan.
— Neon ?
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- Een eenvoudige soldaat van hot Bolgi gich ieger
— Ook niet.
— Zoo, niet ?
be bravo dacht ha.
- Als het geen soldaat is of ook geen officier van
dan geef ik het op.
llij slog do hod aan het voorhoofd.
— Het is misschien een muziekatit ? vroeg hij.
— Neon, eeli sehilder.
— Zijn naam ?
- Waartoe goed. ?
— tit ken how thissehieli, ging de bravo voort.
Fratieiseo EVraort.
- Ziet ge wel
- Wat ?
Ik ken hem seer good. 't Is eon kiiappo kerol eh een groot
kunstenaar. Het is jammer voor hem, zeide Carillo schouderophalend.
— Maar niet jammer voor awe beurs, ant*oordde Bernardo. Gij
wilt toch ?
— De bears gaat voor alles.
- Good too.
Wat verder ?
1k zal u morgen avond op deze plaats, wanneer gij uw \veil
volbracht hobt en de sehilder dood is, duizend piasbors betalen.
Ilc ken uwe mildhoid nit vroo . troll fikl, Wen ik awl Uwe
Gonad° iii de zaak van eer, die gij met goueraal Pasoan() hadt, als ware
hot toevallig to hulp moost komen. Hot was mijn taI dat eon elude
stelde aan de roemrijke loopbaan van dien man. Mor tin avond, na
zonsondergang, zal ik bier het geld komen outvangen. Maar komt de
kunstenaar alleen ? vroeg Carillo.
Hij komt alleen.
— Zooveel to beter.
— Maar zal in het prieel eene samenkomst met eene senora hebben.
Stapt hij aan land, voordat doze zich vertoont, maak dan maar dadelijk
een eind aan zijn leven opdat zij hem dood vinde.
— En als de senora eerst komt ?
- Wacht alsdan tot zij zich weder verwijderd hebbee
- Dus geen hulp n'oodig ?
- Jawel, breng hulp mode, Carillo ! De kerel is stork als een
leeuw en zou zich misschien weten to verdedigen, zeide Bernardo met
een vlaramenden. blik.
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— Pat zal wel niet noodig zijn, ik aneen...
— 1k zeg dat hij sterk is.
— En ik dan ? stak de bravo de Borst op.
- Ja, ik weet het. Maar een steek stoot zoo gemakkelijk af. Men
kan nooit weten.
— 1k strijd tegen tien kerels.
— lk weet het, maar ditmaal hangt er to veel van af, en mislukt
het spel, clan, is het zeer gevaarlijk.
- Laat maar, genade, ik vereffen den boel, 1k wil dat mij nieman.d.
vergezelle.
— Neon, ik verlang het.
— Nu, 't is goed, Uwe Genade, ik zal uw verlangen inwilligen. Ik
Heeft Uwe Genade nog iets te
doe anders liefst mije zaken
bevelen ?
- Neen.
- 't Is mar dat men ons hier - te zamen zou kunnen zien, antAvoca-cide de bravo.
- Gij hebt gelijk. Handel spoedig en overleg.
— Tot morgen.
— Adios.
Pit zeggende, groette B3rnardo den bandiet en spoedde zieh daarop
ijiings door de laan weg, t,erwiji Carillo in de tegenovergcstelde richting
het park verliet.
Do gitzwarte oogen van den adellijken sehurk gloeiden van vreugde.
Zij drukten eon onheilspellende krachtdadigheid uit.
Wanneer hij op de openbare plaats was gekornen, speelde er om
zijn lippen een triumfeerenden glimlach en mompelde hij bij zich zelve:
— Van avond, en dan is alles gedaan!
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Met eon ge1ait waarop geluk te lezen stond vertoonde de c mideza
Gsbriella zich dien dap; aan tafel.
Beide graven, zoowel vader as zoon, gaven hunue blijdschap te
kennen dat zij zoo spoedig van hare onpasselijkheid hersteld was.
Be twee valschaards wedijverden met elkander in betuigingen van
de hartelijkste toegenrgenheid en de menigste vereering voor haar.
Difmaai maakte Gabriella na het noenmaal van de siesta gebruikt
em gernst en lang to slapon want zij wist dat Evraert zeker hetzelfde
ezort doen.
IDe trouwe dienstmaag rl ging in Fell zetel bij het bed harer
meesteresse zitten.

Zij vonden verademing na den storm die hare gemoederen zoozeer
beroerd had.
Het was reeds laat toen de condeza hare kamer verliet en zich naar
de verandah begaf.
Zij trof er den ouden graaf atm.
Een frisch verkwikkend koeltje woei haar van het meer toe ,en
verdreef de drukkende warmte welke de zon, die reeds ten westen
neigde, had aehtergelaten.
Gabriella voelde zich zoo opgeruimd, zoo gelukkig dat zij dit
gevoel gaarne aan ieder ander zou medegedeeld hebben.
Met dezen wensch vervuld noodigde zij haren oom en Bernardo
nit zich den heerlijken avond ten nutte te maken en met haar een
rijtoertje hangs de oevers van het meer te doen.
Beiden verkiaarden zich verrukt over Gabriella's welwillendheid to
hunnen opzichte.
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Het rijtuig der condeza moest terstond voorkomen en al spoedig
reed zij met haar oom en neef weg.
Het meisje hield bijna alleen het gesprek gaande en bemerkte door
de opgeruimdheid die haar vervulde, niet dat haar gezellen slechts met
moeite het vroolijke lachje op hun gelaat konden behouden.
Onheilspellende uitdrukkingen kwamen het alle oogenblikken
verdringen.
Zij dachten aan jets anders ; zij hoorden hare woorden vol begeestering niet over de schoonheid der natuur.
Zij schrikten telkens weder uit hun sombere overpeinzingen op.
Het was dan of zij zich op eene groote onvoorzichtigheid betrapten
en plooiden terstond hunne lippen tot een vriendelijk lachje.
Bij het gloeion van het avondrood keerden zij naar het kasteel
terug.
Gabriella voelde zich afgemat en wenschte alleen to zijn.
Zij snelde naar het pried, naar de plaats die zoo dikwijls getuige
Was geweest van haar geluk.
Daar zou voor haar de hemel zich weer ontsluiten !
Met al de innigheid van haar rein liefhebbend hart viol zij op de
bank neder en gaf zich over aan zoete droomen.
Het word rustig en stil om haar heen.
Ook haar ziel kwam meer tot kalmte.
Alle gevaren waren vergeten en slechts de zaligheid die zij in de
gesprekken van Evraert zou smakeu hield haren geest bezig.
Eensklaps kwam Sivene en riep haar voor hot avondmaal.
Gabriella verborg het portret van haren minnaar hetwelk zij in de
hand had gehouden.
Zij volgde haar dienstmaagd naar het kasteel.
Op then avond begaven zich alien vroeg to bed.
De oude graaf scheen vermoeid to zijn en begaf zich naar zijne
ktmer.
Don Bernardo volgde nadat hij de condeza eene aangename nachtrust toegewenscht had.
dabriella suckle ook met een hart dat van vreugde kiopte naar
hare vertrekken.
Alles scheen tot haar geluk mee te werken.
Ditinaal hoefde zij geene vrees te koesteren voor Bernardo. Doze
kon reeds onder het avondmaal zij no oogen niet moor openhoud.en en
ditmaal kon zij gerust uaar het p/ie-21 snellen met Siveue en haren
geliefde opwachteu.
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Beiden slopen zonder eenig gedruisch te maken door den gang
naar buiten.
Op de vleugelen des geluks snelde Gabriella, door haar dienstmaagd
gevolgd, in de lommerrijke laan.
Zij vermoedden niet dat vier waakzame oogen uit de ramen van
bet kasteel op haar gevestigd waren !
Zij wilt niet dat de oude graaf en Bernardo met gloeiende blikken
haar achterna glutirden en luisterden met gespannen aandacht !...
Arglooze hinde vermoedde zij niet dat verraad en moord in het
Bras verscholen lagen.
Zij bereikten te zamen het prieel.
De Vlaamsche kunstenaar was er nog niet.
Gabriella sloeg een blik op het meer en luisterde met gespannen
aandacht.
De liefde hoort scherp....
Een zacht geluid trof de ooren der Condeza.
Het was het vurig verlangde plassen der roeiriemen in de verte.
Spoedig kwam dit geluid naderbij.
Haar oog volgde de richting door het oor aangewezen en al spoedig
herkende het meisje de boot die den geliefde tot haar voerde.
Hoe klopte haar hart !
Hoe trilde haar zenuwen !
Reeds kon ze het waaien der lokken van den aanbeden man zien,
want hij had den breedgeranden hoed afgezet.
Zij moest hem verrassen.
Spoedig zette zij zich met Sivene achter het geboomte neder en
wachtte zijne komst met ingehouden adem af.
Evraert had den oever bereikt, legde zijne boot vast en snelde het
grasperk op naar het pried.
Gabriella kwam uit hare schuilpiaats te 'voorschijn en vatte hem
bij den arm.
— Mijn beste Francisco ! riep zij in de overmaat barer vreugde
uit. Ditmaal heb ik op u gewacht !
Nu waren al bet lijden en al de gevaren des levens vergeten !
Suist, verkwikkende koeltjes, om de lokken van het gelukkige
paar !
En, lieve maan, laat uwe stralen door het dichte bladerendak op
hen nedervallen en op hun gazichten spelen. !
Zing, o kleine spotvogel, u-w, verliefd gezang bij het nest van uw
gaaike, uwe teedere minneklachten vallen als balsem in de beide harten !
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Ruischt en kabbelt, gij golfjes van het meer aan de voeten dier
twee gelukkigen.
Gelukkig ja, mar voor hoelang nog !
Hoeveel tranen zullen zij weldra moeten storten.
Een heilige stilie ligt over land en meer.
Het avondkoeltje speelt fluisterend in de toppen der boomen.
Maar lang mochten zij to zamen niet vertoeven en Sivene die op
enkele schreden achter hen wandelde, hoorde den kunstschilder zeggen :
— De tijd van scheiden naakt, mijne lieve Gabriella. De nacht
gaat invallen. Ga thans naar het kasteel. Mijn hart blijft bij u en morgen
vroeg in de eerste mis zullen wij ,elkander wederzien.
- Ja, wij moeten scheiden, sprak het meisje, daar hoor ik anders
nog het plassen van roeiriemen in het water. Doch in de schacluwe der
laan kunt gij mij nog uw geleide schenken. Thans volgt ons geen verraderlijke bespiedende blik, alleen. Sivene is bij ons.
De geliefden vertraagden hunne schreden...
Tot afscheid wisselden zij nog eeden van eeuwige liefdo en trouw.
Gabriella en Sivene keerden nu ijlings naar het kasteel terug.
De dienstmaagd bleef aan de zijdeur staan en Gabriella wilde dew
juist binnentreden....
Plots klon.k een schot in het park !
- Hulp ! hulp ! schreeuwde de condeza.
Met haastige schreden snelde zij naar de laan terug en den dolk,
dien zij altijd bij zich droeg, haalde zij nit du plooien van haar gewaad.
— Hulp hulp schreeuwde zij weder nit al hare macht.
Toen zij de eerste boomen der laan bereikte bemerkte zij Evraert
die met twee mannen worstelde.
De dolken schitterden en flikkerden in het laatste, avondschemeren.
De schilder greep een der bandieten en stiet hem met een reuzen.:
kracht van zich.
Deze stoof terug en tuimelde op den grond.
Op hetzelfde oogenblik wendde hij zich naar den anderen moordenaar en stiet hem zijn dolk tot aan het gevest in de zijde.
Bij dezen stoat gevoelde hij dat ook het staal van ziju tegenstander
hem in de borst drong en een ij skoude huivering hem over de leden
ging.
De bandiet viel op den grond.
Carillo, Wien. Evraert's pistoolschot het dijbeen verbrijzeld had,
lag op een korten afstand vaudaar in het gras.
Hij riep zijn Bezel met een woedende stem toe :
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- Steek hem overhoop, Pedrillo. en breng mij "mar de boot.
De schilder had zich reeds naar den opstaanden man begeven.
In zijn toorn gevoelde hij geen gevoelde niet hoe het bloed uit
zijne wonde vloeide, gevoelde niet hoe de -kracht hem ontzonk en met
opgeheven dolk snelde hij naar hem toe op het oogenblik waarop
Gabriella hem met getrokken staal ter zijde sprong en riep :
— Hier met uw dolk, schurk !
De bandiet deiusde terug en nam de vlucht.
— God in den hemel zij geprezen riep de Condeza thans en strekte
hare armen naar den kunstenaar uit.
Doch Evraert drukte zijde hand op zijn borst en hield zich met
moeite staande.
— 1k ben Eat gewond, Gabriella, zeide hij met eene zwakke stem.
Zijne knieen knikten en hij zond machteloos op den grond.
- Heilige Moeder Gods ! help ons ! riep Gabriella op hartverscheurenden toon en knielde uaast hem neder.
Zij legde zijn hoofd in harm arm en stamelde met levende stem
Francisco ! mijn hove Francisco !... sterf niet sterf niet !
De Vlaming greep hare hand en zeide daarop nauw hoorbaar :
- Woes maar gerust, lieve... er is geen gevaar
Hij trachtte zich op te richten.
Doch hij viol weder in den arm van Gabriella.
- Hulp ! hulp ! schreeuwde deze thans.
Mannen van het kasteel kwamen de laan insnellen en tom zij
naderde riep ze :
- Gauw, gauw !... Manuel !... Leondro !... Carlos !... komt hier !
Nauwelijks hadden deze bedienden de plaats van het geveeht bereikt
of Gabriella zag ook Bernardo toesnellen.
- Terug ! helsch gebroed Of gij sterft door de hand eener vrouw !
riep zij hem toe.
Zij raapte den dolk op, legde Evraert op den grond neder en stolid
dreigeud,'met opgeheven hand voor hem.
— Om Gods wil !... Wat is er gebeurd !. Gij hier, condeza riep
Bernardo op den toon van verbazing en ontzetting en deed nog eenige
schreden op haar toe.
Doch Gabriella woes hem nogmaals terug en zeide :
— Bij de heilige maagd ik dood u, sluipmo-ordenaar !... Als ge nog
pen schrede verder komt !
En tot de bedienden :
- Komt alien hier !.. . 1k, uwe eenige meesteresse, roep u. Wie
-Inver aau mijn bevel niet gehoorzaamt is morgen ontslagen.
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Allen drongen zich om haar
De bedienden moesten den schilder opnemen en Gabriella keerde,
terwiji zij hem bij de hand hield, aan zijne zijde naar het kasteel terug.
Zij bereikten de hooge trap en droegen den gekwefste naar boven
tot onder de verandah, toen de oude graaf hun met een licht in de
bevende hand te gemoet kwam.
Bij alle heiligen ! wat is er gebeurd, Gabriella, mijn kind ?
Doch zij had goon blik, goon antwoord voor hem en wilde den
Vlaming het kasteel doer binnendragen, toen deze op een pijnlijken
toon. zeide :
- Wacht een oogenblik
Gabriella drukte hare lippen op zijne hand en bevochtigde dezo
met hare tranen.
Laat aan mijn vriend Sallandro zeggen dat hij dadelijk met zijn
dokter hier moot komen. Hij woont in de straat de Tacuba, naast het
paleis van den voorzitter Salas zei Evraert op snaeekenden. toon.
Met een gedwongen lachje voegde hij erbij :
- Wees maar niet ongerust, beste Gabriella, de wond heeft niets
te beteekenen.
Het m.eisje beschou-wde zijn toestand als hulpeloos, want zij zag
thans hoe het bloed onder Evraert op den grond druppelde.
— Gauw, Carlos, riep zij een der bedienden toe. Neem mijn vlugste
paard en snel Haar de Tacubastraat bij mijn.heer Sallandro... Roep hem
en zeg hem dat senor Francisco Evraert gewond is en dat hij ten
spoedigste met zijn dokter hier moot komen.
Daarop wendde zij zich tot de mannen die den schilder droegen
en zeide :
— Zoo spoedig gij maar kunt naar mijne kamer,
Tegelijkertijd sloeg zij haren arm om haren geliefde en na verloop
van eenige minuten bereikten zij hare vertrekken.
— Op mijn bed, Sivene ! riep zij haar dienstmaagd toe.
Doze snelde vooruit en de schilder ward er op nedergevlea
Nu maakte Gabrielle zijne kleederen voorzichtig los en outblootte
de woad Welke zich dicht bij den schouder in zijne borst beyond-.
Zij wiesch ze met koud water en bedekte ze daarop met haren natgemaakten zakdoek.
Bernardo ontsteld door den ongelukkigen afloop der onderneming
en besluiteloos wat to beginnen was op de plaats des gevechts achtergebleven.
Hij stond.op het punt den stoet to volgen toen eensklaps eene stem
hem uit het gran toeriep

430

MAXIMILIAAN

— Don Bernardo, kom hier !... Pc ben het ! .... 1k, Carillo ! .... a
fig hier... help mij mar de boot brengen !
Bernardo keerde zich om en zag hoe de bravo zich op de handen
uit het gras omhoog tilde.
Hij aarzelde eenige oogenblikken.
Wat moest hij doer.
Indien ze hem eens bemerkten !
Omzichtig keek hij rond langs alle zijden en trad dan schielijk op
den bandiet toe.
— Het is slecht afgeloopen ! bromde Carrillo.
— Dat zie ik wel, grinnikte Bernardo.
De bravo leunde op zijn arm en keerde zich om van de hevige
..
pij nen .
— Hij had een pistool bij... Hij heeft mij dwars door het been
geschoten... Vervloekt zij hij in alle eeuwigheid !
— Waarom ?
— Breng mij van ,hier weg naar de boot, don Cernardo, uwe
veiligheid zoowel als het mijne staat op het spel.
— Waar ligt MAT boot.
— Onder den cipres van den oever.
— Goed, maar...
— Men mag mij hier niet vinden... iemand zou ons kunnen zien
hebben in de Alameda.
— Dat zou ik voor geen geld van de wereld willen, Carillo, gaf
Bernardo ten antwoord.
Hij ging achter den bravo staan.
— Wacht, vriend, vervolgde hij, ik zal u van hier naar uwe boot
sleepers.
— Haast u.
— Kunt gij nog roeien ?
Ja.
Carillo richtte zich met beide handen op.
— Kom, vriend... Kom, mijn beste ! sprak Bernardo.
Hij bukte, bracht zijne linkerhan.d onder den linkenarm van den
bravo, haalde met de rechterhand een dolk van onder zijne kleederen
to voorschijn en stiet dien Carillo onder den anderen arm tot aan het
guest in de borst.
—! Satansche schurk ! schreeuwde de bandiet.
In een uiterste poging omvatte hij het been van Bernardo, die
Wilde terugwijken en trok hem van woede schuimbekkend naar zich
toe.
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Bernardo viol op hem en beiden lagen, met de armen ineen.gestren.geld, over den grond to rollen.
— Eeuwige verdoemenis zij op uwe ziel, valsche hond! schreeuwde
de bravo.
Hij trachtte zijn hand aan het gevest van den dolk to brengen.
Bernardo echter hield hem, met het zweet van doodsangst op het
gelaat, krampachtig omklemd en zette zijne beenen ver van elkander
opdat de veel sterkere bandiet hem niet wider zich zou krijgen.
Dezen ontzonken de krachten....
Zijn stem ratelde in zijn keel.... eon bloedstroorn gudste nit zijn
mond en machteloos viol zijn hoofd in het gras neder.
Hij was eon lijk.
Bernardo sprong op.
Helsch en afschuwelijk was zijn gelaat.
Hij boog zich over den ontzielden bravo hem.
— Dood en stom ! murmelde hij.
En hollend door de lawn snelde hij langs eon zijdeur het kasteel
binnen.
Hij bereikte langs de smalle trap den gang juist op het oogonblik
waarop de kunstena.ar in Gabriella's kamer gedragen word. Met gebalde
vuisf bleef hij staan en staarde met op elkander geklemde tanden den
optocht na, totdat de laatste der bedienden de kamer binnengetreden
was.
Eensklaps sloop de oude graaf met eon kandelaar in de hand de
trap op en kook do gang in ten einde naar Gabriella's kamerdeur to
zien.
Hij beefde over al zijne leden., zooals het flikkerend licht op den
kandelaar bewees.
Hij bleef eon oogenblik staan en hield den boosaardigen blik op de
kamerdeur der condeza gevestigd, toen Bernardo hem zwijgend op zijne
trok en een wenk gaf hem naar zijne vertrekken to volgen.
Hij volgde terstond.
Stilzwijgend gingen zij.
Dan fluisterde de oude graaf :
— Alles is verloren !
Met een bevende hand plaatste hij den kandelaar op de tafel.
— Wij hebben zelven de aanleiding gegeven tot hare zegepraal.
— Ik hoop dat de kerel good geraakt is en zich doodbloedt, hernam Bernardo met bevende lippen.
— Zij heeft naar de stad om Sallandro gezonden en hem verzocht
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terstond met zijn clokter naar bier te komen, antwoordde de grijsaard.
— Zoo !
— Maar als hij sterft dan zal zij hemel en aarde bewegen om den
dader op het spoor te komen en Avallos is de man die haar daarin
zal behulpzaam zijn. Carillo is maar al te goed bekend.
— Carillo is stom, hij is dood ; ik heb hem gelukkig naar de
andere wereld geholpen. Hij lag met een doorschoten been in het gras,
dreigde mij met verraad en met zijn dolk... Toen viol ik op hem aan...
wij worstelden en ik bleef overwinnaar, zei Bernardo pochend.
— Des to beter, zei de grijsaard, maar hoe is 't met zijn gezei
afgeloopen ?
— Er lag er een dood in de laan. Die Ylaming heeft hem van kant
geholpen. Of Carillo nog moor hulp bij zich had weet ik niet.
— Men moot de lijken naar het meer brengen en ze erin werpen
dan is ieder spoor uitgewischt, zei de oude graaf gejaagd.
— Kan ik dat alleen doen ? hernam Bernardo.
— Neem Manuel mode... Hij is een vertrouwd man en kan zwijgen.
Het moot gebeuren omdat Avallos goon ontknoopingspunt voor zijne
navorschingen verkrijge. Spoed u voort, het oogenblik is gunstig.
Gabriella heeft we] naar Sallandro maar nog niet naar Avallos gezonden
doch ik vrees dat hij wel spoedig hier zal komen en dan ?...
— En dan zal zich wel een dolk laten vinden waarop nog meer
staat te waken valt dan op dien van Carillo, viel Bernardo hem in
de redo.
— Gabriella denkt dat ik niets van den aanval weet.,. 1k zal mijne
volkomene goedkeuring aan hare keus hechten en ook gij moot — hoe
ongelukkig het ook -weze moge — u-we aanspraken op haar laten varen.
Misschien gelukt het mij haar van de waarheid mijner woorden to overtuigen. Tijd gewonn.en is alles gewonnen, vervolgde de grijsaard en
drong er toen bij Bernardo op aan spoedig voor het wegbrengen clor
lijken to zorgen.
Deze sloop wog.
Hij gaf den ouden huisknecht Manuel een wenk hem to volgen en
snelde de laan in.
Daar namen zij Oarillo bij de armon en sleepten hem naar zijne
boot.
Even spoedig brachten zij het andere lijk daarheen en wierfen
beiden in het schuitje.
Daarop snelde Manuel naar de boot van Evraert, roeide haar de
landtong om naar Bernardo toe,
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Deze stapte erin.
Zij namen het schuitje met de lijken op sleeptouw en voeren het
meer op.
De nacht was ingevallen en de duisternis verborg het tweetal voor
de blikken der Indianen die nog op bet meer konden roeien terugkeerend van hun late werkzaamheden in de stad.
— Wij zijn ver genoeg, Manuel, werp ze nu maar over boord, zei
Bernardo.
Hij legde zijn roeispaan. neder.
Toen de knecht naar de lijken in het schuitje ging vervolgde hij
— Wij hadden steep en moeten medenemen om ze aan de lijken
vast to binders want anders zullen zij over weinige dagen weder boven
komen en dui opgevischt en herkend worden. Mogelijk spoelen zij wei
aan, mijn tin aan en dan krijg ik de lijkschouwing nog aan mijn huis,
hetgene ik liefst zoo voorkomen.
— Daar is nog wel wat op to vinden, don Bernardo ,
— Ha ?
— A snijd de lijken met mijn mes open.
— En dan ?
— Dan bill-yen zij op den bodem liggen.
— Gij zijt ervaren ! sprak Bernardo.
— Een weinig ! antwoordde de knecht gestreeld.
— Gij hebt gelijk... Doe het spoedig want de tijd vliegt voorbij.
Manuel rukte nu de kleederen der lijken los.
Hij sneed het lijf open, doorstak Borst' en hall op verschbidene
plaatsen en wierp ze toen over bood.
— Zie zoo, sprak tt.ij, die zullen , wel niet meer boven komen.
Daarop stak hij het mes in den gordel en vroeg terwiji hij de
roeiriemen in handen nam.
— Wat zullen wij nu met de boot doers ?
— Haar later). drijven.
— 't Is best.
— Een Indiaan zal Naar spoedig als een goede vondst medenemen,
antwoordde Bernardo.
Hij nam een der roeiriemen in handen en met vfiegende vaart
keerden zij naar het pried terug.
•

.

•

•

•

-

De morgenschemering drong door de ramen in de ziekekamer.
Gabriella stand voor Evraert's legerstede en luiterde naar elk
zijner ademhalingen, sloeg elk zijner bewegingen gale,
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Sivene maakte de doeken nat Welke hare meesteres voortdurend op
de wond van den kranke legde.
Alle andere bedienden waren uit de kamer verwijderd; slechts voor
de deur, in de gang, stood een jonge mulat die bevel gekregen had aan
ieder behalve aan senor Sallandro en diens dokter den toegang to
weigeren.
Evraert was zeer afgemat.
Zijne oogen waren bezwaard en slechts van tijd tot tijd lichtte hij
de oogleden op en sloeg een innigen dankbaren blik op Gabriella, die
zijne hand in de hare hield.
Tegelijkertijd echter luisterde zij naar ieder geluid buiten het
kasteel en zag herhaalde malen ongeduldig naar de lucht.
Eensklaps hoorde zij in de verte paardengetrappel, zij liet de hand
van haren minnaar los en sloop naar buiten op het balkoen waar zij
eenige oogenblikken naar den straatweg bled' staan kijken.
Spoedig snelde zij naar Evraert terug en zeide verheugd :
— Zij komen, Francisco. Uw vriend brengt den dokter zeker
mode.
Eenige minuten later deed zich het getrappel van paarden in het
park hooren en Sallandro reed, van een geneesheer vergezeld, op het
kasteel toe.
Men bracht hen naar de vertrekken van de condeza.
Daze opende de deur en Sallandro trail met den dokter binnen.
Hevig ontroerd ging hij naar het bed van den kunstenaar.
Doze keek hem met een pijnlijk lachje aan en zeide met een
zwakke stem :
— Het heeft niets to beteekenen, Sallandro.
- Spreek maar niet, Francisco, antwoordde doze terwij1 hij hem
bij de hand vatte en tevens plaats voor den dokter maakte.
Gabriella had zich aan het voetenein.de van het ledikant geplaatst
en hield haar blik onafgewend op het gelaat van den dokter gevestigd
als verwachtte zij van hem het vonnis dat over haar leven of dood Lou
beslissen.
Doze beschouwde de wond met de meeste nauwkeurigheid, deed
Evraert diep ademhalen, het hem eenige woorden spreken, voelde zijn
pols, onderzoclit de kloppingen van zijn hart en sloeg hem met een
ernstig peinzenden bilk gade.
Daarop kwaxn eon vroolijke uitdrukking op zijn gelaat en zich
vriendelijk mar Gabrielle keerende zeide hij op eon deelnemenden
toon :
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— Er is een geluk bij het ongeluk goweest. Ik geloof u de hoop
to mogen geven dat de wond niet bepaald gevaarlijk is. De senor heeft
veel blood verloren, doch alle kenteekenen zijn voorhanden dat de
edelste deelen, ten minste niet belangrijk, beschadigd zijn.
Een hevige tranenvloed beroofde de Condeza eon oogeriblik van
het spraakvermogen.
Zij greep eer de dokter iets kon verhinderen diens hand en drukte
hare lippen snikkend daarop.
Vervolgens wendde zij zich tot Sallandro en stak hem hare hand
toe :
— Dank, duizendmaal dank, trouwe vriend, stainelde zij terwijl
zij hare zelfbeheersching herkreeg.
Zij liet zich daarop nauwkeurige inlichtingen geven omtrent de
wijze waarop zij den zieke moost verplegen.
De dokter verbond de wond, schreef geneesmiddelen voor en
Sallandro nam op zich doze terstond nit de stad to halen.
Evraert riep hem daarop door een wenk naar zich toe en zeide :
— De dokter mocht meteen wel eons naar de twee bandieten zien
die ik gekwetst heb. Een hunner scheen dood, maar de andere was
slechts door mijn kogel in het been getroffen.
De dokter beloofde de gekwetsten terstond to zullen opzoeken.
Sallandro drukte den schilder de hand en drukte de hoop uit hem
zoo spoedig mogelijk wedor to ;den.
Beiden groetten de condeza met eerbied.
De hoop herleefde in het hart van Gabriella.
Nauwelijks hadden de beide mannen het vertrek verlaten of zij
ging tot den kunstenaar.
Vreugde straalde op haar gelaat.
— God is ons genadig geweest, mijn. Francisco ! De heiligen liebben medelijden met ouzo trouwe liefde gehad. Door goede werken zal
ik mij ne dankbaarheid betoonen, zeide zij.
Toen word er op de deur geld.opt.
Sivene snelde er naartoe om to hooren wat men verlangcle.
Terstond daarop liwam ze terug en zeide tot de condeza :
— Graaf' Alonzo verzoekt binnen to mogen komen, condeza. Hij
wil u zijne gelukwenschen aanbieden daar hij gehoord heeft dat mijnhoer Evraert buiten gevaar is.
Gabriella stolid eenige oogenblikken besluiteloos.
Wat to doer ?
Doch het vertrouwen op de verknochtheid van den grij saard dien
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zij sedert haar vroegste kindsheid als haren tweeden vader liefhad,
verdreven alle kwade vermoedens die zich van haar meester gemaakt
hadden.
Zij ging zelf naar de deur.
— I oln binnen ! sprak zij.
Gode en alle heiligen zij lof en dank toegebracht, duurbaar
kind ! dat zij een dreigend leed van u afgewend hebben, sprak hij bij
het binnenkomen fluisterend tot haar en bracht den zakdoek naar de
oogen, als droogde hij zijne tranen 0, waarom steldet gij zoo weinig
fertrouwen in mij, dat gij mij geen deel aan uw geluk wildet later
nemen ? Gij wilt toch immers wel dat uw welzijn, uw geluk mij veel,
veel nailer aan het hart ligt dan dat van miju eigen kind
Hij kuste de hand der condeza.
Dan vervolgde hij even fluisterend :
Mag ik zelf aan mijn.heer Evraert, aan den grooten schilder,
fnijn gelu_kwensch aanbieden ?
Gabriella sloeg een blik op den zieke.
Doze echter had de oogen gesloten.
— 1k geloof dat hij slaapt, oom antwoordde zij ontwijkend.
De graaf wenkte met de hand en vervolgde fluisterend :
— Dan voor geen geld Aran de wereld : rust is het beste geneesmiddel. Maar gij moot mij jets beloven, Gabriella ?
- Wat veriangt gij, oom ?
— Als hij wakker wordt moot gij hem de verzekering van mijn
innigste hoogachting en hartelijkste deelnemtng geven.
Dit zeggeRde sloop de grijsaard op zijne teenen voorziehtig naar de
deur, waar hij de condeza nogmaals een kus op de hand drukte en zich
verwijderde.
Gabriella begaf zich weer spoedig naar Evraert en zeide, daar zij
zag dat hij de oogen had geopend :
— Miju oom is hier geweest en wilde u geluk wen.schen dat uwe
wond niet gevaarlijk is.
De schilder antwoordde :
— Ik heb hem gezion maar ik geloof niet dat zijn wensch uit het
hart kwam.
— Maar, Francisco, antwoordde Gabriella op een zachtmoedigen
toon, gij vergist u in hem.
— Meent gij, hove ?
— Wel zeker. Hij heeft mij hartelijk lief, hij is goedaardig en
bezit geen druppel van het boosaardige blood dat in de aderen van dit
monster Bernardo vloeit.
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De schilder zweeg.
Aileen een uitdrukking van twijfel blank in zijn oog.
— Die zelf goed en rein is als gij, lieve, bespeurt goon kwaad.
Maar ik kan mij bedriegen. God geve het !
Gabriella verliet de kamer van den kranke niet.
Zij deed door Sivene de spijzen gereedmaken die voor Evraert
bestemd waren..
Was or argwaan in haar hart geslopen ?
Vreesde zij misschien voor vergiftiging ?
Welk een leven ? Zij was jong, schoon, bezat onmetelijke rijk&lumen en in haar eigen kasteel moest zij bevel]. en schrikken.
De dokter kwam 's avonds nog eons teiug.
Het was zoo good met den zieke niet als 's margens want hevige
koortsen hadden hem aangegrepen.
In zijne ijlhoofdigheid schermde en sloeg hij met de handen wild.
in het rondo en deed moved beweging dat verpleegde wand -tweenaaal. openbarst en aan het bipedal ging.
De geneesheer sprak het angstig meisje nochtans hoop en
betrouwen in : die koortsen waren to voorzien en anvermijdelijk de
schildir had een stork gestel en zou alles wel to boven komen.
Dubbend en mijmerend zat het arme meisje aan de bedsponde
Iladden haar oom en. Bernardo then sluipmoord gepleegd ?

HOOFDSTUK IX.
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Len voornaam personnage en het avontuur van
twee Viamingen.

In de Oalle de las Plateros to Mexico en waarvan wij reeds melding
maakten als een der bijzonderste straten der hoofdstad nabij de Plaza
gelegen, lag de kleine maar nette barbierswinkel van don Pedro
Gaspard.
Gaspard was eigenlijk van geboorte een Spanjaard.
Hij behoorde dus tot de qentes can razon, zooals zij zich zelven
vroeger noemden of menschen met redo en verstand begaafd.
De hombres sin razon of Bever zonder verstand waren natuurlijk de
Indianen, negers, mestiezen, mulaten en dies moor.
Meester Gaspard was een knappe vent. Hij bezat een schranderen
kop en wist wat zaken waren.
Als Spanjaard koesterde hij de grootste verachting niet alleen voor
de gemengde rassen, maar eigenlijk ook voor de Creolen.
Daarvan liet hij echter niets bespeuren.
De zaken voor alles, hoe ? en hij kon een echten Indiaan met
dezelfde voorkomendheid kappen en parfumeeren als een zoon van echt
als er de piasters maar bij lagen.
kastiliaansch
Meester Gaspard was een voornaam personnage die heel wat betrekkin.gen had met de groote wereld.
Zijn ambt en de gewoonte des lands brachten dit mede.
De aristokraten moest hij aan huis verzorgen.
Hij leerde daardoor senores en senoras kennen niet zooals
zij zich voor het oog der groote wereld vertoonden, maar ook in hun
kamerrok.
zegt een
Niemand is een groot heer voor zijn dienstbode
spreekwoord.

KEIZER VAN MEXICO

439

Voor meester Gaspard waren er geen groote heeren.
Hij trok daaruit een Diet gering voordeel, want zijn talent van
redeneeren was verbazend.
Het was de gazet van Mexico, ook zocht de halve stad hem op.
Wie hield er niet van de kleine schandalen to vernemen die hij
wilt to vertellen !
Wat kon men al beter doen onder het haarsnijden en het scheren ?
De winkel van meester Gaspard had een zeer deftig voorkomen.
Hij had twee schoone borstbeelden van was laten vervaardigen
waarvan het eon, een bejaard heer en het andere een jonge, bavallige
senorita voorstelde.
Men was toen in den tijd der chignons, die tijdgenooten. der
krinolienen.
Het beeld der freule, dat er inderdaad bekoorlijk uitzag, droeg
“ het laatste model der parijzer chignons. n
Onnoodig to zeggen dat de verlangende blikken der voorbij
wandelende schoonen gretig en hunkerand naar die chignon keken.
De bejaarde beer, in was, sloeg onafgebroken een teederen blik
met smachtende oogen naar de schoone senorita tegenover hem, die met
haar blanken pals, fier en trotsch den blik over den rechterschouder
sloeg.
Meester Gaspard was een klein, beweeglijk mannetje met een
geevenredig bovenlijf maar veel to korte beentjes in verhouding.
Te paard — want meester Gaspard reed to paard — vertoonde hij
een zeer deftig figuur en to paard had hij ook het hart ,zijner eega
veroverd, eene jonge, schoone mexicaansche;
Was het don Pedro Gaspard zelf die haar verleid had ?
Of was het de gedachte van chignons to dragon ,, naar het laatste
Parijzer model n en de begeerte naar de doos met reuk-werk die haar
betooverd. hadden.
Tot aan de komst des keizers had hij nog goon goede zaken
gemaakt.
De Fransche kappers hadden het meest to doen.
Met het keizerrijk begon echter voor hem een nieuw en luistervol
tijdvak, want de keizer noch de keizerin waren gesteld op een Franschen
kapper. Er was in hunne Dabijheid om zoo to zeggen geen enkel
exemplaar der ,, groote natie, ' zooals de Fraischen zich zelven
D oemen .
Op een avond -vraeg Keizerin Charlotte, over den rijken haartoer
eener Mexicaansche senora opgetogen, naar haren kapper, en — geluk-
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kige Pedro Gaspard — Hare Majesteit deed hem den volgenden morgen.
ontbieden .
Zijn fortuin was daardoor gemaakt
Van dit oogenblik af begon voor den kleinen eergierigen man een
nieuw Leven.
Weinige weken later zag hij zich werkelijk tot hofcoiffeur benoemd.
Zijn geluk kende van dan af geene grenzen meer.
Onmiddelijk daarop werd er een schild vervaardigd.
Natuurlijk was het dubbel zoo groot als noodig was.
Het werd hoven zijne deur geplaatst. Binnen werd de wiukel ook
geheel opgeknapt : 't was al goud, zilver ell koper dat er blonk.
Tusschen twee spiegels werd een levensgroot portret der keizerin
geplaatst !
De omgeving waartusschen de edele vorstin in diens kapperswinkel
moest prijken was niet heel smaakvol.
Overal was het omlijst met reukfleschjes, weiriekende haarborstels, kommen, brandijzers, zeepdoozen, poederdoozen, kwastjes,
sponzen en meer van dit gerief.
Buiten op het spiegelglas der vitrien stond in gouden letters to
lezen : Peluqueria Mejicana, n daaronder zijn naam voluit en dan
Hoffriseur van H. M. de Keizerin Carlota,
Buitendien heerschte er in Mexico thans een groot betrouwen in
het keizerrijk.
Alles scheen samen to loopen om de goede stemming to doen
totonemen.
De woorden van Maximiliaan : u het Keizerrijk is eene waarheid,
hadden zich verwezenliikt.
Meester Gaspard aanzag het keizerrijk als zijne zaak.
Uit bet Noorden kwam.en niets dan berichten van overwinningen.
De -Fransche en Mexicaansche troepen joegen de republikeinen van
de eene plaats naar de andere en versloegen alien met wie zij in gevecht
kwamen.
Cortina, een berucht aanvoerder, was Juarez afgevaTllen en tot de
keizerlijken overgegaan.
De ban-diet Romero_ was ,,gevangen genomen en op een ezel gezeten
de hoofdstad Mexico binnengebracht.
Pit was een goede vangst, want Romero was een gevaarlijk tegenstander. Het was eon 1Viesties. Zijn varier was een Europeaan en zijne
moeder een lndiaansche.
Naar het schijnt vomit die mengeling van blood maimen die voor
geen enkele geyelddadd achteruit treden.
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Romero kende zeer goed het land en als guerrillero meende hij dat
alles hem toegelaten was.
Generaal Quirago had gedaan gelijk Cortina en was tot de keizerlijken overgeloopen. Hid stond nog aan het hoofd van republikeinsche
troepen Coen hij zich plotseling op Negrete, een anderen republikeinschen
generaal, wierp en dezen tot eene haastige vlucht noodzaakte.
Het scheelde niet veel of Juarez zelf was door Quirago van de zijnen
afgesneden en gevangen genomen.
Rajas, een der bloeddorstigste schoften die ooit den naam van
soldaat hebben geschandvlekt, was ook geslagen en doodgeschoten,
hetgeen een algemeene vreugde in het land veroorzaakte.
Juarez moest naar het Noorden vluchten, naar Chituatina. Men
verhaalde zelfs in Mexico dat hij de grenzen was overgetrokken en zich
in de Vereenigde-Staten beyond.
Dit stond volgens de Mexikaansche Grondwet gelijk met eene
afdanking.
Terzelfdertijd. waren de schepen met Belgische ell Oostenrijksehe
hulptroepen. aangeland.
En zoo ongenegen men den vreemdeling gewoonlijk is, zoo geestdriftig werden de Belgeit en Oostenrijkers in Mexico ontvangen.
Onze vrienden Rooie Kobe van Loenhout en Jan van 't Schelleke
kwamen langs de straat der Plateros gewandeld.
— Wel, Kobe, wat dunkt u als we hier eons een stuk cosmetiek
kochten ?
— Co... welke Co ?...
Cosmetiek !
- Is dat voor op te eten ?
— Neon, om aan uw snor te vegen, zoo'n soort knevelwas.
- Maar dat ziet er bier drommels fijn uit.
— Ja, wat geeft dat ?
Wie weet, wat vragen ze voor zoo'n brokje was... misschien wel
eon frank.
- Kom, onzin, dat kost hier minder dan bij ons.
- Waarom ?
— Wel, dat loopt hier uit de boomer.
— Ha, zoo !
— Maar hoe heet, pardjek, knevelwas in het Spaansch ?
- Ja, lachte Kobe, dat moat ge aan mij vragen.
— 1k zal het wel met mijne vingeren wijzen.
Onze Vlaamscbe jongens zagen or bijzonder knap uit en zij hadden
een krijgshaftig voorkomen.
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Zij droegen blauwe wambuizen naar militaire dracht gesneden die
met een lederen riem boven de heupen om het lichaam sloot, groene
broeken met eene smalle, roode bies, roode mutsen en hooge rijlaarzen,
en als wapen eene zware sabel, zoodra zij in den winkel traden trokken
zij de aandacht van don Pedro.
Hij vermoedde dadelijk dat hij met vreemde soldaten to doers had
maar of het Belgen ofOostenrijkers waren dit kon hij niet onderscheiden.
Des to minder nog daar hij geen Duitsch uit Vlaamsch kon
onderscheiden.
Heel voorkomend trail hij op hem toe.
— Caballeros, waarmede kan ik u dienen ? vroeg hij.
— Nu ja, zeide Jan terwijl hij over zijn snor streek, een stukje
knevel-was voor deze — begrepen ?
Don Pedro keek hem opmerkzaam am..
— Voor daze ! herhaalde Jan !
— Cortar ? vroeg hij verbaasd.
— Cortar ! Ja, best mogelijk dat het zoo heet, — wat kost
daarvan een stuk ?
Don Pedro schudde met het hoofd.
— Jammer, van zulk een schoonen knevel dacht hij. Maar
misschien is het een militair bevel wie kan het weten. Maar jammer
is het.
Met een vriendelijk gezicht schoof hij hem een stoel toe.
— Siente se ! sprak hij.
— Pardjekt, zeide de soldaat lachend, wat is men pier beleefd.
Doch hij sprong bijna to gelijk met een schreeuw van schrik weer
op, toen don Pedro eene groote schaar van de tafel opnam en met de
linkerhand naar den snor greep.
— Wel zeker !... wat meent ge ?
— Cortar !... Afsnijden ! herhaalde Pedro.
De anderen lachten.
De kleine Spanjaard begreep nu ook dat hij hem niet begrepen had.
Niet zonder moeite maakte de militair hem nu duidelijk, wat hij
eigenlijk hebben wou.
Jan nam een stuk knevelwas van den m.armeren schoorsteenmantel
en streek er mede over zijn snor.
Gaspard riep lachend uit :
— Ah, caramba I Cera, cera por el mostacho.

— Juist !
— Bien ! bien ! aqui es !
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Dik zeggende nam hij uit eene loos een klein stukje knevelwas en
gaf het aan den soldaat die vergenoegd met het hoofd schudde.
— Dat is goed
— Cera, senor !

— Good.. En wat kost (tat ?
Don Pedro vermoedde wat men meende.
- Wat het kost ? Un duro, nomas. (Een piaster, niets meer.)
Un duro ! hoeveel is dat ?
Un peso I herhaaide don Pedro die wel bemerkte dat de andere
de uitdrukking duro niet verstond. Un peso, nomas.
— Niet meer dan vijf frank ! lachte Jan die reeds een paar
spaansche woorden had opgevangen.
— Wat ? vroeg Kobe.
— Weet gij wat hij mij vraagt voor dat stukje was ?
— Neen .
Vijf frank !
Die
man is krankzinnig, zei de Rooie.
—
— Neen, lachte Jan, hij niet. Maar hij wil zien of ik het ben.
Hij keerde zich beleefd tot meester Gaspard :
— Nu, wel bedankt, zeide hij het stukje kneveiwas weder op tafel
leggend, het kost mij wat te dour.
Hij boog, nam Kobe bij den arm en voerde hem weder buiten den
Winkel.
Ponbrecitos ! zeide don Pedro.
Hij keek de twee Vlamingen medelijdend na en vervolgde :
— Die arme duivels hebben misschien Been reaal in den zak en
ongetwijfeld nooit een peso in hun leven gezien. Het zijn Oostenrijkers
of Belgen. In het eerste geval zijn zij landgenooten van onzen grooten
keizer Maximiliaan, in het tweede geval van onze edelhartige en
hemelsch schoone keizerin... Hm ! dat moet men inzien. En -wie weet ?
Zoo'n mannen maken misschien wel eens fortuin.
— Pablo !
Een zijner bedienden naderde.
- Wat belieft u, senor ?
— Loop die twee soldaten na, geeft hun het knevelwas, het kost
niets... Begrepen ?
Pablo, een Indiaansche knaap, die juist bezig was met het haar van
order de stoelen weg te vagen, stond verbaasd over de grootmoedigheid
van zijn meester.
Daaraan was hij niet gewoon.
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Hij gehoorzaamde echter spoedig en verraste de soldaten Diet
weinig.
Eerst weigerden zij het geschenk maar Pablo die met hen geen
onderhoud kon aanknoopen duwde het Jan in de handen en liep ijlings
weg.
— Wat beteekent dat nu? lachte Kobe.
— Ja, ik begrijp er Diets van. Eerst vraagt men vijf frank en
daarna krijgt men het voor niet. Zonderlinge zeden !
— Zouden dat de zeden. van 't land zijn ? vroeg Kobe.
— Natuurlijk !... Dat ziet ge immers wel.
— Dat is nog zoo slecht niet.
— Zeker niet.
— Kijk, Jan, ik heb lust in zoo'n pijp gelijk hier in de uitstalling
ligt Laat ons binnen gaan..
— Om den drommel niet, jongen. Meerschuim en amberen mondstuk, waar haalt gij het nit ?
— Wat zou dat ?
— Ze vragen er u hier minstens vijftig frank voor.
— Laat ze er vijf honderd vragen, Jan, zei de Rooie komiek en
onverschillig.
— Hebt gij het fortuin van Rothschild overgeWd ?
— Neon.
— Kona, Kobe, laat ons voortgaan.
— Neon, zeg ik... Kom mee binnen. Vermits het de zeden van het
land zijn.
— Hei ! Wat zegt ge ?
— Wel ja... we komen binnen... we toonen de pijp... wij vragen
wat ze kost en vinden het to veel. Wij verlaten den wiikel en eon
Indiaansche bediende komt ons met de meerschuimen pijp achterna
geloopen.
Jan barstte in lachon uit.
— Heel aardig, heel aardig, Kobe ! 1k wist niet dal. gij zoo aardig
kondt zijn i
Maar de Rooie meende het werkelijk.
Jan had schoon tegenstribbelen.
— 1k heb dol veel lust in die pijp, zei de Vlaming. 1k moot ze
hebben.
— 't Zij zoo ! lachte Jan, maar 't zal u niet lukken.
— 't Zijn de zeden van 't land, antwoordde halsstarrig de Kempenaar. Ze zullen ons laten gaan maar ons dan met de pijp naloopen.
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Beiden traden den winkel binnen.
Daar stood een heer als begunstiger oogenschijnlijk met den fabrikant van pijpen en sigaren in gesprek.
Hij zocht zijne galling tusschen eenige kistjes sigaren.
- Allee ! sprak Kobe en duwde Jan met den elleboog. Doe het
woord.
- Neen, schudde de Antwerpenaar met het hoofd. Gij hebt mij
hier binnen getruggeld, gij moet mij er uittrekken.
- Pardjekt zei de Kempenaar bedremmeld, dat vind ik gemeen...
ik ken geen Spaansch.
— lk ook niet, lachte Jan.
De winkelier kwam tot hen en vroeg in het Spaansch wat ze
verlangden.
Kobe greep den man bij den arm en toonde met den vinger de pijp
in de uitstalling.
— Die pijp, mijnheer zei hij in 't Vlaamsch.
De heer die daareven met den winkelier stond to spreken keerde
zich verwonderd om.
— Hoeveel ? vroeg Kobe in 't Vlaamsch.
- Twaalf pesos, caballeros.
- Hoeveel is dat ? vroeg de Rooie aan Jan.
Dat moot zoo iets van zestig franken wezen, voor zooveel ik er
kan van verstaan, antwoordcie dezb.
- Zestig franken !... Hm !... Ik vrees dat ze hier de zeden van
't land niet zullen volgen en er mij niet zullen mee achterna komen
geloopen. Zestig franken !... herhaalde hij. No mas?
De vreemde hoer bedwong een glimlach.
— No mas, caballero ! zei nu ook de -winkelier.
— No piasters, lachte de Rooie. No duimkruid ! en hij wreef heel
beteekenisvol den duim over den wijsvinger terwip hij het hoofd
schudde. No piasters !... Het spijt mij antlers genoeg want ik heb nooit
zoo'n schoon pijp gezien en 'k wou ze wel graag hebben.
De vreemde beer had aandachtig geluisterd en de twee zonderlinge
klanten in het oog gehouden.
Kobe en Jan verlieten den winkel.
Zij hadden nog g6en tiental stappen gedaan in de straat of er
klonken voetstappen achter hen van iemand die liep.
— Daar zijn ze er mede, sprak de Rooie overtuigd.
— Ja, lachte de Antwerpenaar, dat ziet ge van hier.
Er klonk werkelijk eene stem :
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— Caballeros ! Caballeros !
Zij wendden zich om en...
0 verbazing ! 0 wonder !... daar stond een bediende met de pijp
van zestig franken.
De Rooie narn ze aan of het zoo moest zijn maar hij vroeg toch nog
eens
— Hoeveel is het ?
— Niets, caballero, niets !
Op dit oogenblik trail de heer voorbij, dien ze in den winkel gezien
hadden.
Hij lachte vriendelijk maar zei niets.
Jan vermoedde lets.
— Wie is die heer ? vroeg hij aan den bediende en drukte zich
verstaanbaar door hem bij middel van den vinger aan te wijzen.
— Een schilder !. .. Francisco Evraert !
— Een Vlaming ? vroeg Jan.
— Ja ? knikte de andere.
Jan begreep hoe het toeval dier ontmoeting aan Kobe zijn pijp had
geschonken.
Eilaas ! dit gebeurde in den loop van den dag vOOr het drama in
het prieel.
's Avonds zou de goedhartige en milde jongen, die een landgenoot
had willen blijde maken, bijna vallen onder het sluipmoordenaarsstaal
van Carillo.

Keeren wij terug bij meester Gaspard eon paar dagen later.
Het voorval met de twee Vlamingen was to onbeduidend om or
zich in den scheerwinkel merle bezig te houden.
Eene gebeurtenis van veel grooter gewicht of ten minste veel
belaugrijker Meld iedereen bezig.
De laatst aangekomene diligencie was uamelijk tusschen Puebla
en Mexico weder tweemaal uitgeplunderd en de roovers hadden hun
onbeschaamde stoutheid tot het uiterste gedreven.
Een der klanten die zich in don Pedro's winkel het haar liet
knippen luisterde met de grootste verbazing wat deze hem daarvan wist
to verhalen want heden morgen was er in de geheele stad bijna over
niets anders gesproken.
Een mesties, in een gescheurden zerape gewikkeld en een vuilen
droohoed op het hoofd, met eene wijde van onder opgestroopte zijden

448

MAX1MILIAAN
IIr

brook aan de zwarte beenen, trail binuen op dit oogenblik met een

houding alsof hij hier thuis behoorde.
Hij zette zich op een der ledigstaande stoelen neder.
— Caramba, senor, wat is er van uwen dienst ? vroeg meester
Gaspard.
Deze scheen met dit bezoek niet zeer ingenomen.
Zulke klanten konden tot geen aanbeveling voor zijn puiken winkel
verstiekken.
Andere begunstigers zouden om dergelijke gasten zijn huis vermijden en die kerels hebben daarenboven geen geld in den zak.
— Scheren ! antwoordde de mesties lakoniek.
Hij ontblootte den hals en stopte een gedeelte van zijn vuilen
hemdskraag onder zijne andere kleederen. weg.
— Een beetje vlug, want ik heb geen tijd.
De bediende die zich gewoonlijk met het scheren der klanten bezig
hield heefte Julio.
Julio zag zijn meester don Pedro vragend aan en doze haalde in
vertwijfeling de schouders op.
Den mesties was dit gebarenspel editor niet ontgaan. Of hij den zin
begreep stak hij de hand in den zak, haalde een goudstuk to voorschijn
en wierp het op de I afel met dit eene woord :
— Wisselen.
Tegelijkertijd stond hij op, deed een paar schreden door den winkel
en legde een half dozijn pommade-doosjes, flacons, horstels en kammen
ter zijde.
— En moeten wij dat er afhouden ? vroeg Julio verwonderd.
De man zag er waarlijk niet naar nit om dergelijke inkoopen to
doers.
De mesties knikte met zijn hoofd.
— Afhouden ! zei hij.
Hij vroeg niet eons naar den prijs maar zette zich weder neder
waarop hij zonder verdere plichtplegingen door Julio geschoren word.
Don Pedro vatte ondertusschen het gesprek over den geplunderden
postwagen weder op en bekommerde zich niet verder om den mesties.
Het keizerrijk had ook inderdaad alle soort van yolk naar de hoofdstad gelokt, die eater dikwijls een hoogen rang bekleedden.
Het was niet zeldzaain personen, to ontmoeten, die men voor
gewone peons of dienaars, ja, soms voor leperos aanzag en die later
plotseling in de gedaante van generaal of overste verschenen.
Wie wilt het tot welke Juaristische dievenbende doze senor misschien behoorde ?
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Het was dus in ieder geval raadzaam zulke lieden, zooniet voorkomend, dan ten minste voorzichtig to behandelen.
Terwip de mesties geschoren word, traden eenige andere caballeros
den winkel van meester Gaspard binnen. Zij mengden zich spoedig in
het gesprek over de plundering der dilligencie.
De passagiers waren eerst door een enkelen ruiter aangehouden,
die hun slechts tweehonderd cluros afnam en er uitzag als een voornaam
hoer
Doch toen zij later voor de tweede maal werden aangehouden door
eene bende, en doze vernam dat men hun reeds was voor geweest,
plunderden zij, daarover geergerd, de arme reizigers zoodanig dat hun
nauwelijks het noodigste hunner kleeding overbleef.
En den verhaler was er zelfs bij tegenwoordig geweest en beschreef
de aanranding op het levendigst.
Hij beweerde dat de roovers uit een good, gewapenden en bereden
troop van minstens dertig man bestonden.
De Mesties hoorde met een half spotachtigen lach om de lippen
ook dit verslag aan.
Hij zei echter goon enkel woord.
Hij liet zich op zijn geld teruggeven, pakte de gekochte voorwerpen
in het voorste gedeelte zijner zerape en verliet met een zeer deftig
gezicht den winkel zeggende :
-

Cabolleros, adios !

De Mexicanen hadden hem ter nauwernood opgemerkt, want wat
bekommerde hun den knaap.
Een echter die ook in den postwagen was beroofd geworden riep
zoodra de deur wedth dicht was :
- Caracho, wie was dat ?
Waarom ? vroeg iemand.
Die
zerape ken ik... Ik wil wat zijn als ik niet juist dezelfde
—
roode en gele strepen op de schouders van denzelfden schoft hob gezien
die ons gister tot op het hemd uitplunderde.
— Zoo ?
- Ja, maar hij droeg toen een baard !
— Santissima ! riep Don Pedro uit. Hij heeft zich juist hier laten
scheren en met een goudstuk betaald. Als gij hem laat aanhouden, dan
vindt gij den buit nog bij hem.
— Wat ik zou vinden zou eon mes tusschen de ribbon zijn, amigo !
antwoordde de dappere Mexicaner. Ik zal er mij web voor wachten.
Maar dat het een van die schurken was is boven alien twijfel. En hoe
brutaal hier openlijk in den winkel to komen ?
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— Het wordt plezierig in Mexico, zeide een ander, de wegen zijn
tegenwoordig zoo onveilig dat men zonder een paar, revolvers in den
gordel niet eons naar Tacubaja kan rijden. Zoo moet men pas den
kastelein. van Chapultepec zijn horloge hebben afgenomen in den
slottuin onder de cederen... terwijl de keizer in het slot aan tafel zat.
— En hoeveel tafelzilver hebben zij reeds van den keizer gestolen?
vroeg eon ander lachende. Als dat z6.5 voort gnat zal hij spoedig nieuw
moeten koopen.
— Maar, zeide de eerste, dat zijn goon Mexicanen geweest.
— Wie zou het antlers wezen ? Do Franschen ?
— Neen.
— De Belgen ?
— Neen.
— De Oostenrijkers ?
— Neen.
— Poi- todos santos ! Wie dan ?
— Mestiezen en Mulaten, caramba.
— Zijn dat goon Mexicanen ?
— Gentes sin razor, zei de and.ere bedaard.
— In alle geval 't moet eon lief huishouden worden voor den
keizer, voor den brooder van eon der machtigste vorsten uit Europa.
— Het zal nog plezieriger worden als de eerste ratten het schip
v&laten want lang kon die geschiedenis toch niet duren. Tooneelspel !
antlers niet. Ik zou voor den duivel ook wel eens willen weten m aarom
keizer Maximiliaan zooveel belang in ons stelt ; dat hij zoo belangloos
eon geheel leger betaalt alleen om alien gelukkig to maken. Maar als hij
gelooft dat hij daardoor ons land krijgt daii verkeert hij in eene
dwaling.
De beide Mexicanen waren thans geholpen.
Zij verlieten het lokaal.
— Of dat gespuis ooit tevreden zal zijn ! sprak don Pedro na hun
vertrek.
— Ja, antwoordde Julio, wat wilt go er aan doen ?
— Honderd revolutien hebben zij achter elkander ondervonden en
nu zij den hemel op de knieen nneten danken dat zij eindelijk eon goede
regeering en eon edelen keizer gekregen hebben ; een degelijken worst
maar niet zulk een Indianen jong met bruin gezicht en paard.enhaar, nu
verblij den zij zich weder bij voorbaat in het vooruitzicht dat alles het
onderst to boven zal gaan en er een einde zal komen aan den lieven
vrede die er nu heerscht. Laiig kan die geschiedenis toch niet duren !...

i
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Zoo, zoo, caballeros ? voegde hij erbij met een zegepralenden blik over
kammen en pommadepottten mar het portret der keizerin. Nu ! Pat
willen wij eens zien, want als zich alle goede patriotten, om hun keizer
scharen dan geloof ik, jagen wij dat gespuis wel nit elkander. Wel,
Julio, wat gelooft gii er van ?... Als wij de sabel nog moeten aangespen,
en het geweer schouderen laten wij onzen keizer immers niet in den
steek.
Julio was geen held en de staatszaken konden hem weinig schelen.
Hij zou zich dus uiet verbin.den door een belofte en niet zwaartellend
van gemoed zijnde antwoordde hij al lachend :
— Caramba, meester Gaspard, ik zal ze allemaal eon aderlating
geven !... Maar a propos van de zeep eens gesproken als wij die levering
Cuernavaca en Queretoro moeten doen dan houden wij bitter weinig
voor ons zelven over.
— Is het zoo schraal met de zeep ?
- Zeer schraal, meester, zeer schraal.
— En de welriekende °lien ?
- Evenzeer. Wij hebben niets meer dan hetgene er voor het
venster en in de kastjes staat.
— En het overage ?
— Er ontbreken een menigte artikels... want, meester, sedert gij
hofcoiffeur zijt ge*orden verkoopen wij van alles overvloedig.
Don Pedro liep den kleinen winkel een paar malen op en neer,
wreef zich van innige tevredenheid de handen en de gevreesde omwentelingen waren geheel vergeten.
Eindelijk bleef hij voor Julio staan, zag hem lachend aan en zeide
fier
— Hombre ! (man !) Weet ge wat ?
— Neon, meester.
- Weet ge niet dat de keizerin mij heeft opgedragen de rozenzeop
die zij in Belgie to Brussel heeft gekocht, voor Hare Majesteit vandaar
to ontbieden ?
— Wel zeker ! Maar dat helpt ons niet.
— Zeven kisten zijn daar reeds besteld, sprak Don Pedro met een
vergenoegd gelaat hem de hand op den schouder leggend. Zeven kisten,
zeg
— Met rozenzeep ? riep Julio verbaasil.
- Schaapskop, zeide don Pedro, met zeepen, pommade, kammen,
borstels en,alles wat wij noodig hebben.
Voor de keizerin ? hernam Julio verwonderd.
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— Nu, ja... dat wil zeggen aan het adres der keizerin maar eigenlijk voor mij, hombre !... En alles is vrij van invoer natuurlijk !... 1k
behoef niet eens de vracht op de stoomboot te betalen... Alles op kosten
van den Staat !
— Caracho ! riep Julio verrast. Maar gaat dit alles goed ?
— Dat zult ge zien, amigo, want alles gaat goed wat men goed
aanvat.
— En gij behoeft geen inkomrechten te betalen ?
— Geen enkelen claco !
— En ook geen vracht tallier in Mexico ?
— Niets ! Niets !... Alles voor keizerlijke rekening.
— Zoo, dat moet wat kosten ?
— Ja, maar aan mij niet ! En op een paar honderd duros zal het er
toch niet aankomen ! zeide don Pedro. Dat is keizerlijk en daarvoor is
opdat zijn gouden stralen alom louden schittereni.
— En ook in de zakken, zeide Julio droogweg.
Op dit oogenblik ging de deur open en twee mannen traden binnen.
— Goeden dag, senores ! Goeden dag, generaal ! zei de barbier
diep buigend.
Met een binnensmonds gemompel bea-ntwoordden de begunstigers
den groet, zetten zich neder en terwijl de twee barbiers zich aan den
opschik hunner haren en snorren wijdden, vervolgden de senores hun
gesprek.
— Er is good nieuws van Oajaca, zei degene die de kenteekens
droeg van eon hooger fransch officier.
— Zoo, generaal ?
— Ja, uitstekend. Het schijnt dat Bazaine de stad reeds meester is
op een paar vestingen na.
— Zooveel to beter.
— Ja, zooveel to beter want het ware goed dat er meer Oostenrijkers, Belgen en Franschen rond den Croon geschaard stonden want
Mexicanen....
— Gij hebt geen grooten dunk van mijner landgenooten, generaal?
zeide de oude heer lachende.
De generaal schudde het hoofd.
— Na ales wat ik hier van hen gezien hob, kan dat niet antlers.
— Waaro-m niet ?
— Het karakter van uw yolk is niet alleen wispelturig maar
tegelijk zorgeloos en zeer ikzuchtig.
— Oh ! oh !
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— Er zijn uitzonderingen, voegde de andere er bij toen hij zag
dat de oude heer, met name Velasquez, een bedenking. hiertegen ging
inbrengen.
— Gij zijt wel goed ! lachte de andere.
— Eervolle uitzonderingen, dat wil ik u gaarue toegeven en wel
order alle partijen, maar het zijn slechts uitzonderingen en daardoor
wordt de regel bevestigd.
— En waartoe dient deze inleiding , waarde graaf ? vroeg
Valësquez .
— Om u te zeggen hoe de stand van zaken is.
— De stand van zaken ?
— Ja.
— En die is ?
— Wel we leven op een volkaan. De partijen in de hoofdstad zijn
slechts schijnbaar vereenigd, maar het is een wapenstilstand en die kan
iederen dag, ja, ieder uur verbroken worden.
— En de keizer, generaal ?
-- Bat de keizer het goed meent met het land, daarover is eenieder
het eons.
— Bravo ! Bat is gesproken ! riep meester Gaspard uit die zich
niet inhouden kon.
De veldheer het welwillend die oneerbiedige onderbreking en
ongevraagde tusschenkomst voorbijgaan.
— Be keizer, serror Velasquez, heeft een zwak, een ongelijk.
— En dat is ?
— Hij is te goed, mijn waarde vriend. Hij doet alsof hij in Europa
ware en er een beschaafd yolk regeerde. Hij meent dat het voldoende is
wetten voor to schrijven — goede wetten, ik beken het — om ze doen
na te leven. Maar we zijn hier in een -land van halve wilden. Mexico
gelijkt aan een bandietenhol. Be menschen verdwijnen er en worden
vermoord of doodelijk getroffen zonder dat er eon haan over kraait. Hoe
is bijvoorbeeld mogelijk, Velasquez, dat eene krocht als het Puerto del
infierno van Madre Pico blijve bestaan. Hoe is het in Gods naam mogelijk ! Ik sprak daareven van verdwijningen, Velasquez. Heden had ik
een onderhoud met generaal Marquez en weet gij wat hij mij vertelde ?
— a luister !
— Hij gelast een zijner beste officieren met een hoogst belangrijke
boodschap, de officier verdwijnt... en 's anderendaags voelt men aan
zekere voorvallen dat de vijand in 't bezit is der kostelijke papieren.
— Verraad ! murmelde Velasquez.
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— Neen, vriend. Ik zal u den naam noemen van den officier en gij
zult zien dat hij boven alle verdenking staat.
— Ken ik hem ?
— Het is graaf Hernando de Alcantara.
Verbaasd riep de grij saard uit :
- Zeker zeker ik ken hem ! Er bestaat geen loyaler, trouwer
officier op de gansche wereld. Wat is er van hem geworden ?
— Niemand weet het ! Geheimzinnig verdwenen, murmelde de
generaal in gedachten. Het Iaatst dat hij gezien werd was te paard op
wandelrid tegen den ondergang der zon.
— Het is verschrikkclijk !
— Kent gij Don Diego, Velasq uez ?
- Wie zou den luimigen, vroolijken, kampzuchtigen Don Diego
niet kennen !
— Welnu... verdwenen !...
— Twee wai me voorstaanders van het keizerrijk !
— Nog meer... Kent ge ook den Vlaamschen schilder Francisco
Evraert ?
— Ja, ik ken dien grooten kuustenaar.
- Hij werd doodelijk gewond.... Er wordt echter verteld dat de
politiek niets to zien heeft in doze zaak en hij in eon liefdesgeschiedenis
verwikkeld geraakte. Maar het ergste van al : uit onze geheime radon,
tusschen veldheeren van 't leger, blijft zelfs niets geheim en wat er van
Mercedes wordt verteld grenst aan het , onwaarschijnlijke_Ja, 't is hier
eon bandietenhol en Maximiliaan verricht onnuttig work met zijne
wetten.
De ouderling schudde het hoofd.
— Ik ben van een andere meening, generaal. Is het geen verdienstelijk work verstandige en vrijzinnige wetten to ontwerpen, waarop
men later kan voortbouwen ?
— Maar, beste vriend, riep de veldheer, wanneer mijn huis in
brand staat, dan ga ik niet aan het work mijne kamers met tapijten te
beleggen maar tracht eersb den brand te blusschen of mijne nieuwe
tapijten gaan met de ouden en met het geheele huis verloren. Het brandt
hier nog door geheel hot land, en die paar provincien, die wij voor den
keizer hebben veroverd en die wij voor hem trachtea to bewaren, belegt
hij nog niet met tapijten, neon, hij ontwerpt teekeningen ter vervaardiging van die tapijten, en doet juist zoo, alsof hij op al die lieden en
beambten, die hem wel is waar met de heiligste eeden trouw hebben
gezworen, zich ook vast kan verlateas
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— Daar is wel iets van.
— Nauwelijks keeren wij de eerie of andere plaats den rug toe of
de duivel is weder los. Pronunciamentos volgen. De Mexikaansche generaals — en de hemel weet welke schelmen dien titel voeren — die pas
met pak en zak tot ons zijn overgegaan en in wizen naam hunne landgenooten hebben geplunderd, draaien zich op de hielen om en strijden
weder tegen ons.... om ook in naam van Juarez te kunnen pluiideren.
De generaal lachte eens bitter en vervolgde :
— De besturen weten dikwijls zelf Diet aan wien zij het laatst den
eed van trouw hebben gezworen.
Velasquez haalde de schouders op :
— Pat zijn de rampzalige gevolgen. van de talrijke omwenteliDgen
die wij in de laatste jaren hebben beleefd, zeide hij. Wie kan het
veranderen ?
Beide senores zwegen.
Hun opschik was reeds vel-tooid doch bij het rooken eenpr sigaret
bleven zij in den kapperswinkel hunne gedachten wisselen over den
politieken toestand.
De Fransche generaal schud.de somber het hoofd.
— tjw yolk, het Mexicaausche yolk gewoon aan een vreedzaam
leven ? VOOr dit geschiedt vrees ik dat er geen keizer Maximiliaan op
grou.den to vinden is. En de keizer schijnt daarenboven geen betrouwen
te stellen noch in Bazaine noch in Napoleon III.
— En gelooft gij, generaal, op uw woord van eer en als een man
dien ik om zijn waarheidsliefde achting toedraag, oprecht, dat keizer
Napoleon het volmaakt eerlijk met Maximiliaan meent.
De Fransche officier keek eenigszins ,bedremmeld op.
Die vraag bracht hem in het nauw.
— Hoe meent gij dat ? vroeg hij den ouden heer verrast aanziende.
- 1k bedoel eenvoudig zoo, hernam Velasquez bedaard, of gij
gelooft dat de 1114 van uweu keizer geschiedt ter wille van wizen keizer
of ter wille vaii zijn eigen belangen, want in het laatste geval zal
Maximiliaan nog in den steek gelaten worden, zoodra die aanleiding
niet meer bestaat, die uw keizer drong den onze den troon aan to
biedbn.
De generaal zweeg en wendde het hoofd half ter zikle.
— Gij zult mij geloovon als ik u zeg, antwoordde hij eindelijk, dat
ik de politiek van ons hof als eenvou Jig soldaat die slechts gewoon is te
gehoorzamen waar hem bevolen wordt, Diet kan doorgronden. Maar tot
hiertoe zie ik geen reden om to vermoeden dat het .miju. keizer niet
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volkomen ernst is met alles wat hij heeft gedaan. Er is te veel fransch
bloed vergoten, te veel. geld in de onderneming gestoken om eenigen
twijfel daarin te stollen. Onze eer is er aan verbonden.
— Er is hier iets anders dal). de Fransche eer in 't spel, antwoordde
Velasquez. Onze keizer...
— Juist, uw keizer moet ons daari.u. ondersteunen. Hij moet
krachtdadig optreden. Hij heeft nu Belgen en Oostenrijkers bij zich die
ik als flinke soldaten ken en hij zou niet willen altijd hier het Fran.sche
leger te herbergen.
— Is Maximiliaan dan volgens u geen goed, edelmoedig, ja, een
groot vorst
Zeker goed en edelmoedig is hij... hij is het te veel. Hij mag
niet blijven regeeren van uit zijn schrijfkabinet.
— Hoe moet hij het dan doen?
— Met den degen in de vuist en hoe eer hij tbarmede begint des
te beter. Wat helpen wetten in oorlogstijd? Wat baten schoolle plannen
en goede inzichten in omwentelingsperiode ? De vijandelijke troepen
spotten er mede; maken er zich thede vroolijk. Op het slagveld alleen
kan hij zijne kroon veroveren en handhaven.
Velasquez blikte droevig voor zich.
— Indien gij gelijk hebt, generaal, murmelde hij, dan is die kroon
reeds van nu af verloren. !
- Gij drukt mijne gedachte uit.
- Maximiliaan is laid uit zijn vorstelijk paleis van Europa over
den Oceaan gekomen om blood te vergieten, /mar om integendeel vrede
in zijn nieuw vaderland to doen heerschen.
De Mexikaan Velasquez wendde zich naar het groote portret der
keizerin dat in den kapperswinkel hing en wees er met den vinger
naar toe.
— En die edele vrouw, vervolgde hij, onze keizerin Charlotte die
zal meer voor het vestigen van den troon doen dan talrijke en sterke
legers. Haar goedheid werpt een stralenkrans op de vorstelijke kroon
en zelfs de Mexicanen — die gij zoo strong beoordeelt en misschien to
recht — voelen zich getroffen door hare zielegaven. Gister nog, generaal,
zag ik haar door de straten. van Mexico rijden... welnu ik, die reeds
zooveel regeerders in vollen bijval heb zien voorbijtrekken, die de
ovaties bijwoonde welke eens Santa-Anna en Miramon als presidenten
ten deel vielen, ik verklaar u openhartig dat ik nooit het hart van het
y olk zoo warm heb. voelen slaan als bij haren doortocht, dat ik nooit
eene geestdrift zag zonder een schaduw van terughouding als die welke
de Belgische vorstin ten deel viel. Zij zal den troon redden !
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Meester Gaspard, die op eerbiedigen afstand het gesprek had afgeluisterd, kon nogmaals de aandrift niet bedwiugen die in hem opw-Plcie.
- Ja, ja, senores, juichte hij, onze edelhartigo keize-Li; zal den
troon redden en wij alien zullen ons in de moeielijke -men rond fia:tr
scharen.
De generaal en Velasquez bezagen den man met welwillendheid.
- 't Is goed, man, zei deze laatste, wij zijn overtuigd dat gij het
niet bij woorden zult laten als het nood doet.

De keizerlijke troepen op de hoogten van Tacubaya,

— Dat zal ik bewijzen.
- Wie weet, zei de generaal, of we niet spoedig uw arm zullen
van noode hebben.
Meester Gaspard schudde ongeloovig het hoofd.
- Dat geloof ik niet, zei hij. Niet zoo spoedig zal ik zulks moeten
doon
— God gave het !
Beiden verlieten den winkel en gingen langs Calle de las Plateros
naar de Plaza.
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HOOFDSTUK X.

Ilet beleg van Oajaea.

Oajaca is een groote stad in de vallei van Rio-Atoyac gelegen, dicht
bij- de plaats waar deze stroom een andere groote rivier in haren boezem
opneemt alvorens zich in den Stillen-Oceaan to werpen.
Daar ligt de bergketen der Cordilleras en ontvangt er den naam
van Cerros de la Soledad.
Een stake vesting is op den bergring gelegen op het punt waar de
twee stroomen samenvloeien. De vijand had zeker van mooning geweest
dat dit punt goon groot belang had voor de verdediging van Oajaca want
Bazaine ontmoette er niet den minsten weerstand.
De bergketen integendeel word duchtig tegen elken aanval ingericht en was bezet met vier wallen die van krijgskunde getuigden.
Grachten, vier en vij meters diep, waren er rond gegraven. Oajaca
had als opperhoofd der belegerden. generaal Porfeirio Diaz die rond de
stad forten en wallen had doers opwerpen. Vier kerken of kloosters
waren als vestingen ingericht en vormden de hoeken van zijn strategisch
stelsel. De sterkste was San-Domingo ten Noorden, ten Oosten La Merced
en vervolgens San-Francisco en la Soledad.
Porfeirio Diaz had ook zijn voorzorgen genomen om in de straten
zelve weerstand to kunnen bieden. Alles deed voorzien dat de strijd
heftig zou wozen en men vreesde ferecht een bloedvergieten gelijk dit
bij het beleg van Saragosta en Puebla.
Den 24 Januari word het beleg ondernomen en het waren bijzonder
de kanonnen die Bazaine in working stelae.
De stad was omsingeld ! Ontsnappen onmogolijk ! Eu weldra zagen
de Juaristen dat zij slechts vruchteloos hull blood zouden vergieten en
Porfeirio Diaz — men moot hem die eer toekennen — was een funk en
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moedig soldaat en wat nog jets moor dan zeldzamer was in het leger der
republikeinen : het was een edel soldaat die noch tot plunderingen noch
tot bandieterij zijn toevlucht nam. Wanneer hij bemerkte dat hij
zwichten moest voor de overmacht van den maarschalk Bazaine riep hij
zijne troepen bijeen en legde den hachelijken toestand uit. Officieren en
soldaten besloten eene eervolle overgaaf aan den vijand voor to stollen.
Porfeirio Diaz begaf zich de eerste naar het Fransche kamp en gaf
zijn degen over.
Bazaine, die het karakter van zijn rechtschapen vijand waardeerde,
ontving hem met de plichtplegingen die een generaal toekomen.
Hij stelde hem de vrijheid voor op eene voorwaarde : namelijk dat
Porfeirio Diaz zijn eerewoord zou verpanden goon deel moor to nemen
aan den strij,c1.. Weigerde hij, dan, zeide Bazaine, zag hij zich verplicht
hem als gevangene in eene vesting op to sluiten.
Porfeirio Diaz weigerde.
— Indien ik ontsnappen kan, sprak hij, zal ik de wapens terug
opnemen. 1k heb trouw gezworen aan de Republiek ik wil mijn woord
niet verbreken.
Porfeirio Diaz word dus in verzekering gebracht maar Maximiliaan
gaf bevel hem met de grootste achting to behandelen en hem order alle
oogpunten to ontzien.

1100PDSTUK XI.

He ring.

Bij senor Velasquez
dien wij in don winkel van meester Gaspard
ontmoet hebben — was er heden een groote tertulia.
Een tertulia is eigenlijk eon avondfeest of soirée.
Het word gegeven ter gelegenheid van den verjaardag zijner vrouw
en de senoras verschenen er alien in een rijk balkostuum want de hoer
Velasquez had het Fransche militair muziekkorps ontboden en er zou
gedanst warden.
De uitnoodigingen waren gedaan tegen acht uur.
Van dozen tijd of kwamen de gasten binnen onder dewelke
verscheidene Belgische, Fransche en Oostenrijksche officieren.
Een bal zonder uniformen was in Mexico niet denkbaar.
De senoras hielden ervan.
Bovendien toonden de vreemde officieren zich zoo geschikt voor
het gezelschap en zoo aangenaam in den omgang en Velasquez mocht
eenige hunner zeer gaarne lijden die meermalen bij hem aan huffs
kwamen.
Er was heden nog eene andere voor de feestelijkheid : er
was namelijk een nichtje van Velasquez, de eenige dochter zijner zuster
wier ouders in Mazalan woonden, die bij hem eenige maanden kwam
doorbrengen.
Natuurlijk trachtte men bij Velasquez, die.zelf geene dochters had,
haar het verblijf in de hoofdstad zoo aangenaam mogelijk to maker.
Ricardo San-Bias was een wonderschoon meisje een echt Mexicaansche Creoolsche schoonheid.
Slank en weelderig gobouwd en Loch niet zeer groot met ravenzwart gelokt haar, donkere vurige oogen en een lichtbruine tint van de
zon en buitengewoon fijn gevormde handjes en voeten.
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Daarbij has zij eon. groote levendigheid in hare beweging, zooals
men dat veeltijds vindt in het zuidelijke klimaat, zonder echter onrustig
of rusteloos to zijn.
Als zij lachte, wat zij dikwijls en gaarne deed, vertoonden zich in
haar lichtroziggetinte wangen een paar allerliefste kuiltjes.
Zij deden hare schalkschheid aanminnig uitkomen.
Ricarda was ook spoedig de lieveling van alien en de jonge officieren
fladderden om haar heen als de vlinders om de kaars zonder dat zich
echter een hunner kon beroemen boven de anddren begunstigd to
.worden.
Zoo was het geweest toen zij van Vera-Cruz komende eene week in
Mexico had doorgebracht.
Zoo was het thans nu zij weder van haar uitstapje naar Cuernovaca
was teTuggekeerd.
Zij scheen opnieuw de ziel van het gezelschap to zijn zonder echter
de geringste koketterie to laten blijken.
leder beweging van haar was natuurlijk, bijna nog kinderlijk.
Toch schitterde er dikwijls een flikkering in die goedhartige oogen
waardoor een gevoel werd verraden dat misschien nog sluimerde.
Wat dat hartstocht of trots ?
Wie kon het zeggen ?
Het word reeds drukker in de zalen. , een bout gewoel vertoonde
zich daar, misschien boater dan ergens het geval in die dagen zou
geweest zijn.
Alle nation schenen vertegenwoordigd en het wemelde van rijkgestikte uniformen en eerekruisen maar ook van zwarte rokken en van de
nieuwste damestoiletten die hier in de mode kwamen zoodra de vlugge
stoomboot de laatste prenten uit Parijs overbracht.
Of de Mexicaansche daarbij wonnen valt stork to betwii felon.
Omstreeks dozen tijd was juist de chignon uitgevonden. Die afzichtelijke en onnatuurlijke mode misvorinde de allerliefste kopjes door den
grooten bundel vreemde haren.
Allen echter droegen hem niet.
Ricarda b. v. pronkte met haar natuurlijke lokken en maakte
daardoor eon groote en gunstige tegenstelling.
De klok had negen geslagen.
In de feestzaal was de dans reeds begonnen.
De menigte, die tot nu toe aan de voordeur had gestaan om de
gasten to zien binnenkomen was reeds heengegaan.
Er beyond zich niemand meer aan de voordeur dan eene vrouwe-
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lijke gestalte, zoo diep in haar sluier gewikkeld dat de schitterende
oogen nauwelijks zichtbaar waren.
De mttyor domo was reeds een enkele maal buiten gekomen en bad
haar gevraagd wat zij daar te doen had. Zonder hem eenig antwoord te
geven hield zij hem de reopen papier voor, in Mexico welbekend, die
kleine loten die voor weinig geld verkocht worden.
Brommend en schimpend verwijderde zich de man.
Hij had het gaarne belet dat zulk gepeupel zich aan den drempel
zijns meesters wonsing waagde. Verbieden kon hij het nochtans niet
want de handel van deze loten op de straat was vrij.
Men moest ze this dulden.
Het hop naar tienen.
In de laatste half uur waren er bijna goon gasten binnengetreden.
Hij kon dus niet moor komen !
Al haar geduldig wachten was dus to vergeefs geweest.
En Loch — zij had het immers aan Geronimo beloofd en het was
immers in het belang van de keizerin Charlotte die zich zoo milddadig
en vriendelijk toonde jegens de armen en daarom door de lagere yolksklassen als 't ware werd aanbeden.
Op dit oogenblik kwam er nog een hoer alleen aanstappen.
Hij droeg een korten donkeren mantel lien hij bij wijze van een
.zerape over den schouder had geslagen.
VOOr het huis bleef hij een oogenblik staan en kook bij het licht
van twee holder schijnende lantaarns op zijn. horloge.
De vrouwelijke gestalte aan den drempel der deur scheen hij niet
opgemerkt to hebben.
— Caramba ! mompelde hij, het is laat geworden ! en hij verborg
wederom zijn horloge then de vrouw den arm naar hem uitstrekte
zonder den sluier to laten vallen.
Zij had hem herkend.
Hij behoefde niet te weten wie hem dit briefje op deze plaats en dit
uur ovehandigde.
— Senor !
Mauricio — zoo heette de man — hief het hoofd.,op en zag thans
het meisje dat hem met dezelfde hand waarin zij de loterijbriefjes vasthield het bilj et overgaf.
— Niet n.00dig ! murmulde hij kortweg want hij zag slechts de
loten die zij in de hand had.
— Senor !
— 1k speel niet in de loterij.
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Tegelijk wilde hij voorbijgaan en had den drempel reeds betreden.
— Eon brief, Don Mauricio riep het meisje bang dat hij Naar had
ontgaan.
Santissima I zeide Mauricio !
Op het noemen van zijn naam had hij zich met dien uitroep omgekeerd.
Wie zit gij ?
— Kent gij
Que iinporte zeide het meisje beschroomd.
Maar de uitgestrekte vingers hielden den brief duidelijk voor.
— Voor mij ? vroeg hij velba,asd.
Zij knikte.
Hij nam het briefje aan,
— Van wie ?
— Het is een zaak van gewirtht.
— Ha !
— Lees hem.
Het jonge meisje trad snel terug is de schaduw der straat om
weldra in de duisternis te verdwijnem.
Mauricio hield een oogenblik het briefje besluiteloos in zijne
handen.
Van wie kon het zijn ?
Hier was het geen geschikte plaats om het te lezen.
Boven was misschien beter gelegenheid daartoe en toch was hij
on geduldig Hij eindigde met het briefje to bergen en trad in huis, stampte het
stof van zijn laarzen erg steeg vervolgens de trap op naar de verlichte
zalen.
Zoodra, hij boven kwam ontmoette hem een vriend dien hij met
den naam van Silvester begroette.
Met koortsachtig gloeiende wangen trad deze op hem toe.
Hij greep Mauricio bij den arm.
Blijkbaar had hij iets te veel gedronken en be yond zich in een
opgewonden stemming.
Mauricio nam zijn arm en hem een weinig ter zijde voerende, fluisterde hij hem in het oor :
— Wel, amigo, gij hebt de flesch een weinig to vroeg toegesproken.
- Ne ... en !
- Neem u toch in acht ! Gij begaat antlers nog domme streken.
- Wat zou ik !
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— En wat zullen de vreemdelingen daarvan denken ?
— De vreemdelingen, Mauricio, zeide Silvester en zijn oogen
schitterden onheilspellend. De vreemdelingen ? Caracho, hombre ! de
vreemdelingen.
Hij knarste de tanden en balde de vuisten.
— Silvester ! Silvester ! smeekte Mauricio. Hoe ziet gij er uit ?...
Kom, ga naar huis en leg u to bed ! Gij deugt hier in het gezelschap
niet en kunt zelf slechts in ongelegenheid geraken.
— Gelooft gij dat ik dronken ben ? zeide Silvester somber.
Ja.
— a heb slechts eenige glazen wij n. gebruikt, meer niet.
— Maar gij gloeit, gij zijt opgewonden.
— Wat zou dat !
— IJw gelaat is vuurrood, uwe oogen draaien... Ga heen, Silvester,
wat gij ook hebbet, gij past niet in 't gezeischap van vroolijke menschen.
— Gij hebt gelijk, Mauricio, antwoordde de jongeling.... Ja, ik
wil heengaan, maar, bij den duivel ! zij zullen mij terugwenschen als
ik weg ben.
— Hoedat ?
— 1k zal ze daarbuiten de hel warm maken, daarvan kunt gij u
verzekerd houden.
— Wat wilt gij beginnen ? fluisterde zijn vriend opmerkzaam
Wordende.
— Kom mode, sprak Silvester zacht. Moeten wij het geduleli.g
aanzien dat doze overmoedige Franschen den bags spelen in dat land ?...
Strijd zoolang als 't mogelijk is en morgen daarmede begonnen... Kom
mo de ...
— En waarheen wilt gij gaan ?
— Naar de Indepandencia... of naar Madre Pico.
— Zijt gij waanzinnig, riep Mauricio verrast. Naar Madre Pico?
— De duivel hare haar ! Maar ik wil den strijd voeren op eigen
hand... ik wil eon handsvol ruwe kerels rond mij hebben... Honderd,
tweehonderd, zooveel ik or krijgen kan... En bij Madre Pico, in het
Infierno, is dit volkje best to vinden.
.
— Kom, onzin, antwoordde zijn vriend.
— Zoo !
— Wat zal het geven als gij zulks doet ?
— Ik zal moorden, branden, plunderen...
— Wat geeft het dat gij eon paar arme duivels doodslaat.
— Alles telt, zeide Silvester met eon valschen lath.
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- Wat is er dan weer voorgevallen ? Verdient Juana het dat gij u
ten haren gevallen zoo hopeloos aanstelt.
— Juana ! herhaalde Silvester verrachtelijk lachende.
- Bemint gij haar niet meer ?
— Neen... om haar bekreun ik mij niet imager. Zij is reeds lang
vergeten. Maar iedere bloom die in ons land bloeit zullen zij plukken
want hun overmoed kent geene grenzen meer.
— Is er weder jets mis ? vroeg nogmaals Mauricio die thans
begreep waardoor zijn vriend zoo opgewonden was.
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Wapenschouwing der troepen to Mexico.

Silvester draaide het hoofd om naar de zaal waar de paren zich
gereed maakten voor eon nieuwen dans.
— Ziet ge daar dat bekoorlijke meisje in lichtblauwe zijde, met die
schitterende oogen en die lieve krullen ?
- Iic zie haar !
— Kent gij ze ?
- Neen.
- Zij hoot Ricarda San-Blas.
— 1k ben verheugd haar kennis to waken.
- Ja zij is de perel van dozen avond
-- En maakt u dat kwaad, Silvester !
- U niet ?
Integendeel
zij is het immers waardig !
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- Hebt gij dan geene oogen, Mauricio ?
— Zeker, ik zie haar zeer goed...
— Ziet gij dan niet hoe dat Fransch gespuis om haar heen zwermt
en hoe lief en vriendelijk zij met hen praat ?
— Ze kan toch niet stug tegen zijn.
- Verdoemde kokette, mompelde hij tandenknarsend.
- Gij zijM kwaad, Silvester.
— Is het niet om razend te worden als wij zien hoe die Fransche
schurken in het land to werk gaan terwij1 zij hier in de stad de hoofden
der jonge meisjes op hol brengen en tegelijk met trotschheid en
verachting op ons nederzien.
— Maar de jonge senoritas zoeken het.
- Lichtzinnig, karakterloos y olk !... Kom mode, Mauricio Laten
de ouden zich onder het juk buigen wij jonge lieden willen hem laten
zien dat wij nog warm blood en sterke spieren hebben om het tegen hen
op to nemen.
Mauricio schudde met het hoofd.
— Gij aanvaarde eene waanzinnige onderneming, zeide hij. Gij
stemt u bloot aan groote gevaren zonder eenig uitzicht op winst of
geluk. Dat is dwaas.
— En hij zit hier met de handen in de broekzakken.
— 0/den sabe ! zeide Mauricio schouderophalend mot eon eigenaardigem. lach.
Wat wilt go zeggen ?
— Gij moot mij thans niet langer 'ophouden. Ik ben reeds laat,
genoeg gekomen en schaam mij haast mij aan de senora voor te stellen.
Gaat gij naar huis ?
- Ik heb u gezegd waarheen ik ga, Mauricio. Hebt gij den moed
mij to volgen ?
- Den mood misschien wel maar geen bijzondere neiging,
antwoordde Mauricio. Wees niet dwaas en overleg de zaak eerst goed.
Maar hebt gij lust tot eon avontuurlijk leven waarbij gij tegelijk voldoen
kunt aan 1111T verlangen kom dan morgen ochtend vroeg bij mij. I.k doe
u misschien een voorslag die u wel zal behagen.
Wat hebt gij dan ontdekt ?
— 1k heb een spel ontdekt waarbij men altijd winnen moot.
- Eon spel, zeide Silvester verachtelijk. 1k wil daarmede niets to
doen hebben.
Mauricio lachte.
— 1a, een spel... Maar kom slechts bij mij... Ik waarborg u dat
het u uicstekend bevallen zal.
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Hij reikte Silvester de hand maar doze aanvaardde haar niet en
sloeg er zelfs geen acht op want verdiept in zijne sombere gedachten
keerde hij zich om en zonder zijn vriend to groeten verliet hij het vertrek en begaf zich naar de kleedkamer waar hij hoed en mantel nam en
het huffs verliet.
Mauricio, die lichtzinnig leefde, zonder zich over iets to bekommeren en alleen voor zichzelven zorgde, vergat zijn vriend in hetzelfde
oogenblik.
Hij was gewoon alleen voor zf.chzelven zorg to dragen.
De vroolijke tonen der muziek klonken hem in de ooren en de
borate paren krioelden door elkander.
Het was Diet gemakkelijk door het gedrang in de zaal to geraken
om zich aan den senor en de vrouw des huizes voor to stellen.
Daarom begaf hij zich naar eon vertrek daarnaast waar hij spoedig
verscheidene bekenden bij elkander vond.
Er word eenparig over Ricarda gesproken.
De nicht van Velasquez had alien in verrukking gebracht. Allen
verklaarden ook eenstemmig dat zij nooit eon lieftalliger, verleidelijker
schoonheid ter wereld gezien hadden.
Ten laatste word Mauricio zelf Dieuwsgierig haar ook van nabij to
zien.
Aan een der whistafels zat de vader van Mauricio.
Doze ging tot hem.
De oudeman stond recht om aan het buffet een glas to gaan
drinken.
— Zoo, Mauricio, waar zijt gij zoolang gebleven ?
— Iic kon- niet vroeger komen, vader.
— Zooveel to aangenamer is het mij dat gij nu nog komt. Hoor,
Mauricio — ging hij voort terwiji hij den arm van zijn zoon nam en
hem een weinig ter zij de voerde hebt gij Ricarda, de nicht van
Velasquez reeds gesproken ?
— Nog niet, vader.
— Gij hebt ongelijk.
Ik weet dat al de aanwezigen over haar spreken. Het moet eon
klein wonder wezen.
— Als ik van uw leeftijd was, zeide zijn vader, dan weet ik wel
wat ik doen zoude. De oude San Bias is verbazend rijk en een der aanzienlijkste burgers van. Mazathan, en zijne dochter is inderda0 verrukkelijk. woes verstandig mijne toestemming hebt gij reer i s en uwe
moeder zoude daardoor oprecht gelukkig zijn.
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vader, zeide Mauricio vrij bedaard. Misschien verblindt zij meer dan dat zij liefde inboezemt. In ieders geval zal ik haar
opzoeken en mij zoo goed mogelijk gedragen.
— Dan zult gij verstandig handelen, Mauricio. Daarenboven wordt
het voor u tijd wat ernstiger te zijn en de Wilde haren eens to laten.
uitvallen.
— II( ben nog vrij, vader, zeide Mauricio lachend. Maar ik heb
goeden wil en wensch de proof eens te wagon. Het is immers de senorita
in hemelsblauwe zij de ?
— Zoek de schoonste, de edelste en die u 't meest bevalt en gij
fiat de rechte, zeide de ouderling die zelf geheel betooverd scheen door
het schoone meisje.
Mauricio begaf zich naar de danszaal.
Op lit oogenblik viol hem de brief in, welke hem zoo geheimzinnig
word besteld.
Van wie kon die zijn ?
Wat kon er in staan ?
De nieuwsgierigheid prikkelde hem, want de brengster had immers
gezegd :
, Lees, het is gewichtig. ,
Maar zijn ontmoeting met Silvester en de plichten der wellevendheid hadden hem genoodzaakt zijn nieuwsgierigheid to beteugelen.
Hij ti ad in eon der goedverlichte zijvertrekken, haalde den brief,
die op grof papier geschreven was, to voorschijn, opende hem en las :
— Verentos,

c, Kom morgen ochtend aan den Penuelos.
,, Niet later dan tien ure.
” Wij kunnen rijken buit maken.
, Uw Italiaan rijdt met den postwagen. Hij heeft eon som van
duizend omen bij zich die hij naar Cuernavaca moet brengen.
,, De escolta aan de guarda is hiervan verwittigd, maar ik heb zorg
,, gedragen dat zij ons niet kan lastig vallen.
, Gij moot komen. Onze vrienden zijn alien op eon andere expeditie
uit en ik heb slechts vier man bij elkander kunnen krijgen.
” Dat is to weinig.
, Rodolfo is door mij gewaarschuwd. a heb voor versche paarden
gezorgd.
” Wraak en goud.
75 UW G. ,,
— Caramba, mompelde de jonge man bij zich zelven en keek op
..
zijn uurwerk.
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Het was juist elf ure.
— Dan heb ik weinig tijd en eigenlijk komt het mij thans in het
geheel niet gelegen... maar Solfinto...
Bij lien naam knarste hij op de tanden en vertrok zijn gelaat.
— Caracho ! zulk een goede gelegenheid komt nooit -weder... Elf
uur !... 1k heb altijd nog ruim twee uren tijd.
Hij stak het briefje weder in ziju borstzak en trail de groote zaal
binnen.
Hij behoefde daar niet lang to zoeken haar de koningin van het
feest.
Juist gedurende de pauze zag hij haar omringd door een aantal
jonge heeren, meest officieren, en hoorde onder het voorbijloopen hoe
een paar senoras zich uitlieten over dat kokette ding.
Hoe onbetamelijk toch Het die Ricarda zich het hof maken door
de heeren ?
Hoe lokte zij hen tot zich door haar luid en ongepast gelach ?
Arme schepsels ! Het helpt toch niet' !
Ricarda was nu eenmaal ster, die alle andere verdonkerde.
En dit was niet haar schuld.
Haar gedrag was onberispelijk. Nu en dan wou zij zich terugtre liken.
om de hulde die men haar bracht — en die haar lastig werd — to ontgaan.
Te vergeefs echter !
Met haar vrooliiken aard zette zij zich daar overheen en schikte
zich in het onvermijdelijke.
Mauricio naderde haar en terwijl hij haar lieftalligheid nog meer
dan hare schoonheid bewonderde kwamen die trekken hem echter zoo
bekend voor alsof hij haar ook ergens anders ontmoet had.
Hij kon zich niet herinneren wanneer of waar.
Toch was het goon gelaat dat men zoo licht kon. vergeten !
Doze oogen en die eigenaardige bekoorlijke trekken_om den mond
moest hij reeds ergens gezien hebben.
Maar waar ter wereld kon dit geweest zijn. ?
Hunne blikken ontmoetten elkander maar die van Ricarda wendden
zich weder z(16 bedaard van hem of dat hij erdoor in twij fel geraakte.
Zij kende hem ten minste niet , anders zoude haar blik langer op
zijn gelaat gevestigd zijn gebleven.
Hij moest zich dus bedriegen doch het was zondorling dat dit
bilitengewone wezen zulke flauwe herinneringen bij hem op-svekte.
De muziek noodigde weder nit tot dansen.
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Hij trachtte het meisje te naderen en vroeg een dans.
Hij kwam te laat ; zij was haar woord reeds kwij t voor alle dausen
zooals zij hem vriendelijk doch stellig verzekerde.
Mauricio, die ook geheel andere dingen in het hoofd had dan zich
met schoone meisjes te bernoeien verliet de danszaal.
Hij begaf zich terug naar het vertrek waar gespeeld werd.
Hij was nog besluitloos of hij niet liever dadelijk gevolgd zouden
geven aan de uitnoodiging aan lien kring maar het spel verleidde hem
om nog te blijven.
Aan die verzoeking kon hij geen wearstand bieden en hij liep
eenige oogenblikken langs de speeltafels heen en weder waar echter nog
geeno hazaardspelen aan gang waren.
Dit geschiedde op zulke partijen eerst dan als de dames zich
verwijderen en thans waren zij alien nog druk aan den dans.
Mauricio had echter geene rust.
Be oude speelduivel was in hem ontwaakt en spoedig had hij een
paar viienden gevonden die ook daartoe lust gevoelden.
Hij nam Bus een ledig tafeltje in beslag, zette zich daaraan neder,
trok zijne handschoenen uit die hij naast zich op de kleine tafel legde
en opende eene bank.
Als hij precies om een uur vertrok dan kon hij de plaats, die hem
door Geronimo was aangeduid nog tijdig bereiken.
In de danszaal was het ondertusschen zoo heet geworden dat senora
Velasquez bevel gaf het Jansen een korte Nos te staken en het vertrek
te luchten.
Gedurende een kwaart ours gaf men aan de frissche nachtlucht
gelegenheid door de openstaande ramen en deuren de zaal te doortrekken.
De lichtgekleede en verhitte dansers konden daar natuurlijk niet
blijven, maar moesten zich zoolang verspreiden in de andere vertrekken.
Ricarda nam den arm van haar oom om de aanzoeken van andere
heeren daartoe te ontgaan.
Zij begaf zich met senor Velasquez naar de speelkamer waar de
heeren die de speeltafels hadden bezet zich door het plotseling binnenkomen van het gezelschap niet lieten storen.
— Zie Bens hoe ernstig deze waardige senores aan hun werkzaamheden zijn ! speak het jonge meisje lachend toen zij eenige oogenblikken
tusschen de verschillende tafeltjes hadden gestaan.
— Niet waar ?
— Hoe, zorgvaldig zij hun kaarten op de tafel leggen alsof leven en
dood daarvan afhing, Het is iets wonderlijks het kaartspel en ik heb
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nooit kunnen begrijpen dat verstandige menschen zich met zooveel
hartstocht daaraan kunnen overgeven. Speelt gij ook kaart, oom ?
— Somtijds, Ricarda.
— Zoo ?
— Maar nooit hazaard.
— Wat is dat, oom ?
— Hazaardspelen zijn zulken waarbij het niet aankomt op bekwaamheid of berekening mar alleen op goed geluk en waarbij men, als er
hoog wordt opgezet, in weinige uren, ja, soms in enkele minuten een
groot vermogen kan verliezen.
— En noemt men dat spelen ?
— Zeker.
— Gaat het daarbij niet menigmaal geducht ernstig toe ?
— Heel dikwijls, Ricarda.
— Maar als iemand in een paar minuten, zooals gij hot zegt, het
geheele vermogen van een ander- wint, behoudt hij zulks dan ook ?
vroeg het jonge meisje.
— Stellig !
— Pat vind ik niet..., hoe zal ik zeggen' ? niet... ridderlijk.
— Maar heeft de andere zijn vermogen daartegen niet in de waagschaal gelegd ? Wie dat niet wil kansen moet ook niet spelen.
— En spelen die oude heeren ook op die wijze ? vroeg Ricarda,
beschroomd den kring rondziende.
— Neen, lief kind, zeide haar oom lachend, dat zijn meer onschuldige spelen, waarbij men wel een of twee onsen goud kan verliezen,
doch meer ook niet.
— Maar toch ook winnen, niet 'waar.
— Wel zeker, zeide senor Velasquez goedig, anders was het
immers geen spel.
En het ander spel ? Spelen zij dat niet.
— Neen, lieve, nu nog niet.
— Straks dan P...
— Misschien wel.... Maar toch aan een der tafeltjes ginds wordt,
geloof ik, hazaardspel gespeeld. Het gezelschap uit de balzaal heeft
zich daarrond geschaard.
— Om een heel vermogen ? vroeg Ricarda ernstig,
— Neen, dat wel niet, zeide senor Velasquez, maar toch voor
grooter sommen dan aan de andere tafeltjes.
— 1k zou dit wel .
Bens willen zien.
— Gij zoudt het toch niet begrijpen.
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— Het is eene aardigheid.
— Wij willen beproeven of wij daar aan tafel nog een plaatsje
kunnen krijgen. De gasten verdrongen zich cif ar achter.
De oude heer geleidde zijne nicht da y sheen om zoo mogelijk den
wensch van het meisje in to willigen.
Zoodra de jonge heeren bemerkten dat Ricarda de tafel wenschte to
naderen maakten zij plaats.
De senorita kon aan de zijde van haar oom dicht achter den bankhouder staan en op deze wijze de geheele tafel en het spel overzien..
— En waarom zetten zij zooveel geld op enkele kaarten, oom,
fluisterde Ricarda tot Velasquez want zij gevoelde eene onaangename
gewaarwording in de nabijheid van deze zwijgende doch oplettende
spelers.
— Zij beproeven het op hunne kaarten to winnen, antwoordde de
ouderling op fluisterenden toon. Ziet ge van de kaarten die deze hoer,
Welke thans ban.khouder is, in de hand heeft, worden onkel° van boven
afgenomen en daarop nu een rechts dan een links gelegd. Valt nu
dezelfde kaart waarop de spelers geld hebben gezet links van den speler
dan....
Verschrikt hield hij eensklaps op....
Ricarda's knieen knikken terwijl zij naast hem staat.
Zij zou nedergevallen_zijn. als hij niet snel haar arm in den zijnen
had geklemd.
Haar gelaat was doodsbieek geworden.
Een jong Belgisch officier die naast haar stolid en eigenlijk den
geheelen avond zich zoo dicht mogelijk in hare nabijheid had gehouden
kwam snel met een glas water aandragen.
Zij die niet meespeelden verdrongen zich gedienstig.
De spelers sloegen goon acht op haar.
De kaarten waren juist zeer hoog bezet.
Op zulk een oogenblik mocht het spel niet worden afgebroken.
Ricarda was niet van een zwak karakter.
De reactie was oogenblikkelijk in haar.
- Wat is het, lieve ? vroeg de oude hoer bezorgd tt rwi j I hij met
haar een schrede van de speeltafel terug trail.
- Niets
- Gevoelt gij u onpasselijk ?
— Neon, oom, antwoordde zij in weerwil harer bleekheil
Wat hadt ge dan
- Ik weet het zelve niet...
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— Misschien de verandering van lucht ?
— Waarschijnlijk !... Het is nu weeral geheel en al voorbij.
— Gij hebt alle kleur verloren.
— Dat gebeurt mij zeer licht, zei het jonge meisje met een glimlach op het gelaat.
— Dan is het niet erg ?
— Het heeft niets te beteekenen, oom.
De jonge Belgische officier naderde met een glas water.
— Senorita, zei hij, ziehier, dat zal u verfrisschen.

intocht, der troepen to Queretaro.

Zij dankte hem met een blik, dronk eens en gaf het terug.
De jonge man die er acht op geslagen had welken kant van het
glas zij met de lippen had aangeraakt, ging met den roomer ter zijde
en zette hetzelfde plaatsje aan zijn mond.
Hij dronk of het de heerlijkste wijn der wereld was.
— Willen wij terug gaan naar de danszaal, Ricarda ? vroeg haar
oom. De koele lucht daar zal u goed doen.
— Ja, zeide Ricarda.
— ICom dan i
— Maar gij belooft mij, oom, hier weder terug to keeren ?
— Stelt gij belang in het spel, lieve ?
31
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Heel veel.
— Dat verwondert mij.
— 1k heb iets dergelijks nooit gezien, oom.
— De meisjes zijn toch zonderling.
— Hoe heet dat spel ?
— De monte. Wordt het bij u aan huis niet gespeeld, Ricarda ?
— Nooit. Vader zou het niet dulden.
— Wat spelen ze dan ?
— Aileen de whist.
Zij waren intusschen naar de zaal teruggekeerd waardoor de nachtlucht koud en frisch heentrok en Ricarda was inderdaad spoedig
volkomen hersteld.
Lang mochten zij bier in den tocht niet blijven.
Het jonge meisje verlangde vurig, hoe vreemd ook, van naar de
speelkainer terug te keeren.
— Oom, fluisterde zij daarbij schalksch lachend, gij wordt immers
niet boos als ik eene dwaze vraag aan u doe ?
— Een dwaze vraag, lieve ?... Gij weet immers wel dat ik u niets
weigeren kan.
— Zeker niet ?
— Gij zult mij niets vragen wat ik u niet kan. toestaan.
Ricarda schudde het hoofd.
— Dat weet ik niet, zei ze.
— Wat is het dan ?
— Denk eens aan iets buitensporigs, iets onmogelijks.
a.. . .■ Maar, lieve, wat hebt gij u dan in het kleine hoofdje gestoken ?
...___ Welnu... ik wil eens spelen.
_ Zijt ge dwaas, kind ?
_ Neen, ik wil het.
—

— Monte ?

— Ja, oom.
....... Maar, Ricarda, hoe komt u dat in den zin ?
— 1k heb u te voren verwittigd dat ik u eene dwaze vraag ging
doen. Gij wildet mij niet gelooven.
— En onder al die heeren ?
Ja.
— Wat zullen ze van mij en van... u denken ?
— Mogen vrouwen dan niet spelen ?
— Zij mogen wel, lieve, en doen het ook maar al te dikwijls.
— Welnu dan ?
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— Maar altijd onder elkander en gij.... gij zijt hier heel alleen.
— Zijt gij dan niet bij mij, oompje ?
Senor Velasquez twijfelde.
De kleine echter speelde zoo volkomen den Baas in huis en daarbij
zoo beminnenswaardig, zoo onweerstaanbaar dat niemand er aan clacht
haar ooit jets te weigeren.
Zij had zich daarenboven altijd zeer bescheiden getoond in hare
verlangens.
— Begeert gij het dan zoo vurig, Ricarda ?
— Ja, lieve oom.
— En niet voor lang ?
— Slechts een, een enkele inzet.
— Goed.
— Gij stemt toe ?
— Kom !... 1Viaar de heeren zullen oogen opzetten.
— Pat is niets, oom.
— Hebt gij geld bij u ?
— Geen enkelen piaster, zeide het jonge meisje.
De oude heer lachte er luid om.
Hij tastte in zijn zak en haalde een goudstuk te voorschijn.
-- Dames kunnen natuurlijk slechts goudgeld opzetten. Maar,
ging hij voort, geloof niet dat de heeren bij het spel zoo galant zijn als
bij het dansen. Gij zult uw goud zeker verliezen.
— En toai niet armer zijn dan vooiheen, oompje, zeide Ricarda
glimlachend.
Er lag echter jets gedwongen in haar houding.
Velasquez wilde haar weder geleiden naar de plaats waar zij te
voren had gestaan.
— Neen, oom, langs deze zijde.
Nu kon zij rechts van den bankhouder hare kaart bezetten waar de
omstaanders zich ook beijverden om ruimte te makers.
Niet weinig waren zij verbaasd toen zij het goudstuk, dat zij nog in
de hand hield, vigor zich op de tafel legde.
— Caramba, senorita, riep Mauricio verbaasd uit toen hij de lichtblauwe senorita naast zich zag. Wilt gij uw geluk beproeven dan ben ik
verloren, want schoonheid wint het altijd.
— Pat weet ik nog niet, zeide Ricarda vroolijk.
Zij was doodsbleek.
Men schreef dit toe aan ongewoonte.
Mienigmaal verliest zij ook, maar zoekt dan altijd het terug te
winnen.
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— Het hart niet ? uoeg Mauricio luimig. Maar op welke kaart
wilt ge zetten ?
Ik ken de kaarten. niet.
Nauwelijks 'kon men, haar woorclen. begrijpen.
- Duid or een aan.
— Die bonte daar... die heer !
— Pat goudstuk ?
- Ja.
- Goed, zei Mauricio.
— Maar niet tegen ander geld, zei Ricarda.
Mauricio was verbaasd.
— Niet tegen ander geld ?
— Neon.
- Dat is de regel van het spel, zeide Velasquez die nevens haar
stond.
— En kan ik dan om niets anders spelen ?
— Maar waarora dan, lieve ?
Ricarda zweeg.
Zij wilde spreken maar de woorden Stikten in hare keel.
Zij =est al hare geestkracht verzamelen, doch dit duurde niet
Met eene duidelijke stem en den blik stout op Mauricio gevestigd,
zeide zij
- Ik wil spelen om... den ring.
— Om welken ring ?
— Om den ring met den smaragd die doze senor aan zijn pink
atraagt.
Mauricio keek op.
Hij ontstelde plots en word bleek.
Met strakken blik aanstaarde hij het meisje.
Thans herinnerde hij zich alles ! Thans kende hij haar
Zij was dus: het meisje uit den postwagen dat hij toen achter met
den sluier om hoofd en haar geslagen en in een donker gewaad gekleed
Zag„ niet c1.4delijk had herkeud.
PeTprsonen, door wie hij omringd wars, clraaiden...
De kaarten dansten voor zijne,00gen.... ales wat hij voor zich. bad
schemerde met de kleuren van den regenboog.
Ricarda had haar blikken niet van hern afgewend en een flauwe
trotsche lach speelde om hare lippen.
Niet alleen verried de ring hem maar het lidteeken veroerzaakt
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door het schot aan de rechterzijde van -de kin, war cke Yi'Asche
revolverkogel was langs gegaan, verfoonde zich ttelder eri dniAtelijk.
Het gloeide met purpereh kleur toen zijn gelaat zoo verbteekte.
— Nu, senor ? vroeg ze opnieuw.
De hiedespelers waren verrast toen zij zagen hoe hit ancters zoo
vroolijke en koelbloedige makker van zijn stuk was gobitichi.
Ook Velasquez zag zijne nicht zwijgend aan.
Hij vermoedde dat daarachter een geheim school.
Mauricio poOgd-e al zijne geestkrachi to veramelon want hij
gevdelde dat zijne misschien zijn ièven van zijne bedaarclheid
afhing.
Met de rechterhand streek hij over het geaat ob. met 'cite linker
drukte hij krampachtig de kaarten.
Op luchtigen toon zeide hij met een gedwongen lack :
— Hoe zonderling, senorita, dat gij juist den ring Arerlangt.
gloeide eh doorpriemde liadr dreigend.
Maar dit was vluchtig.
Vriendelijk vervolgde hij :
— Met dit spel heb ik hem gewonnen, weint, het
WO, met dit
spel wil ik hem aan u
Nooit kah hij aan 'schooner hancien
koinen.
- retoitorW reonon-os ! riepen thafie do iii.etiespbki-§, ie OngAuldig
waren.
Want Allen hadden hoog ingezet bp de kaart -Vat. Riar& waarop de
ring stand.
Mauricio zag echter naar het geld hiet..
Werktuigelijk nam hij de kaarten af eh leg& zo over eh weder.
Het schemerde en flikkerde voor zijne oogen eh tech hij den heer
nederlegde riep hij met een diepen zucht :
— Gij hebt gewonnen !... Hier is de ring
— Halt ! Caramba riep een bejaarci. 'leer die zonder galanteriZ
daartegen had gezet.
Wat
ge ?
— De heer ligt links.... ik heb gewonnen. En ik verzObik beleefd
mijn geld, want rechts ligt het aas.
— Is dat gewonnen of verlOren ? vroeg Ricarda met een bilk op
iemand die naast haar stond.
Gij hebt, eilaas, verloren, senorita, zeide doze.
Ricarda schoof het geldstuk weg.
Zij min den arm. van tiaar oom eit tO1 ilëm §-Au* eii iéjaagd de
kamer uit.
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Mauricio volgde haar met de oogen, maar de omstanders drongen
weder dichter bij de tafel en versperden hem aldus het uitzicht.
De eigenlijke spelers, die zich door dit voorval niet Ham aftrekken,
dwongen hem het spel to hervatten.
Wat bekommerden zij zich om een senorita, al ware deze nog
schooner geweest.
Bier op de tafel klonk het goud en dat geluid verdoofde ieder ander
gevoel in hun hart.
Maar zeg mij nu in 's hemels naarn, kind, vroeg Velasquez, wat
beteekende 'clat alles ? Wat kwam die ring daar doen ? Mauricio werd
doodsbleek toen gij lien -als inzet vroegt.
— Hij is een schurk, oom.
— Wat zegt ge, lieye ?
— De waarheid.
— Maar het is de zoon van....
— Het is de kerel die den postwagen plunderde en den ring van
mij eischte.
— Onmogelijk !
— Dezelfde die de twee Fransche officieren verraderlijk uit eene
hinderlaag als een laffe moordenaar dood schoot.
— Ricarda ! riep Velasquez ontsteld. Kind ! gij vergist u !... Het
is Mauricio Lucido, het is de zoon van den rijken Lucido en erfgenaam
van een millioen misschien.
— En al was hij de troonopvolger van Mexico, riep Ricarda, hij is
de schurk.
Het meisje kon haar opgewondenheid nauwelijks onderdrukken.
— Maar hoe weet gij dat ?
— Aan zijne kin.
— Op welke wijze ?
— Hij. draagt er het lidteeken van den revolverkogel waarmede de
doodelijk verwonde officier hem trof,
— Maar, kind !
— Hebt gij niet gezien hoe bleek, hoe doodsbleek hij werd ?
— Ja.
— Hij had mij dan herkend.
— Dat komt ales uit, zeide Velasquez, dergelijke zaken zijn meer
uitgevallen.
Hij blikte somber voor zich.
— Wat kunnen wij doen ?
— Wat wij kunnen doen ! riep Ricarda driftig en het zijn am los.
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— a weet het niet.
— a wel.
- Wat wilt ge ?
— Hem laten aanhouden, oogenblikkelijk, terwijl hij daar zit.
zal als getuige, als aanklager tegen hem optreden.
Velasquez was verschrikt.
— Maar, mijn lieve, dat is onmogelijk.
— Waarom ?
— De varier van hem, de oude Lucido, is mijn boezemvriend. De
man kreeg stellig eene beroerte van schrik en smart.
— Oom, zei Ricarda bitter, als het de zoon was van arme lieden
of ware het een. Indiaan zoudt gij ook zoo toegevend zijn al lag zijne
moeder snikkend aan uwe voeten ?
— Begrijp, kind !...
— Is het dan waar wat de vreemden van ons land zeggen dat de
rijken ongestraft alles mogen doen terwijl zij de ongelukkige armen in
slavernij houden ?
Velasquez glimlachte en trachtte een andere richting aan het
gesprek to geven.
— Ik had nooit gedacht, zeide hij, dat er nog politiek en zorg voor
het algemeen welzijn in uw klein hoofdje opkwam.
— a vraag rechtvaardigheid, oom.
— Kom ! kom ! Keeren wij terug naar het gezelschap en als gij
zeker zijt van uwe zaak dan zal ik er morgen met mijn, vriend Lucido
over spreken.
— En daarenboven zit de schurk met mijn ring aan den vinger,
zeide Ricarda terwijl zij de parelwitte tanden stijf op elkander drukte.
Velasquez zei ernstig :
— Dien moet hij weder terug geven.
— Wanneer ?
— Heb daarvoor geene zorg, dat zal ik wel in orde brengen.
— Wezenlijk ? vroeg Ricarda.
— Ja.
Een groote verandering had plaats gegrepen in het meisje. Zij die
tot nu toe zoo vroolijk was, sprak geen woord meer. Haar blik was
ernstig en een bijna mannelijke vastberadenheid lag over hare trekken
verspreid. Thans kende zij de gevoelens van den ouden heer en hoe lief
zij hem ook had stond haar besluit toch vast voor dezen keer haar eigen
wil door to zetten.
Zoodra zij weder in de zaal kwam sprongen Brie jongelingen op

a
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haar toe om haar uit te noodigen tot den volgenden dans. Een jonge
Belg, kapitein van Leuwen en twee Fransche officieren.
Lachend bleef zij staan en keek den een voor den ander oplettend
aan.
Vervolgens bood zij haar arm aan den Belg van Leuwen terwijl zij
met een schalksch gelaat voor de andere eene buiging maakte.
Zij scheen weer geheel en al het uitgelaten en vroolijk kind van
voorheen.
— 0, senorita, zeide de Belg, een beeldschoon jongman met een
goedhartig gelaat en een paar oogen waarin oprechtheid en trouw te
lezen waren. Ik kan u niet zeggen hoe gelukkig gij mij maakt met de
onderscheiding die gij mij thans bewijst.
- Inderdaad ?
— Tot nu toe, ging de jongman voort, heb ik in Mexico treurige
tijden gehad, maar sedert de laatste acht dagen, nadat gij zijt teruggekeerd., is alles weer zonnig voor
Gij overdrijft !
— Neon., senorita, tot nu toe had ik het heimwee, maar dat is
thans geheel en gansch verdwenen.
— Eli behoort gij ook tot dat groot aantal heeren vol laffe
rijen, zeide Ricarda bijna op treurigen toon, dan heb ik mij ook in u
vergist.
- Zie ik er daar mar uit, senorita, zeide van Leuw6n op een toon
van oprechtheid. Zie mij aan en zeg mij dan of gij mij in staat rekent
tot laffe vleierij. 1k wenschte dat gij mij op de proof kondt stellen. Ik
zou handelen zooals ik spreek.
1k houd u bij uw woord.
- Ernstig ?
-

Ja.

— Gij maakt mij oprecht gelukkig. Wat moot ik doen ?
Eerst na den dans.
- Ik ben ongeduldig u to voldoen.
De dans brak voor eenige minuten hun onderhoud af, maar de
jonge kapitein kon den tijd niet afwachten dat Ricarda hem zoude
zeggen wat zij verlangde.
Zoodra het oogenblik hem gunstig toescheen, fluisterde hij zacht
— En wat verlangt gij nu van mij, senorita ?
Ricarda zag een oogenblik voor zich neder.
— Ik verlang dat gij u heden avond niet moor met mij bemoeit.
$enorita riep van Leuwen geheel verslagen.
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- Kom eens mede... Laat ons een kleine wandeling maken door
de naaste vertrekken.... Het is mij hier zoo angstig te moede en ik heb
u jets in het vertrouwen mede te deelen.
Nauwelijks waren zij een weinig uit het dichte gedrang der gasten,
tom zij vervolgde
- Wat ik gezegd heb meen ik ook en ik zal u zeggen waarom.
- Ik luister gretig.
— Kent gij dien heer ?
- Welken heer, senorita ?
— Het is waar, ik ben zoo erg verstrooid. Ik bedoel den senor
met wien ik speelde om den ring.
- Ja. Het is de jonge Lucido.
— Wilt gij hem, zoodra hij dit huis verlaat, op mijne aanklacht
gevangen nemen ?
— Senorita ! zeide van Leuwen.
— De vreemdelingen zullen niet zeggen, vervolgde zij met fonkelende oogen, dat de zoon van een rijk man een schurk mag zijn zonder
in Mexico gestraft te worden.
Lucido !
- Ja, hij was een der struikroovers die ons op den weg naar
Cuernavaca overvielen en die de twee Fransche officieren doodle.
- Zijt gij zeker, senorita ?
— Heel zeker.
— Maar._ 't is zoo zonderling.
— 1k heb bewijzen.
— Mag ik zoo vrij zijn ?...
— Ze mij te vragen wel zeker. Hij draagt niet alleen den ring,
dien hij mij dwong hem te geven en waardoor ik hoopte dat hij eens
zich zelf zou verraden, rnaar ook het litteeken van den kogel dien een
der doodelijk gewonde officieren op hem afschoot.
- Gij zijt dan zeker van uwe zaak ?
— 1k durf het zweren. Hebt gij niet gezien hoe hij verbleekte ?
— En zult gij tegen hem getuigen ?
- Bij de heilige Maagd, dat wil ik doen, zei ticarda met fonkelende oogen.
- Goed. Dan is er ook geen tijd te verliezen. Want zoo hij weet
dat hij ontmaskerd-is, blijft hij ook niet Sang weer hier. En wanneer
zie ik u weder, senorita ?
- Morgen ochtend vroeg. Breng mij dan het bericht en als -Woken
dat aan mijn verzoek is voldaan den kleinen ring met den smaragd diett
de boef niet 'anger dragen mag.
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— Gij hebt mijn woord.
— a dank u.
— Wat verlarigt gij verder ?
— Laat ons nu in de danszaal terugkeeren.
— Ik ben tevreden. Morgen vroeg breng ik u den ring ten bewijze
dat ik mijn last heb volbracht.
De jonge officier brandde van verlangen.
Hij Wilde oogenbhkkelijk zijn maatregelen uemen uit vrees dat
zijn buit hem mocht ontgaan.
Nauwelijks had hij haar weder teruggeleid naar een stoel of zij
ontving weder een aanzoek tot den volgenden dans.
Hij was dus vrij om zijn woord gestand te doen en zijne taak te
volvoeren.
— Die kerel zal reeds weg zijn ! murmelde hij.
Hij snelde naar de speelkamer.
Neen, hij was er nog.
Mauricio Lucido hield nog altijd bank. Hij had het spel niet zoo
spoedig kunnen staken zonder argwaan op te wekken, maar hij speelde
zeer verstrooid.
Hij vreesde voor zich alven wel geen gevaar, want hij kon niet
denken dat Velasquez zelf, op de aanklacht van Ricarda, vijandelijk
tegen hem zoude handelen.
Zoo jets was toch niet mogelijk.
Maar wat kwam ei nu van het plan des volgenden morgens ?
Kon hij het wel wagen ?
Men zou acht op hem slaan, mocht hij jets dergelijks ondernemen.
Moest hij het laten varen en zijn tijd afwachten ?
Maar als de geheele zaak nu toch ruchtbaar werd — want vrouwen
kunnen niet zwijgen !
Het was waarschijnlijk het beste aan het verzoek van Geronimo to
voldoen en vervolgens eenen tijd uit Mexico te blijven tot de zaak niet
meer bepraat werd.
Zijn gedachten gingen van het een op het ander, maar waren niet
bij het spel, zoodat hij de eene font op de andere maakte en veel geld
verloor.
Eindelijk stond hij op.
— Senores, zeide hij, gij moot mij heden avond verontschuldigen.
De lucht is mij hier zoo drukkend. Misschien wil een der andere heeren
de bank van mij overnemen. 1k ga eene kleine wandeling in de vrije
lucht =ken,
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Op de officierell die zich in het vertrek bevonden sloeg hij natuurlijk
geen. acht.
Hij begaf zich naar het buffet om zich daar een glas Xeres in to
schenken.
Hij ledigde zijn roomer in een teug, want hij had iets noodig om
zijn. opgewonden zenuwen weder tot kalmte te brengen. Toen hij op zijn
uurwerk keek had hij nog ongeveer twintig minuten tijd.
Hij behoefde zich dus volstrekt niet to haasten.
Het was tech bij slot van rekening het beste Geronimo op te zoeken
doch hij moest zijn vader hiervan kennis geven omdat hij ten minste
een paar dagen van huis zou blij ven.
Senor Lucido kwam juist naar het buffet met een franschen generaal die nog zeer slecht Spaansch sprak waardoor juist een misverstand
had plants gehad.
Dit deed den ouden Lucido hartelijk lachen.
Mauricio trad op hem toe.
— Vader, het kan wel zijn dat ik morgon ochtend vroeg met den
postwagen naar Puebla vertrek of misschien 'nog verder,ik weet het zelf
nog met.
— Naar Puebla ?
- Ja.
- Wat wilt ge daar doen ?
- Ik had lust daar een eigendom to koopen.
— Hoe komt gij op die gedachte ?
— Men kan daar tegenwoordig zeer voordeelige zaken doen.
— Dit is wel zoo, maar het is altijd zeer gewaagd. Mexico is nog
altijd beroerd.
— Ik heb er nu fel lust in.
— Dan kunt ge hier in Mexico ook speculeeren.
. 1k wenschte de gelegenheid ten minste te zien en kom dan over
eenige dagen terug om er eens met u over to spreken.
- Goed. Doe dat Maar hoe kunt ge nu aan reizen denken ?
— En waarom niet ?
— Hoe bevalt u de nicht van Velasquez ?
— Pat is een gevaarlijk meisje, zeide Mauricio met een dubbelzinnigen lach.
— Ha ! ha ! zeide zijn vader lachend.
Hij begreep echter de ware bedoeling der woorden van zijn zoon
niet.
Heb ik u dat niet vooruit gezegd ?
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Mauricio knikte met het hoofd.
Hij durfde niet langer vertoeven en met een goeden nacht, varier
verliet hij het vertrek.
Hij nam zijn hoed en mantel en steeg de trappen af. VOOr hem
stapten twee officieren eveneens in hunne mantels gewikkeld.
Maar wat bekommerden zij hem ?
Zij bleven aan de deur staan en spraken met elkander.
— Buenos noches ! zei hij in 't voorbijgaan.
Een hunner sprak hem in het Spaansch aan.
Onder elkander spraken zij Fransch.
— Ha, senor Lucido, meen ik.
- Ja... a la clispocion de usted (Tot uwen dienst.)
— 1k heb een verzoek tot u.
- Hetwelk, senor ?
- Wij willen met elkander gaan.
— Senor, zeide Mauricio terwijl hij bleef Ethan en tot zijn verwondering bemerkte dat er vier Fransche soldaten voor het huis hadden
post gevat.
Hij dacht echter niet verder daarover na.
Boven immers waren er verscheidene hoofdoffieieen en het was
zeer goed mogelijk dat zij te hunnen dienst stonden.
Een der officieren hernam :
- Wij kunnen te zamen een eindweegs voortgaat.... Langswaar
leidt uw weg ?
Mauricio draalde een oogenblik met het antwoord, doch hij moest
toch in ieder geval eerst naar zijn ouderlijk huis.
Hij wees daarom zwijgend dien weg aan.
Terwiji de officier naast hem voortging vroeg hij :
- Wat was het nu dat gij mij te verzoeken halt ?
— Den kleinen ring met den smaragd....
— Welke ring ?
Degene die de senorita Ricarda de San-Bias toebehoort. Zij
heeft mij opgedragen dien terug te verzoeken.
- Caramba ! senor ! zeide Mauricio lachend....
Doch, toen hij toevallig het hoofd omkeerde naar ziju begeteider,zag
hij dat de vier soldaten hen op de hielen volgden.
Zij hielden gelijken pas.
Hij vermoedde geen gevaar voor zich zelven en ging na een oogenblik zwijgens voort :
- Dat is een zeer eigenaatdige lastgvthg,gelibt,
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— Vindt gij , caballero ?
— Vooral in 't midden van den nacht. Maar hoe weet ik met
zekerheid dat die ring vroeger aan de senorita toebehoorde. Doch wat
doet er zulks ook toe, ging hij lichtzinnig voort, als een senora on' een
ring verzoekt en als die senora dan zoo lief is als jonkvrouw Ricarda,
mag een heer hem niet weigeren. Als ik haar, daarmede genoegen kan
doen, dan is het mij aangenaam.
En den ring van den vinger trekkend :
— flier, senor, sprak hij, geef hem aan de senorita en zeg haar,
dat ik mij zeer gelukkig gevoel, haar iets terug to kunnen geven, dat
zij misschien reeds verloren achtte.
Met een beleefde buiging gaf hij den ring over aan den j ongen Belg
en zeide :
— Buenos noche !

Hij wilde zich verwijderen.
Maar de officier greep Mauricio bij den pols.
Wat doet ge ? zei deze dreigend.
— Halt, senor, een gedeelte van het gestolene hebt gij terug
gegeven, mar er blijft u nog een andere zaak af to doen. 1k neem u
gevangen
Gij mij gevangen nemert !
- Ja, in naam des keizers en op aanklacht van dona Ricarda, als
een gemeenen struikroover en moordenaar. Bled geen tegenstand, gij
zijt in onze.macht.
— In wiens macht ? riep Mauricio.
En met geweld trachtte hij zich to bevrijden.
Wie, voor don duivel, heeft het recht....
I onze maoht, senor ! riep thans een der Fransche officieren
die eveneens kwam. toeschieten. Hier, kameraden, grijpt dien kerel die
twee van onze officieren verraderlijk heeft doodgeschoten en den postwagon heeft geplunderd.
- Stoot hem met uwe geweerkolven den schedel in, als hij zich
niet gewillig overgeeft. Gij kunt er geene schade aan doen, want hangen
moet hij toch.
Mauricio bemerkte dat alien tegenstand onmogelijk was. Hij kon,
door weerstand te bieden, slechts zijn toestand verergeren. Het beste
voor hem was bedaard to blijven, met koele oogen zijn positie to aanschouwen en aldus uit de minste omstandigheid voordeel to trekken.
Was hij niet de zoon van een der rijkste en aanzienlijkste familien
der stall ?
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Wie zou hem durven raker ?
En op welken grond ? Op de aanklacht van een meisje ?
Ja maar, die ring !
Wat zou dat ? Hij zou vertellen dat hij hem bij het spel had
gewonnen.
Wie zoude het tegendeel loewijzeD. ?
Op zijn gelaat kon de senorita niet zweren, want hij was immers
gemaskerd gebleven !
Hij richtte zich tot de officieren :
f— Senores, sprak hij, het is een gewichtig geval en een groote
verantwoordelijkheid die gij op u neemt. Gij neemt een caballero
gevangen zonder den minsten grond. a zal op mijn beurt eene klacht
tegen u indienen.
De officieren schenen zich bitter weinig te bekreunen om zijne
protestaties.
— Hebt gij hem de handen gebonden ? vroeg de Belgische officier.
— Alles is vast, kapitein.
— Goed, dan met hem naar de wacht. De officier die daar het
kommando heeft zal wel weten wat hem verder te doen staat.
Mauricio zag geen uitweg en volgde daarom geduldig.
Hij schrikte hiet weinig toen op de wacht het bevel werd gegeven
hem to doorzoeken.
De brief van Geronimo !
Daaraan had hij niet gedacht. Als men 'die nu bij hem vond ?
Het was echter te laat !
De onder-officier die hem doorzocht maakte volstrekt geen plichtplegingen, nam hem voor alle Bingen zijne horloge en geld af, hetgene
zorgvuldig werd geteld en daarna aan den kommandant overgegeven.
Vervolgens haalde hij uit den borstzak den brief dien een- der
officieren nam en bij het licht begon te lezen.
— Pa) bleu ! riep hij uit, ik geloof dat dit geschrift niet van belaug
ontbloot is. Wie uwer kent eene plaats die Penuelas heet?
— Dat is die beruchte plek op weg naar Cuernavaca waar de postwagon reeds een paar rualen is aangehouden, zeide van Leuwen.
— Zoo ! zoo !
— Wilt gij hem lezen ?
De kommandant van de wacht nam den brief en nadat hij hem
gelezen had vroeg hij streng aan den gevangene :
— Hoe komt gij aan dozen brief ? En weet gij wat erin staat ?
— Neen, antwoordde Mauricio kalm.
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— Vanwaar komt hij dan ?
— Ik vond hem vOOr het huis van Velasquez op de straat. 1k heb
hem opgeraapt en op zak gestoken zonder er verder aan te denken.
- Zeer wel. Morgen zult gij u daarover Rader verklaren.. Tot
zoolang blijft gij onze gevangene.
— Senor, ik ben de zoon van don Carlos Lucido de Vega !
— Jai, al waart gij de zoon. van Montezuma ! Voort met hem !
Zorgt vooral dat hij u niet ontsnappe ! Ik geloof dat wij eene goede
vangst gedaan hebben.
Mauricio werd weggebracht.
De officieren, bij wie van Leuwen zich gevoegd had, raadpleegden
intusschen over den brief die blijkbaar betrekking had op een misdadig
plan.
Het was slechts de vraag of Solfinto inderdaad met den postwagen
naar Cuernavaca ging.
Het was waarschijnlijk.
De weg was door patroeljes veilig gemaakt.
De eenige die opheldering kon geven was de maarschalk Bazaine
die joist zegevierend van Oajaca was , teruggekeerd. Maar zouden zij hem
in den nacht doen wekken ? Het moest. Morgen ochtend vroeg was het.
to laat en van Leuwen verklaarde dat hij de verantwoordelijkheid op
zich nam. Hij had de zaak nu eenmaal begonnen en wilde ze nu ook
doorzetten.
Als de verdenking, die door den brief werd opgewekt, bewaarheid
word, dan was dit het sterkste en onwedersprekelijkste bewijs tegen den
jongen misdadiger, die dan ook niet om zijn stand en den invloed zijner
familie de verdiende straf zou ontgaan.
Van Leuwen begaf zich dadelijk met een Fransch officier naar de
woning van Bazaine.
Daar vonden zij alles in diepen slaap.
Het koste ook e'enige moeite de bedienden wakker to krigigen en hen
te bewegen den maarschalk to wekken.
Eerst moest de mayor domo nog gewekt worden.
Maar de officieren dreven hun opzet door.
Zij zouden zich ook niet gewaagd hebben in het hol van den leeuw
als daartoe geene dringende aanleiding bestond en zij bereid waren
zelven de gevolgen to dragon.
De maarschalk liet echter niet lang op zich wachten.
Nauwelijks had hij image van den brief genomen of hij riep uit :
Mijne heeren, ik ben u dankbaar dat gij dadelijk tot mij zijt
gekomen. Kent een uwer de genoemde plaats nauwkeurig ?
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Ik ken ze, maarschalk, zeide van Leuwen. Ik ben die plaats
meermalen voorbij getrokken.
- Wie zijt gij ?
- Kapitein. van Leuwen van het Belgisch legioen ?
— Kunt gij u aansluiten bij een detachement ?
- Als de maarschalk toestemming kon bekomen bij graaf Than.
— Pat neem ik gaarne op mij. De zaak is gewichtig want ik denk
dat wij een gevaarlijk complot op het spoor zijn. gekomen. Des to
gevaarlijker omdat zij hier in de hoofdstad hunne bespieders, verbindingen en handlangers hebben.
En tot den Franschman :
- Kapitein Orsmond, neem eon patroelje van twintig man.
Goed, maarschalk,
— Hoover is de plaats van hier verwijderd ?
- Omtrent twee uur voorbij de guarda. De postwagen passeert
op den middag aan de guarda en ongeveer om twee uur voorbij de
bedoelde plek,
- Goed. Dan moat go dadelijk han.delen want wij hebben geen
tijd to verliezen. Het best zal zijn als gij u in hinderlaag legt totdat de
postwagen voorbij is. Volgt haar dan met alle voorzichtigheid. Breken
wij morgen oatend met den dag op dan weten wij niet welke teekens
die boeven onder elkander hebben met rookzuilen en dergelijke
middelen.... Er is meermalen iets in dien aard waargenomen. Hoe gij
dan verder moot handelen laat ik aan u over. Doch ik moot u waarschuwen geene ruiters of voetgangers voor u to laten uitgaan want dat
gespuis is tot alles in staat. Beschouw iedereen als gevangene die gij
mocht inhalen of vooruitgaan.
- Wij zullen hen echter op de daad moeten betrappen.
dat in ieder geval. En de Mexikaansche wacht moot ook
—
geen vermoeden hebben van uwe nabijheid, want ik betrouw dat volkje
evenmin. Het was best als gij die plaats kon.det . vermijden, doch ik
weet niet of dit to paard niogelijk is. In dat geval nog moot gij posten
op den weg uitzetten die niemand doorlaten. Gij zult zelf wel zien wat
het geraadzaamst is.
— En wat doen wij met de roovers wanneer zij in onze handen
vallen ?
Bazaine antwoordde kort
- Ophangen.
- Goed, maarschalk.
- Vooral geen Image rechtspleging. De verantwoording mein ik
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— Tot wat ?
— Tot dit beulenwerk van schurken opknoopen. Dood schieten is
nog wat antlers.
— Dan schenkt gij aan den jongste het leven als hij zijne kameraden zelf ophangt. Daardoor verdrijven wij hen alien te gelijk uit den
onatuk.
Meer viel er niet te bespreken.
De bevelvoerencle officier moest het overige zelf regelen naar gelang
der omstandigheden. De jongere officieren keerden terug naar de
hoofdwacht om de ontvan.gene bevelen zonder eenig verzuim uit te
voeren.
Het was omtrent drie uren 's morgens.
De patroelje reed langzaam door de straten der stad.
Zij hadden nog tijd genoeg over en het was toter bier langzaam
te rijden. dan grooten spoed te verraden.
Pit zou de verdenking der eedverwanten kunnen opwekken
Buiten de stad brachten zij hunne paarden in gestrekten draf, maar
door de dorpen reden zij weder stapvoets en lieten weder den vrijen
teugel in het blakke veld.
Zij ontmoetten nu en dan kleine troepen Indianen die met den
nacht marcheerden om vroeg in den morgen op de markt van Mexico
te kunnen zij n.
Ook enkele troepen muildieren die van het zuiden kwamen achterhaalden geen ruiters die then de schemering aanbrak van hun paarden
stegen.
Zij voerden hen dan bij den teugel tegen de steilten van het
gebergte.
Het terrein was hier tamelijk open en vlak.
flier en daar had men enkele hoogten of engten die met cachusplanten waren begroeid.
Het was daar geheel ongeschikt om in hinderlaag te liggen.
Kapitein Orsmond, de aanvoerder der patroelje, liet stilhouden
Coen zij niet meer ver van de guarda verwijderd waren.
Zij zouden overleggen wat men zoude doers om de diligentie
ongemerkt of te wachten en te later voorbijgaan.
Van Leeuwen bracht in het midden dat het meermalen was gebeurd
dat zich handlangers van de bends in den postwagen bevonden.
Zij namen er plants in ten einde op het beslissend oogenblik den
reizigers eon paar geladen revolvers voor te houden.
Pit verhinderde alien tegenstand.
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Het was niet waarschijnlijk dat or thans een dergelijk plan bestond.
Immers de brief meldde or niets van doch in allo geval moest men
rekening houden van de mogolijkheid.
Kort voor de guarda liep de weg links om den heuvel heen.
Zij konden dien rechtsaf omgaan om zich buiten het gezicht to
houden terwijl men een man in het geboomte deed post vatten om to
kunnen waarschuwen wanneer de passagiers weder gereed waren om
hunne plaats in den postwagen weder to hernemen.
\T olgde men dan het rijtuig op een korten afstand dan kon men de
roovers, wanneer zij hun voorn.emen inderdaad ten uitvoer brachten
ook op heeterdaad betrappen en zij konden hun niet ontgaan.
In den voorslag van den schranderen Belgischen officier nam
Orsmond genoegen on juist WOU hij bevel geven weder op to stijgen....
— Eon ruiter riep eon der sollaten.
Inderdaad eon man kwam aandraven.
Zoodra doze de inilitairen gewaar word hield hij zijn paard in en
scheen verrast en besluiteloos to zijn of hij zoude voorbijrijden of terugkeeren.
Hij draalde echter niet lang in zijn besluit.
Onmiddellijk gaf hij zijn paard de sporen, narn beleefd zijn hoed
af met eon :
— Buenos dias, Caballeros !

Hij wilde daarop doorrijden.
Daarin word hij echter verhinderd.
Twee der manschappen zaten reeds in den zadel, versperden hem
den weg on riepen hem een gebiedend :
-

Halto !
Caramba, senores, zeide de Mexicaan, , een sambo uit de mindere

klasse, doch zeer bescheiden.
-

Halto, hombre !

— Is het verboden dozen weg to berijden. Ik dacht dat het de
openbare weg was naar Cuernavaca.
— Pat is ook zóó, zeide Van Leuwen die vlug Spaansch sprak.
- Laat me dan door.
— Neon, voor een korten tijd moot gij in ons gezelschap blijven.
Waarom ?
- Tevens verzoek ik u met ons eon weinig van den weg af to gaau.
— Den weg af, zeide de Mexicaan met een gedwongen lachje.
Ja.
Daar heb ik niets to doen. Ik moot zoo snel mogelijk naar
Cuernavaca en zou niet gaarne een kwartier verzuimen.
■■•■•••■•
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- Hebt gij ooit een Mexicaan gezien die haast had ? vroeg
Orsmond aan Van Leeuwen in het Fransch.
— Neon, molt!
— Daar is nu de eerste dien wij ontmoeten. Dat alleen maakt hem
reeds verdacht.
— Dien kerel mogen wij met uit het oog verliezen of onze tocht is
vorgeefsch.
- Als het eens de kerel was waarvan de brief spreekt ?
- Wie ?
1k dnrf zijn naam Diet noemen.
- Goed.... Ik versta... Zeer licht mogelijk.
En tot den sambo :
— Hoe is uw naam, senor, als ik u vragen mag ? vroeg Orsmond
in zijn gebroken Spaansch.
Que dice, senor ? (Wat zegt ge, mijnheer ?)
Uw num ?
Artiges,
— En de andere ?
De man draalde een oogenblik met het antwoord.
Dan zeide hij
— Felipe.
- Hm — goed. Zeg hem nu eens, Van Leuwen, dat wij hem
overhoop zullen schieten als hij het wagen durft ons te ontvluchten.
Hij moet bij ons blijven.
De Belgische officier deelde hem dat mede hetgeen aan den man Diet
buitengewoon scheen te bevallen.
Hij wendde nogmaals voor groote haast te hebben. liij moest, zei
hij, een koop sluiten voor twee muildieren.
Niets baatte.
De soldaten meenden het ernstig, dat zag hij wel.
Hij schikte zich dan in zijn lot en bleef bedaard bij de manschappen
die een nader bevel schenen af to wachten. Ja, hij scheen zelfs nieuwsgierig to zijn. wat hun plan was.
Hij sloeg ziju blik gedurig naar den straatweg alof hij van de eene
of andere zijde jets of iemand verwachtte.
De patroelje was intusschen weder te paard gestegen en Van
Leuwen voorde haar aan direkt van den wog af.
Senor Artiges begreep or niets van.

Wat wilden zij langs daar ? Er was geen weg
Vragen achtte hij overbodig en vluchten onmogelijk, want achter
hem reden twee man met geladen karabijn die hem in 't oog hielden.
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Zoo bereikte het schwadron de kromming van den bergrug en
daardoor gedekt hield het ongeveer een uur rust.
Een wachtpost was uitgezet om den straatweg naar Mexico in het
oog to houden.
Ondertusschen lieten de manschappen eenig voedsel aan hun
paarden zoeken.
Een gerommel in de verte !...
Het was de postwagen !
Hij kwam in een tamelijk sterken drat aan want de weg bij de
kromming liep een weinig naar beneden.
De Fransche ruiters waren onzichtbaar.
Omtrent tieu minuten later reed hij ratelend door het kleine
gehucht dat uit ongeveer een twintigtal hutten bestond.
Die nu op den weg kwam kon hem ongemoeid vervorderen omdat
de patroelje voor niemand zichtbaar was en dus niemand de bende kon
waarschuwen.
De wachtpost, die zich schuil hield, zag echter niemand, dan kort
achter de diligencie een paar Indiaansche j ongens die een troop ezels
voor zich uitdreven.
De uitgezonden post keerde onverwachts terug.
Hij meldde dat de muildieren opnieuw voor de diligencie gespann.en
werden en de passagiers op het punt stonden van plaats to n.emen.
Hij had geen escorte gezien, maar onder de reizigers was or een
fransch officier die zeer opgewonden en toornig scheen to
Orsmond lachte.
Dat was stellig Solfinto !
De gevangene Samba hing met angstige blikken aan de lippen der
vreemden want hij verstond niet wat zij met elkander spraken....
Hij scheen veel meer belang in den postwagen to stellen dan
natuurlijk was.
Toen het bevel word gegeven om weder op to stijgen cm de kolom
zich in beweging zette, scheen hij met zijn zadel niet to kunnen klaar
komen.
Hij trachtte achter to blij von.
Misschien was het hem, bekend met alle wegen en bergkloven, ook
zeer goed mogelijk geweest, de patroelje vooruit to komen.
Maar Van Leeuwen verloor hem niet uit het oog.
Hij bleef dicht bij hem tot hij gereed was.
— Vamonos, companero ? zeide hij tot horn. (Gaan we, gezel ?) Nu
kunt go weldra zoo snel mogelijk naar Cuernavaca rijden. Maar zoolang
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ik u onder mijne hoede behoud kunt gij niet weg. Bij de geringste
poging tot vluchten schiet ik uw paard overhoop.
Waar zij zich thans bevonden konden zij uit het schreeuwen der
stalknechten van de guarda hooren. Zij dreven op dit oogenblik de
losgelaten muildieren aan.
Alles ging naar wensch !
In de guarda zelf had niemand hen bespeurd.
Kapitein Orsmond wilde de diligencie onmiddellijk volgen...
VawLeuwen hield hem hiervan. terug.
Een Bind voorbij de guarda word de weg steiler en de diligencie
reed daar niet zoo snel.
Daarom gaven zij haar nog omtrent vijftien minuten voor en then
was het oogenblik gokomen dat zij zich niet 'anger moesten verscholen
houden.
— Voorwaarts !
De sambo moest to midden der soldaten rijden totdat zij den bergweg waren omgereden.
Zij bereikten de guarda.
Toen beduidde men hem achter to blijven, of hij later dozen weg
langs wilde gaan word hem vrij gelaten.
De manschappen gaven hun dieren van de sporen en met eon laid
gekletter van hoefslagen vloog de kleine troop de huizen voorbij.
Onder de bewoners dozer streken was er niemand die de handelingen der baanstroopers niet kende.
Of zij met hen samenspanden dan of zij hen verfoeiden was niet
uitgemaakt.
Verraden durfden zij niet nit vrees voor wraak.
Daarenboven die menschen hadden goon belang bij de veiligheid
der reizigers.
Zij dachten dat het onzinnig zou wezen om hunnentwil hun leven
in gevaar to brengen..
Daar ter plaatse lag ook eon Mexicaansche wacht van zoogenaamde
landssoldaten.
Als men doze in het woud ontmoette dan hadde men hen niet van
struikroovers kunnen onderscheiden.
Het waren woeste kerels met bruin gelaat, den zerape om de
schouders geslagen.
Een oude sombrero ping hen van achter op het hoofd , het large
mes den in gordel en eon oude karabijn in de hand.
De sabels waren aan de zijde vastgemaakt.
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Vreemd keek dit volkje op toen zij zoo kort achter den postwagen
dit schwadron zagen aanhollen.
Vanwaar kwamen zij zoo onverwacht ?
Niemand van hen had iets geweten, de koetsier zelf niet die hen op
de vlakte zeker wel een mijl ver had kunnen zien.. De officier was
woedend kwaad gewe,3st omdat hij het geleide niet kon. bekomen.
Voor zij echter den tijd hadden orn to overleggen wat hun to goon
stond, of wat dit alles te beteekenen had, was de patroelje reeds lang
voorbij.
Doze reed in galop de diligentie achterna die achter de boomen,
aan de kromming van den weg, reeds voor het oog verdwenen was.
lie sombo, die bij hen achter bleef, kon hun nochtans eenige
inlichtingen geven.
En nu was er goon twijfel meer voor hen of de Franschen in Mexico
waren door verraad op het spoor gekomen van de onderneming. Maar
de kerels lachten erom.
— Caracho ! zij moeten zelf maar zien hoe zij er mode klaar
komen.
Zij namen hunne plaats op de leemen bank weder in, waarvan zij
door de kletterende hoefslagen waren opgejaagd en hervatten hun
kaartspel waarmede zij bezig waren.
Wat bekommerden zij zich ook over hetgeen er rondom hen
voorviel ?
De patroelje stoof ondertusschen over den weg.
Zij moest de diligentie inhalen en deze reed zoo hard als de muildieren loopen konden, daar de weg omloog Rep.
Op vele plaatsen word de wagon zooveel mogelijk geremd ook
waar de weg met een zachte gloofing afliep liet de koetsier heel bedaarcl
de zware diligentie Haar beneden botsen.
Een paard moest dus good doorzetten om ze bij to houden.
De patroelje mocht zich echter niet laten. zien.
Deed zij het dan zouden de roovers niet aanvallen en er kon tegen
hen niet gehandeld worden.
Maar zij mochten ook niet te ver ten achteren blijven.
Greep de aanranding plaats dan moesten zij spoedig bij de hand
zij n om een werkelijke plundering to verhinderen.
Orsmond reed nevens Van Leuwen.
— Zijn wij nog ver van de Penuelos ? vroeg de eerste.
— Neon.
-- Hoover ongeveer ?
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- Daar ginds beginnen zij, terwijl hij de hand uitstrekte. Ziet gij
daar de hooge boomen waar...
Verschrikt hield hij op met spreken,
Revolverschoten knalden iu die richting en werden door zwaarder
schoten gevolgd.
- Daar zijn zij riep Van Leuwen.
- En avant I schreeuwde Orsmond.
En in vollen galop vlogen de ruiters den weg over.
Men zou in het stille bosch ongetwijfeld hunne nadering hebben
gehoord, ails het ratelen van het rijtuig, het schieten en het rum oer dat
er bij den aanval plaats vond, dit niet hadden verhinderd.
Zij wisten ook zeer goed dat van de guarda geene begeleiding den
postwagen zou volgen.
Daarenboven had de voorpost, die de roovers aan de helling van
den berging hadden uitgezet, ook geen naderend gevaar aangekondigd,
zoodat zij gerust hun werk konden beginnen.
Plots°ling klonk er eon schel gefluit door het bosch.
— Twee man daarheen, beval kapitein Orsmond. Vangt den scheim
en schiet hem neder.
Die woorden werden geroepen terwiji de edolle rit word voortgezet.
Twee der manschappen hielden hun paard in.
De eon bleef op den weg en andere begaf zich in het bosch terwijl
de overigen in woesten galop voortvlogen en juist ter rechter tijd
aankwamen.
Vijf iadrones, waarvan een een zwart masker droeg, waren bezig de
diligence to plunderen.
Het gefluit dat hen moest -waarschuwen hadden zij ook gehoord.
Zij waren ter zijde gesprongen om to zien wat dit beteekende. Het kon
evengoed een enkele ruiter zijn die den weg voorbijtrok.
Daardoor zouden zij zich in hun. werk niet laten storen.
— Caramba ! schreeuwde de aanvoerder toen hij het gevaar zag.
En tot zijne mannen :
— Pakt u weg in het bosch.
En den buit in den steek latende gaf hij aan zijne kameraden het
voorbeeld.
Maar te laat !
Rechts en links begaven do Fransche ruiters, die alien good bereden
manschappen waren, zich in het bosch.
Daar de militairen reeds hadden gehoord dat de gevangenen
onmiddellijk moesten worden opgeknoopt, deden zij de grootste moeite
om geen gevangenen to maken.
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Wie zij dicht genoeg op de hielen waren, riepen zij niet toe zich
over te geven, maar schoten eerst hunne karabijnen en vervolgens
hunne pistolen op hen af.
Deze waren oogenblikkelijk neergeschoten.
Van Leuwen vervolgde den gemaskerde dien hij met recht voor
den aanvoerder der bende hield.
Hij werd door zijn masker in de vlucht gehinderd, kon niet voor
.zijne voeten zien en viol.
Hij sprong overeind en rukte zijn masker af...
Maar het was to laat.
Met een zijsprong hoopte hij buiten het bereik van zijn vervolger
to komen en zijn revolver opheffend schoot hij snel driemaal tichtereen
op hem.
Het paard van Van Leuwen steigerde.
Doch met het laatste schot vloog de Belgische officier den schurk
voorbij en een sabelhouw, die hem diep in den schedel drong, maakte
een einde aan zijn misdadig leven..
Geronimo, de mesties, waggelde en zakte ineen.
Verder op den weg knalden or ook schoten.
Het waren de beide ruiters die waarschijnlijk de uitgezette schildwacht van de bende hadden opgevangen en kort proces met hun
maakten.
Kapitein Orsmond die op den straatweg halt had gehouden om zijn
mannen to leiden of zelf aan te vallen als zijne hulp ergens vereischt
werd, zag weldra dat zulks overbodig was.
De overrompeling was volkomen gelukt.
Hij reed daarom naar de deligencie waar de koetsier vloekende
bezig was weder opnieuw in orde to brengen.
De patroelje was nochtans to laat gekomen om rampen to voorkomen.
In het rijtuig zat een hoer, in Franschen uniform, die eene wond
had bekomen en stork bloedde.
Het was Solfinto de Italiaan.
Naar het verhaal der passagiers had hij zijn revolver afgeschoten
op de roovers toen zij het rijtuig aanhielden en was daarop gefroffen
door het schot dat de gemaskerde op hem lostte.
De schurk had zijn karabijn met schroot geladen en eon oud hoer
die naast den Italiaan zat was daardoor zoozeer gewond dat hij oogenblikkelijk doodbleef. Met den verwonde was niet veel meer to beginnen.
Hij moest in ieder geval naar Cuernavaca govoerd worden,
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Orsmond gaf daarop last aan een zijner onderofficeiren om met twee
man de diligencie daarheen te geleiden.
Zij moesten zorg dragon voor Solfinto en voor de aflevering der
gelden met wier transport de Italiaan was belast, zoo deze daartoe zelf
Diet in staat moest zijn.
De manschappen waren intusschen afgestegen en droegen de
lijken weg.
Onder de ladrones was geen enkele meer die nog meer straf to
duchten had.
Wat nu met de lijken te doen ?
- Hangt ze op aan de boomen hier aan den weg, beval Orsmond,
dan kunnen hunne spitsbroeders daaraan eon voorbeeld nemen.
- Koetsier, vervolgde hij, gij kunt de manschappen wel eons
helpen.
— 1k zal mij NA el wachten ze aan to raken, bromde doze, half
binnensmonds. Ik moet dezen weg to dikwijls langs en wil met deze
geschiedenis niets to doen hebben.
— Maar dezen zullen u niet meer verraden !
— Wen sabe ? antwoordde hij met een bilk op zijn rijtuig.
Hij vertrouwde niemand meer.
Daarop kwam Van Leuwen aanrijden.
Hij hield zijn paard bij Orsmond stil.
Zijn gelaat was doodelijk bleek en langs zijn schouder droppelde
het blood. neder.
— Sapristi, Van Leuwen, gij zijt verwond riep Orsmond verschrikt uit.
— Het is Diets.
— Maar gij kunt u moeielijk in den zadel houden.
— Kom, kom, zeide de dappere Belg. Het zal wel gaan... Ik moot
Haar Mexico terug.
— Maar niet to paard, antwoordde Orsmond, onderweg zult gij er
af tuimelen.
- Daaraan denk ik niet, zeide de Belg lachende.
— Is het erg ?
— Neon, alleen een sckampschot. Het zaliwel....
Maar de woorden stikten in zijn keel.
Zijn gelaat word aschgrauw en twee ruiters, die toevallig bij hem
stonden, konden juist nog toespringen om hem op to vangen.
Anders ware hij uit den zadel op den grond gevallen.
Er bleef niets anders over dan hem ook in de diligentie to plaatsen
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en een der passagiers, die blijde was zich te verwijderen, kiom boven
op het rijtuig.
Den koetsier werd streng bevolen langzaam met den wager te
rijden, al werd het avond vOOr hij te Cuernavaca aapkwam.
De onderofficier moest, om hierop te passen — want die heeren
koetsiers later zich niet veel zeggen — vooruit rijden.
Hiermede was allos verricht wat er op dit oogenblik gedaan kon
worden.
De patroelje keerde, slechts met het verlies van den gewonden
Belg, mar Mexico terug om daar verslag van hum wedervaren te doer.

HOOFDSTUK XII.

Een vereeniging van generaals bij Madre Pico.

De nieuwe leger-inrichting was in voege gekornen.
Te recht had Maximiliaan daar veel van verwacht want zij gebeurde
ernstig ell rechvaardig.
Maar hij vergat nogmaals dat hij in Mexico was en hij zag weldra
dat hij nogmaals de hand in een wespennest had gestoken.
Bij Madre Pico kwamen in vollen dag thans de Mexicaansche
generaals bijeen die afgedankt waren.
Meest alien waren van Juarez tot de keizerlijken overgegaan.
Zij hadden dus elkander niets te verwijten maar gevoelden zich door
gelijke belangen en gelijke inzichten aan elkander verbonden.
Hunne beschouwingen van ooriog voeren kwamen zeer goed met
elkander overeen : strijden was voor hen plunderen, rooven.
Zij kenden maar een recht : dit van den sterkste.
Thans werden zij alien door dezelfde ramp getroffen.
Door de nieuwe militaire indeeling waren zij als overtollige en
onbruikbare personen buiten dienst gesteld.
Be ondankbaarheid van het keizerrijk — zoo heetten die schurken
dat was het dagelijksch onderwerp van hun gesprek.
In het begin bepaalden zij zich bij schimpen op de regeering.
Zij hadden altijd een winstgevenden post verwacht.
Zoo b. v. bij de belasting !
Natuurlijk dat hadde een kolfje naar hun land geweest.
Maar zulks gebeurde niet.
Hun toestand werd meer en meer berooid.
Pit ging zoover dat een rijke Mexicaan tevens een vroolijke
kerel — eene wedding had aangegaan vijf generaals voor zijne deur naar
zilveren pesos te doen grabbelen.
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Hij had zijne wedding gewonnen
Gelijk ze daar bij Madre Pico zaten meenden zij alien op onvergeeflijke wijze te zijn verongelijkt.
Aan een groote houten tafel zaten een half dozijn dezer hoofdofficieren met groote pulqueglazen voor zich en de armen op de tafel
geleund.
Het eene Caracho ! na het andere klonk door hunne natte
snorbaarden.
Zij bevonden zich werkelijk in een noodlottigeu en hachelijken
toestand, want niemand hunner had jets geleerd om nuttig to zijn in de
maatschappij.
Zonder oorlog of revolutie konden zij niet bestaan.
Zij waren van hunne jeugd af niets anders gewoon en daarin
opgebracht.
Wal, moest er thans van hen worden nu Maximiliaan, —die vreemde
keizer ! de strooptochten in Mexico kwam verhin.derenWaarmede hij zich bemoeide.
Eon mulattin die daar mode eer deed aan de pulque hitste de kerels
nog wat op.
- Gij zijt Mexicaansche generaals, sprak zij, en go laat u door
een vreemde rat op het stroo brengen. In uwe plaats weet ik wel wat ik
doen zou.
- Wat zoudt gij doen ?
- Caramba sprak het wijf en beteekenisvol stak zij een groot
blinkend lemmer in de tafel.
— Bat Maximiliaan daaronder had gelegen, vervolgcle zij, de
toestand zou reeds opgelost wezen.
Eon stilte volgde.
Op dit oogenblik trad er iemand binnen.
Hij was niet zeer groot maar stork gespierd, met een bronskleurig
gelaat, zware zwarten baard en gelokt haar van dezelfde kleur.
Met een paar vonkelende oogen in het hoofd zag hij bijna verachtelijk op de aanwezigen neder.
- Hola, Cortina ! Kom bier, componero I... Waar zijt gij zoolang.
gebleven. ? riepen zij hem toe.
— Meer dan een uur wachten wij reeds op u.
— Nu, caballeros, zei de half-Indiaan glimlachend, ik geloof wel
dat gij den tijd daarvoor hebt want gij hebt toch niets to doen !
- Caracho ! zei er eene.
— Is het niet waar ?
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En schimpend lachend :
— Een geheel nQst vol afgedankte generaals en alien even vlug !
— Pat u de duivel hate ! bromde een hunner.
— Geef ons een goeden raad dat is beter, zei een ander, dan u
over ons vroolijk te maken.
— Of zijt gij er beter aan toe ? vroeg nog een. derde.
Cortina schoof zijn hoed achteruit.
— Een goeden raad ! zei hij.
— Ja. hebt gij er een ?
Ilii zette zich op een stoel neder.
Dan vroeg hij :
— Zijt gij inderdaad radeloos.... of bevalt het u niet la-nger in
Mexico ?... To duivel ! Het wordt hier vroolijk want alles dreigt hier
't onderste boven to gaan.
— Is er iets voorgevallen ? riepen drie of vier te gelijk.
— Voorgevallen ! Niets van belang. Er zijn een half dozijn kerels
opgehangen, wat is dat ?... Maar Zijne Majesteit begint thans den strijd
tot het uiterste te drijven en wij mogen blijde zijn dat wij hier veilig
zitten.... Nog een glas pulque, Madre Pico !
— Wel duivels ! En wie is gehangen ? riepen zij alien.
Niemand voelde zich zeker of er zich goon paar vrienden ander de
opgeknoopten bevonden.
— Ja, weet ik dat nu ! sprak Cortina schouderophalend. Er worden
golden van de krijgskas met de diligencie vervoerd en een doziju waren
er op uit dien schat to plunderen.
- Dat begrijpt zich.
— Een Fransch schwadron dragonders heeft hen overvallen en als
de lieden in den omtrek ze niet begraven hebben dan hangen die
wakkere knapen nog in de boomen der Pennelos.
— earacho ! En de Franschen deden dat ?
— Caracho ! Caracho !
— Maus heet alles struikrooverij en het zal spoedig nog slimmer
worden.
— Wat zegt go?
— Bazaine moot gezegd hebben dat er weldra eene wet wordt
uitgevaardigd bij dewelke het geheele lager van Juarez voor een bende
struikroovcrs wordt verklaard en als zoodanig moot behandeld worden.
— Dan hangen zij ginds ook alien op die hun van de keizerlijken
in hangen mochten vallen.
— Weldra zullen er geene boomen genoeg in het bosch zijn voor
al die vruchten, zeide Cortina lachend.
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— Pat is erg !
— Neen, jongens, dan wordt het goed in Mexico. Nu wordt het
eigenlijk onze tijd, of zullen wij alles bedaard, met de handen in de
broekzakken, blijven afwachten ? Ik wil zelf gehangen worden als ik
het doe.
- Wat zijt gij dan van zin, Cortina ?
1k ?... 1k ga weder naar het Noorden.
Naar den'oude ? riepen verscheidene stemmen te gelijk.
Quien sabe ? zeide Cortina lachend.
Tie weet waar hij zit ?
— Hij zal niet veel soldaten sneer hebben. Wij kunnen ,daarmede
ook. nog -wel een weillig wachten want gister hoorde ik dat Bazaine zelf
met een leger daarheen wil om hem te vangen of over de grenzen te
jagen.
— Dan is de geschiedenis uit.
- Biji.ange niet ; dan begint zij eerst riep Cortina.
En nogmaals dronk hij zijn pulqueglas tot op den bodem ledig en
riep
— Madre Pico, een ander glas !
— Hoe meent gij het, Cortina ?
-- Wel dan kornt Ortega aan de beurt... of een ander, dat is
hetzelfde. Maar daar girds blijven dat kunnen. de Franschen niet. Het
is te ver van de hoofdstad verwijderd en zoodra zij zich weder terugtrekken dan zitten wij hun weder op de hielen. En — purissima !
geen oogenblik rust zullen wij hun gunnen.
— Wat hebben wij daaraan ? vroeg thans een ander. De Amerikanen hier in de stad beweren dat Napoleon III spoedig zijne trosepen
mar Europa zal terugroepen omdat de Vereenigde-Staten niet willen
dulden dat zij 'anger hier blijven.
- Dat zou ons van pas komen, zeide Cortina, boosaardig grinnikend.
- Als dat gebeurt dan zullen wij hier wel eene opruiing houden.
Bij Vera-Cruz, vervolgde Cortina, moeten zich ook benden
Juaristen bijeen getrokken hebben. 1k heb zulks in de stad gehoord.
— 1k heb dit ook gehoord, zei een andere.
— Maar, antwoordde Cortina, ik weet niet wat daar van waar is.
Als zij Porfeirio Diaz te Oajaca maar niet gepakt had(len en hem maar
niet gevangen hidden. Bij hem zouden wij dadelijk terecht komen.
- Daarvoor zouclé ik u beleefd bedanken, bromde een klein.
manneke met een geelbruine tint en een groot litteeken over het geheele
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gelaat. Het is een ellendig leven bij hem. Hij heeft zijne eigene soldaten
laten ophangen omdat zij geplunderd hadden. Bij hem is er niets to doen.
— En waarom zou men zich aan gevaar blootstellen ? riep een
ander. Waarom, als men geen goede zaken daarmede kon doen ?
Het zal mij intusschen verwonderen hoelang het keizerrijk nu zal
duren. Het bestaat langer dan ik ooit verwacht had.
— 1k ga naar Queretaro, zeide Cortina, wie gaat er mede ?
- Wij zullen toch eerst verlof dienen te vragen, zeide de man met
het litteeken.
— Pat de duivel hen hale, antwoordde Cortina tandenknarsend,
ik heb mijn verlof reeds en ben weder eon vrij man. Als ik Queretaro
achter den rug heb, behoef ik geene acht dagen om een troop flinke
kerels om mij heen to verzamelen.
— En zou het eindelijk niet veel beter zijn. de Franschen hun tocht
naar het Noorden eerst te laten maken ? Waarschijnlijk rukken zij op
naar Chihuahua en Monterey, dan kunnen wij ten minste oordeelen wat
er ons to doen staat.
— Rechts en links van die steden is or plaats gen.oeg voor ons,
zeide Cortina lachend.
- Dat is waar
Wij kunnen ons altijd nog mar Guerrero begeven. 1k ga.
— Dan denk ik ook to gaan, zeide de krijgsman met het litteeken.
En gij, Carlos?
— 1k hob hier niets to verzuimen, laat ons alien daarheen gaan !
Wij maken zoogenaamd een uitstapje voor ons plezier. Eenmaal daar
kunnen wij zien hoe de zaken staan.
- Eon man, een woord ! riep Cortina.
Gij hebt het !
- Wanneer vertrekken wij ?
- Niet met elkander, waarschuwde een ander.
- Waarom niet ?
Wij mogen goon argwaan gaande maken, andors zitten de
Franschen ons spoedig op den hals.
— Ja wij zullen afzonderlijk gaan en to Queretaro zien wij elkander
weder.
- Ock good. En daarmede, Adios ! caballeros ! In de hoop dat
ons leven in de bergen vroolijk moge zijn
Cortina vertrok verheugd.
Zes generaals zouden de rooversbenden van Juarez gaan versterkeu!

HOOPDSTUK XIII.

De bjeenkoni&t.

In de woning van Don Carlos Lucido, met hare prachtige
vertrekken, heerschte er eene vreeselijke opschudding, want de justicie
scheen bij deze gelegenheid zeer weinig complimenten met den gevangen
misdadiger to zullen maken niettegenstaande hij de noon was van een
der rijkste ingezetenen van Mexico.
Mauricio had bekend.
Hij had dit gedaan al snoevend, zeggende dat hij duel genomen had
'aan, de overrompeling der diligencie, maar natuurlijk uit staatkundige
beweegreden en .
Hij behoorde tot de partij der Independencia,
Hij verklaarde dit openlijk en wilde het keizerrijk niet erkennen.
Hun voornemen was geweest de beide Fransche officieren gevangen
to nemen om hen tegen gevangen officieren van Juarez to kunnen
uitwisselen..
Maar de hardnekkige tegenstand der officieren, waarvan hij zelf
nog het litteeken droeg, had zijne makkers verbitterd en de dood van
beiden ten gevolge gehad.
Zijne verklaringen hielpen echter niets.
ilicarda San-Bias trail zelve als getuige tegen hem op, zooals zij
am Van Leuwen beloofd had.
Het was niets geweest dan een gemeene aanranding van struikroovers juist zooals de laatste, die door den gevonden brief verijdeld
word.
Ook had men de geweren afgevuurd vOOrdat de diligencie stil hield,
Er kon dus geen spraak zijn van de gevangenneming der
officieren.
Mauricio Lucido werd ter dood veroordeeld,
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Den voigendon morgen moest hij gefusiljeerd worden.
Het was hoogst noodig aan de loszinriige jongelingen der stad eene
les te geven dat er geene bevoorrechte klassen bestonden.
Allen waren eveneens verplicht de wetten des lands te eerbiedigen.
De keizer zelf teekende het doodvonnis.
Hij was zoo verontwaardigd over deze gebeurtenis dat hij zelf geen
gehoor wilde verleenen aan de moeder van Lucido die tot hem kwam
om 0.enade voor haren zoon te verzoeken.
Arme moeder
De vrouwen in huis zaten to weenen.
De dienstboden klaagden en jammerden.
De oude Lucido liep met de handen op den rug en met eon somber
gelaat zijne kamer op en neder.
Er -waren boden uitgezonden om zijne vrienden uit to noodigen tot
eene beraadstaging.
Het was geen vroolijke bijeenkomst gelijk er zoo dikwijls aan huis
hadden plaats gebad.
Ernstig en zwijgend kwamen die heeren, de grooten des rijks,
zooals men ze met recht had mogen noemeu, in het groote inch-Lige
vertrek bijeen.
Zij drukten hun vriend stilzwijgend en deelnemend de hand maar
alien waren beschroomd er het eerst over to beginnen.
Het moest gebroken worden.
Roneiro valte de eerste het woord op :
- Compadre, zei hij llartelijk terwij1 hij zijne hand op den schouder van Lucido legde, gij weet dat ik in zijn lot zooveel belang stel als
gij zelf, want ik hob hem immers ten doop gehouden en onder mijne
oogen zien opgroeien.
— 1k weet het, vriend, antwoordde Lucido bewogen en de sterke
man had moeite om zijne tranon te weerhouden, nu hij dacht dat zijn
zoon zoo aan zijn elude zou komen.
Roneiro hernam :
- Wij zijn bier vergaderd om dat met elkander to bespreken. Het
is misschien nog mogelijk eep uitweg to vinclen.
Lucido schudde droevig met het hoofd.
- Wij hebben alles beproefd, zeide hij. Mijne vrouw heeft zich
zelfs tot den keizer begeven maar word niet bij hem toegelaten. Het is
met hem gedaan De jongen heeft zwaar misdreven, maar zoo daarvoor
to boeten !...
- Mauricio was in den laatsten tijd zeer verwilderd, zeide Roneiro
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zuchtend, en wij zelven konden in deze dagen van woeling niet zooveel
acht op hem d.aan als wij hadden moeten doen. Ilij is in een slecht
gezelschap geraakt. Maar bij de heilige maagd, Velasquez, wat kon uwe
nicht bewegen om op eene zoo vijandige wijze tegen hem op te treden.
Het is ongehoord Zonder haar getuigenis was hij nooit ter dood
veroordeeld.
Velasquez schuddebolde.
— De hemel is het bekend sprak hij. Pat anders zoo eenvoudige, zoo bescheidene en bedeesde meisje was op eens omgekeerd.
Den eersten dag zat zij stil zonder een woord to spreken en wilde met
niemand to doen hebben, maar toen in den avond het bericht kwam dat
de aanval op de roovers aan den Penuelos gelukt was en alien, op eene
uitzondering na, daarbij het leven hadden gelaten, terwiji de patroelje
terug was gekeerd zonder een enkele gewonde behalve een Belgisch
officier die misschien doodgeschoten is, toen trad zij bleek en opgewonden voor onsooals ik haar nimmer tevoren heb gezien en zwoer
dat Mauricio Lucido met den dood voor zijne misdaden zou boeten.
Wij hebben alles beproefd om haar van gedachte to doen veranderen,
maar to vergeefs. Het anders zoo schuchtere meisje was ernstig en vastberaden ging zij haar eigen weg.
— Tot welke partij behoort haar vader ? vroeg Roneiro.
Voor zoover ik weet tot de Inciependencia, zeide Velasquez. Hij
is altijd een dweeper geweest, heeft aan al zijne slaven de vrijheid
gegeven on hun een stukje grond aangewezen om to bebouwen. Voor
het overige is hij een van de rechtschapenste lieden die ik ken en zooals
ik dikwijls van mijne zuster heb gehoord de beste vader en echtgenoot.
— Het heeft zoo moeten zijn. snikte Lucido. En dat een eenige
zoon !... Eon eenige zoon !
Ik begrijp volstrekt niet, zeide Bastiani die zich ook onder de
vrienden beyond, dat de keizer nu zoo hardnekkig dat doodvonnis wil
doordrijven. Pit ligt niet in zijn karakter. Weet gij wel zeker, Lucido,
dat hem het bezoek uwer vrouw is aangediend.
Lucido knikte toestemmend met het hoofd.
- Zijn ordonnance-officier heeft zelfs moeite gedaan om een
verhoor to verkrijgen maar na een kort onderhoud kwam hij terug met
het bericht dat de keizer dozen keer aan het gerecht den vrijen loop
wilde laten, dat er in Mexico goon bevoorrechte stand mocht bestaan.
— Is dat omdat wij hem op den troon hielpen, riep Santigo, en
zwager van Lucido, die uitgebreide bezittingen had in Puebla. Zonder
ons ware hij to Miramar gebleven terwiji hij nu een beheerscher is van
het schoonste land der wereld !
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En ik weet, zeide Bastiani droog, of hij te Miramar niet veiliger
en rustiger zat dan hier want op mijn woord, ik zou niet gaarne in
zijne plants zijn.
- Wij kunnen weder revolutie maken, sprak een ander in de
reden.
- Ilc houd hem voor een man van eer, zeide Bastiani.
— Maar dien hebben wij in Mexico niet noodig !
- Mijn zoon ! mijn zoon zuchtte Lucido, die zich op een stoel
had nedergezet en met zijne handen krampachtig gevouwen tusschen
zijne knieen. zat.
Wat maakte hem thans de staatkunde ?
Wat gaf hij om winst of verlies ?
Wat om keizer en rijk
Hij jammerde om zijn kind, om zijn zoon dien men ging doodschieten.
Roneiro, die eenige oogenblikken nadenkend aan het venster had
gestaan en naar buiten op de straat had gekeken, keerde zich eindelijk
om en zeide :
— Er blijft 011S nog een uitweg over om Mauricio to redden.
Hoopvol blikte Lucido op.
- Dewelke ?
— De vlucht. 1k heb met Deverreux over het geval gesproken, die
echter van meening is dat Bazaine vastbesloten heeft hem te laten
vonnissen OM de beide Fransche officieren te wreken. En dat is de man
niet die zoo licht is af fe brengen van een opgevat voornemen.
— Maar hoe zal hij ontvluchten ? riep Lucido. Hoe is het mogelijk ? Als het met geld te bekomen is, ben ik bereid er mijue fortuin
voor op te offerers !
- 1k geloof bijna dat er mogelijkheid bestaat, ging Roneiro voort.
Maar niet met eene kleine som.
— Het kornt op geen geld aan
— De gevangenisbewaarder moet met hem vluchten. En dat doet
hij niet als hij niet voor de toekomst geborgen. is.
— En hoeveel gelooft gij wel dat hij zoude begeeren ?
— 1k denk.- dat hij met vijfduizend pesos tevreden zal zijn.
- Geef het hem, geef hem meer ! riep de vader uit, Maar maak
miju zoon vrij en ik zal er u op mijne knieen voor danken.
— De vlucht kan lukken, sprak Velasquez, maar zij zal ook met
groote moeielijkheden gepaard gaan.
- Weet eeu uwer een ander middel ? vroeg Roneiro.

ICEIZER VAN MEXICO

5O9

— a vrees neen, zeide Velasquez.
— Goed, caballeros, sprak Roneiro. Dan aanvaard ik mijne taak en
morgen ochtend vroeg, coinpadre, breng ik u het antwoord of er nog
eenige hoop is. Het hoofd nu opgeheven, man ; Mauricio leeft nog en
niet alles is verloren.
Do bijeenkomst ging uiteen.
..
De oude Lucido bleef alleen met zijne sombere wanhoop en droeve
ged a chten .

HOOFDSTUK XIV.

De ontsnap ping.

De niorgen waarop het vonnis zou voltrokken worden was aangebroken.
Mauricio moest gefurAljeerd worden om 9 ure.
Maar in de gevangenis heerschte de grootste verwarring en alles
liep door elkander.
Alle uitgangen waren door soldaten bezet en een overste der
FraDschen liep vloekend de gevangenis op en neder.
De gevangene was ontvlucht.
Volgens een gerucht had eene Fransche patroelje hem ontmoet en
was deze hem op de hielen, zoodat men mocht hopen hem weder
machtig te worden. Maar de zaak bleef toch dezelfde, want degevangenisbewaarderhad
had zich gelijk nit de voeten gemaakt en de Franschen
hadden thans niemand, dien zij met recht en reden daarvoor konden
doen boeten.
Er bleef dus niets over dan de geheele Mexicaansche natie met hart
en ziel to verwenschen en to vervloeken en dit deed de officier ook
genoeg.
Ruiters holden door de straten in alle richtingen, patroelj es werden
uitgezonden op de wegen rondom de stad, om alles goed to bewaken
zoodat eene outkoming schier onmogelijk was.
Strenge bevelen werden gegeven de vluchtelingen, wie het zij, dood
of levend over -to leveren. Ook werd het huis van Lucido nauwkeurig
doorzocht.
En toen men niets vond, word het huis door eene sterke wacht
bezet, die het bevel ontving niemand uit of in to 'atm.
Senor Lucido was tevreden en gelukkig. Zijn zoon was ontsnapt ;
de belemmering zijner vrijheid kon hem weinig schelen !
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Bazaine was buiten zich zelven !
De bevolking zei dat die vlucht met oogluiking der overheden
plaats greep.
Men wanhoopte echter nog niet.
.
Mauricio
uit de gevangenis ontkornen maar daarom nog niet
ill veiligheid.
Een eigenaardig en ongelukkig toeval bracht hem zijnen vervolgers
in de straten der stad op het spoor, zonder dat zij het vermoedden wie
hij inderdaad was.
Dicht bij de gevangenis scheidde hij zich van zijn redder omdat hij
-*el begreep dat het veiliger was als zij hunne vlucht afzonderlijk
deden. De straten. van Mexico werden des nachts door wachtem doorkruist, serenos genaamd, die in tijclen van woeling de personen, die hen
ontmoetten, den naam vroegen, zonder hen echter aan to houden. En
daar niemand jets van zijne vlucht kon weten, had hij ook voor geene
ontdekking van die zijde te vreozen.
Hij behoefde zijn weg slechts langzaam to vervolgen en zich,
zoodra hij buiten de stad was, naar de bergen to begeven, want hij had
in naburige vlekken genoeg bekenden die er nooit aan zouden denken
hem aan. de Franschen uit to leveren.
Ongelukkiglijk voor hem was er juist in denzelfden nacht in een
der kleine straten achter de hoofdkerk een vermoorde gevonden door
de serenos.

Dit is Diets zeldzaams in Mexico.
Het bracht de nachtwakers op de been want men hoopte den
moordenaar nog onderweg to vinden en daarom waren er patroeljes
aangevraagd om de nachtwacht behulpzaarn to zijn.
Juist toen Mauricio die straat insioeg kwam de patroelje den
anderen. hook om en hiep hem aan, waarop bij zij n hell in de vlucht
zocht.
Het begon reeds to schemeren.
Veel Indianen waren reeds met hun melk in de stad gekomen.
Een dezer rnelkverkoopers hield voor het huis stil van den kapper
meester Pedro Gaspard en do soldaten die reeds bevel hadden ontvangen op den vluchteling to schieten, draalden hiermede uit vrees van
een onschuldige te treffen.
Buitendieu kon de vluchteling hun toch niet ontgaan want van de
andere zijde kwamen ook reeds sei enos ter hulpe die door een schot in
de lucht afgevuurd cone waarschuwing hadden. ontvangen.
Daarop sprongen zij toe om hem to grijpen die zooveel moeite deed
om hen to ontkomen.

512

MAXIMILIAAN

Van achter de melkkar kwam hij echter niet weder to voorschijn.
Toen zij deze haastig omsingelden zeide de verschrikte Indiaan dat
er wel een man in huis was gedrongen die de deur achter zich had
dichtgeslagen maar dat het tneisje niet was teruggekeerd om de melk
of to halen.
Hij moet dus stellig daar in huis zijn.
Dan naar binnen !
De patroelje sloeg met de kolv-en der geweren op de deur zoodat
het gehee1 huis er van dreunde en het duurde niet ling of er werd van
boven een venster geopend.
Het was don Pedro Gaspard zelf
witte ,,,laapIrtuts op de zwarte lokken keek hij uit en vroeg
vat er i 's hemels naam to doen was.
- dbra politia Doe open voor de policie ! was het eenige antwoord dat hij ontving.
Dat de mannen niet gezind waren in eenige onderhandeling to
treden bewezen de onafgebroken kolfs1agen en hu.n ongeduld genoeg.
Als hij niet zeer haastig de deur opende wist hij ook zeker dat zij
zou stuk geslagen worden.
Met een zuiver geweten vloog hij, meer dan hij ging, naar beneden
voor
die rustverstoorders de deur to openen.
om
Het was toch de keizerlijke policie !
Een oogenblik later school' hij de grendels van voor de deur en
Wilde ze open doen,
Doch dit was Diet moor noodig.
Het slot was reeds opengerukt en de patroelje drong, terwijl er
eene wacht buiten de deur bleef staan, het huffs binnen.
Pat de kleine Spanjaard niets van den vluchteling kon weten
begrepen de militairen zeer goed,want deze had slechts gebruik gemaakt
van de gelegenheid dat de deur open stond om zich to verschuilen. De
jone officier die de patroelje kommandeerde sprak kort :
Senor, daar aanstonds is er een misdadiger in uw huis gevlucht.
In miju huis ?
floe is dal wogeliik ? riep don Pedro met verbazing.
*4 zoo.
— De deur was loaners van binnen gegrendeld.
— De deur was joist open daar het meisje melk nam. Hij zal haar
weer
dichtgegrendeld hebben. Wij moaten uw huis van onder tot
mei"
hoven doorzoeken,

KEIZER VAN MEXICO

513

— Alle kamers ? vroeg meester Gaspard.
Ja, tot wij den man gevonden hebben. Hij kan ons niet
ontgaan.
— Het is wel.
11w aotea is immers gesloten ?

— En avant ! schreeuw(le Orsmond. (Blz. 4V6)

hij niet als hij
— Natuurlijk en dichtgegrendeld ook. Darwin
niet weet waar de sleutel hangt.
- Steek den sleutel bij u, dan zijn wij zeker van ooze zaak.
— Maar hij hangt in rnijn slaapkamer !
- Goed, dan krijgen wij hem ook wel. Heeft uw huis nog een,
uitgang langs achteren ?
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- Nec ,_ , wij zijn daar geheel ingesloten.
— Des te beter. Vooruit ! Iedere kamer die wij doorzocht hebben
wordt afgesloten en den sleutel er uitgehaald.
— Dat zal later een pleizierige verwarring met al die sleutels
geven, dacht meester Gaspard, maar paste er wel op zoo lets te zeggen.
Hij vergenoegde zich te murmelen :
- Kapitein of overste, verschoon dat uwe rang mij onbekend
is, mijn geheele huis staat tot uwe beschikking. Zijn. Majesteit de
keizer heeft geen getrouwer vrienden dan mij.
De officier sloeg geen acht op die woorden.
Hij antwoordde :
— Zeer goed, senor !
Eon gedeelte der soldaten stormde de trap reeds op terwij1 de
andere zich beneden in het huis verdeelden, om hunne nasporingen
dadelijk to beginnen.
Meester Gaspard snelde thans zoo vlug hij kon naar de slaapkamer
zijner vrouw om haar te wekken en haar to verzoeken zich aan to
kleeden.
Hij vond de ieur langs binnen gegrendeld.
— Doe open, Cornelia ! Wij moeten ons dadelijk aankleeden. Het
huis wordt doorzocht, want er heeft zich een misdadiger in verscholen
Hij ontvin.g geen antwoord.
Hij bracht zijn oor aan het sleutelgat en meende dat hij iemand
hoorde fluisteren.
Was de dienstmaagd binnen ?
— Cornelia ! riep hij nogmaals, doe open .... Zij zullen dadelijk
hier komen en als gij dan de deur niet opent slaan zij haar stuk.
Geen autwoord.
Wat gebeurde er dan ?
— Twee man op de azotea ! kommandeerde de officier.
Doze wendcle zich tot meester Gaspard.
— Doe open ! sprak hij.
— Ja, ik wil naar binnen, zeide de ongelukkige, maar mijne vrouw
kleedt zich en doet niet open.
— Waar is de deur der azotea ?
— Wel daar binnen, kapitein.
— En is er geene andere deur naar de azotea dan door hare slaapkamer ?
— 0, deze hier vlak bij, maar die is van binnen dubbel gegrendeld.
— De officier zei kort en droogweg :
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- Verzoek de senora oogenblikkelijk open te doen. Het zou mij
spijten als ik geweld moest gebruiken.
- Geweld, kapitein..
— 1k moet rnijn plicht vervullen.
— Cornelia, doe toch open ! smeekte haar echtgenoot. Gij moet
open doen. De policie, de keizer, de keizerin eischen het.
Geen antwoord,
Het was alsof daar binnen eene deur open ging en daarop weder
gesloten werd, anders hoorde men geen geluid en de officier werd wantrouwend.
- Abra la puerta ! riep hij zijne soldaten toe en hij behoefde geen
tweede maal bevel to geyen.
De eerste kolfstoot dien een breedgeschouderde soldaat gaf,
deed de deur uit elkander springen, alsof zij van glas was en met een
luiden kreet vluchtte donna Cornelia, die dicht daarbij stond, naar den
anderen hook van het vertrek.
Eon enkele blik gaf hem de overtuiging dat zich anders niemand
in het vertrek beyond.
Waar is de deur naar de azotea ? vroeg de officier.
:Wester Gaspard sprong vooruit :
— Door doze kamer hier, senor.... het is mijne kleedka.,mer en
dan over de kleine voorplaats.
— De deuren zijn
- Misschien voor de koelte, senor, zeide don Pedro, hoewel het
hem zelven vreemd yoorkwam ofschoon hij zulks niet blijken het.
De deuren waren good gesloten geweest
Wat kon zijne vrouw daar to doen gehad hebben ?
Had zij zich willen verschuilen. ?
De officier hop met den blanken sabel in de vuist mel de ka-mer door.
Hij had nauwelijks de zoogezegde vourzaal bereikt, waarvan de
deur insgelijks open stolid en van waar eene dubbel gegrendelde poort
naar den opgang leidde, toen hij zijn manschappen toeriep
— Hier, kameraden, de deur der azotea is geopend de vogel is
gevlogen. Bezet de slaapkamer... niemand erait en zes uwer omhoog.
Snel klom hij daarop omhoog en bereikte weldra het platte dak,
dat editor in verbinding stond met de andere daken zoodat men gemakkelijk van het cone dak op het andere kon kornen.
Such sprong hij op eene bank die zich daar be yond, om, naar
richtingen
alles beter to kunnen overzien,doch bespeurde nergehs
een levend wezen, alles was stil en ledig, en als de vluchteling hier was
uitgestegen dati had hij ongetwijfeld ergens een schuilhoek gevonden
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om zich to verbergen en naar welke richting zou men hem dan vervolgen ? De officier deed het eenige dat hij in deze omstandigheden doen
kon, hij liet twee man van de wacht boven en een derde aan den trap
om dadelijk alarm te maken als een hunner lets zou bespeuren dat
verdenking kon baren.
Daarna vervolgde hij zijn onderzoek door het geheele huis, van
hovel" tot beneden, zonder echter het minste te vinden waardoor zijn
slechte luim niet betel- word. Hij riep zijne manschappen weder bijeen
en liet alleen do wacht op de azotea blijven, want het kon toch licht
gebeuren dat de vluchteling weder to voorschijn kwam.
Voor de officier het huis verliet, zeide hij echter tot den kleinen
Spanjaard, die zoo afgetrokken was dat hij ternauwernood luistercie
— Senor, dat geval met de azotea is zeer verdacht...
Meester Gaspard gaf hem in zijn hart gelijk.
— II( vreos dat uwe vrouw zich heeft laten bewegen den misdadiger
to helped in zijne vlucht, ik moot getrouw verslag doen van de zaak en
gij zult moeten afwachten hoe het afloopen zal.
— Zeer wel ! zeide Meester Gaspard, maar zijne gedachten waren
elders en de grond brandde hem onder de voeten van verlangen naar
het oogenblik dat de manschappen zijn huis verlieten, want hij wenschte
zijne vrouw tusschen vier oogen te spreken.
— De soldaten op de azotea, ging de officier voort, moot gij een
ontbijt verschaffen, dat zij jets nuttigen, want zij mogen hunnen post niet
verlaten... Voorwaarts, marsch ! wij kunnen hier verder niets meer doen.
Daarop vertrok hij en marscheerde met zijne manschappen de
straat op, waar zich reeds eene groom menigte menschen verzameld
had om to zien wat hier to doen was , vervolgens het hij zijn yolk in
't gelid treden en keerde terug naar de hoofilwacht, om daar verslag van
zijn wedervaren to doen.
Zoodra hij wog was, trad meester Gaspard de kamer zijuer vrouw
binnen waar hij haar nog geheel -ontsteld vond.
Cornelia vertelde al nokkend dat een jongeling in de kamer was
gedrongen en haar met een pistool had bedreigd.
Bevreesd had zij voor hem de deur der azotea ontsloten en langs
daar was de kerel gevlucht.
Meester Gaspard vond het geval zeer onaangenaam.
— Wat kon ik anders doen ? vroeg de vrouw.
De barbier moest bekennen dat zij gehandeld had op de eenig
mogelijke wijze, maar meester Gaspard vond toch dat hij in een moeielijk pas zat. Wat zou de keizer daarvan zeggen ? Want hij meende,
werkelijk dat Maximiliaan hem daarover zou aanspreken.

HOOFDSTUK XV.

fitanranding von den spoortrein.

In de hoofdstad kwamen ondertnsschen niets anders aan dan benchten van overwinningen.
De keizerlijke troepen drongen gedurig vender naar het Noorden op.
Het bleek meer en meer dat zich daar geen vijandelijk leger meer
beyond om te bestrijden.
Juarez had ofwel eene schuilplaats in het gebergte gezocht of
anders den Mexicaanschen bodem verlaten.
Bazaine werd bet moede voortdurend met zijn leger die kleine
benden te bestrijden die nu hier en dan daar bet hoofd opstaken en zich
bloeddorstiger en roofzuchtiger vertoonden naarmate de zaak hunner
partij hachelijker stond.
Bat was geen oorlog met een vijandelijk leger.
Een overwinning kon men niet behalen.
Het waren slechts schermutselingen met rooverbenden. Bazaine
wou van den keizer een dekreet hebben waarbij al de guerrilleros als
bandieten zouden vogelvrij verklaard worden.
Maar nog altijd verzette de goedhartige Maximiliaan zich daartegen.
Hij schuwde van bloedvergieten.
Bazaine bleef aandringen.
Vooreei st wenschte hij het hoofdzakelijk om gemakkelijker het
echte rooversgespuis aau zich te onderwerpen dat alle mogelijke gruweldaden bedreef.
Ten andere om het yolk in toom te houden en daardoor te verhinderen zich te scharen onder de banier van Juarez.
De spoorwegliju van Vera-Cruz naar de hoofdstad wai? ontworpen
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maar tot nu toe was die lijn nog niet verder in gebruik dan van VeraCruz mar Soleclad, een weg die door de Franschen werd aangelegd om
hunne troepen den vermoeienden tocht door de moerassen Tierra-Caliente
of warme landstreek te sparen. Het hielp hen tevens zoo spoedig mogelijk van de kustlanden, die gedurig door de gele koorts werden
geteisterd, te verwijderen.
Ook werd deze lijn gebruikt om krijgsbehoeften en levensmiddelen
te vervoeren omdat aan een transport dezer goederen, vooral in regentijd, door de sompen niet te denken was.
Men vindt geen prachtiger plantengroei maar ook geen streek die
meer verwilderd is dan hier.
Zoo rijk het uitzicht is van den weg als men in den spoortrein hier
doorvliegt, zoo ondoordringbaar zijn de moerassige bosschen voor den
wandelaar. Slangen en insekten bedreigen daarenboven zijn leven. Er
zijn ook droge plaatsen van gionden die hooger gelegen. zijn.
In alle streken, hetzij met boomen begroeid of gelijk aan prairien,
is de grond golvend.
Evenais de zee nooit volkomen effen is en zelfs bij eene windstilte
deint, zoo vindt men ook hier -te lande deiningen en golvingen.
Op deze hoogten in de wildernis verzamelen zich de dieren des
wouds in den regentijd.
De menschen zetten zich hier neder en slaan er woningen op.
Op deze hoogten loopen de verkeerwegen tot elkander.
Smalle paden met het mes of de machete uitgehakt loopen menigmaal nit op wegen die door bloeiende paimboomen overschaduwd,
omwonden met dicht ineengegroeide slingerplanten, met een looverdak
bedekt zijn.
Op een dezer hoogten hadden zich vroeger Indianen metterwoon
nedergezet. Nog eenige stijlen van afgebroken hutten bevestigden dit.
De grond was bier buitengewoon vruchtbaar.
Daar kwam een besmettelijke ziekte, de vrouw stierf benevens twee
kinderen en de Indiaan verliet in bijgeloovige vrees de plaats die hij met
zooveel moeite en zorgen bewoonbaar had gemaakt.
Deze plaats was weder eene wildernis geworden.
Aileen ads de trein voorbijvloog en zijn zwarte rookwolken in de
toppen der paimboomen liet golven werd hier de stilte afgebroken.
Thans echter was het hier woelig.
Uit de wildernis kwam eon borate schaar ruwe kerels te voorschijn
die het pad volgde dat nauwelijks meer herkenbaar was.
De Mexicaansche guerrilleros, zooals zij zich noemden, — maar
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inderdaad waren het boosdoeners uit het laagste ras van het men schelip( geslacht — kwamen bier voor den (lag met gedeukte hoeden,
gescheurde kleederen, verkleurde serapen en bloote voeten.
Zij waren gewapend met musketten en revolvers, met oude sabels,
palassen, degens of gewone manchete's onder het linker zadeldoek.
Dit waren de mannen die zich aan het keizerlijke leger onttrokken
omdat zij zich naar de tucht niet konden schikken !
Dit waren de patriotten die thans plunderden in den naam van
Juarez omdat de keizer niet veroorloofde dit in den zijnen te doen !
Menschen uit do heffe des yolks, waaronder menigeen den naam
van generaal en gouden epauletten droeg, waren het ; brandstichters en
moordenaars die een haat hadden tegen al degenen die lets bezaten en
alleen tuk waren op plunderen.
Toen zij uit het struikgewas te voorschijn kwamen hielden de
eersten onmiddellijk halt.
Zij luisterden of het ratelen en snuiven van den spoortrein zich ook
liet hooren....
Neen.... alles was stil !
Zij vernamen niets dan het geluid van Mexicaausche fezanten die
met veel geraas elkander de beste zitplaats op de boomen schenen to
betwisten of een zwerm papegaaien die met kletterenden vleugelslag
over de boomtoppen heenvloog.
Gedurig traden er meer manschappen uit de duisternis van het
kreupelhout in het licht to voorschijn.
Terstond waren er honderd ruiters op kleine vlugge paardeu
gezeten bijeen.
Daarop het voetvolk !
Man voor man, kerels met een woest uiterlijk en een geelbruiu
gelaat dat in woken achtereen met geen water in kennis kwam.
Negers wier witte oogen schitterden van genoegen ; want het was
een bijzonder pilot dat hen op deze plaats wachtte.
Sainbos en kleurlingen, waaronder zeer weinig blanken en ook geen
indianen.
Welhaast hadden er zich bij de honderd ruiters ongeveer tweehonderd-vijftig man voetvolk aangesloten. Ze hielden stand bij de spoorbaan om verder de bevelen van hun aanvoerders af te wachten.
Zooals zij bier stond de woeste, ruwe bende, paste zij uitmuntend
bij den wilden plantengroei van het woud.
Haar verschijning maakte tegelijk een scherp kontrast met de
stille rust waarin de natuur hier sluimerde,
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Spoedig kwam er beweging onder hen.
Enkelen wisten nauwkeurig om wat uur de spoortrein. te Vera-Cruz
afreed en hier voorbij moest komen.
Daar de stand der zon duidelijk liet zien hoe laat het was en zij zich
moesten haasten, deelden de aanvoerders der bende onmiddellijk hun
bevelen mede.
Deze werden stiptelijk en zonder de minste tcgenspraak uitgevoerd.
De ruiters voerden hunne paarden naar het kreupelhout en bonden
ze daar vast. Zij bekommerden zich Diet of de dieren daar jets te eten
vonden.
Zij hadden geen gevoel voor hunne medemenscheu en dus nog veel
minder voor arme dieren.
Het waren immers sl.echts beesten.
Zoolang zij konden loopen en hun berijder dragen, werden zij
gebruikt.
Waren zij op dan mochten de gieren en roofvalken zich aan hun
levend vleesch vergasten. De eerste de beste hacienda moest dan weder
versche paarden leveren.
Het voetvolk had ook gedeeltelijk de wapens afgelegd om de bevelen
uit te voeren die zij ontvangen. hadden.
Zij moesten de spoorriggels opbreken en ze zoo leggen dat de trein
daar van de staven moest loopen.
Zij hadden hiertoe niet veel tijd noodig.
De overige manschappen hielden zich bezig in de verlaten wildernis
de nog overgebleven vruchtboomen op te zoeken.
Wat zij vonden was zeer gering.
In de donkere schaduw van de wildgroeiende boomen konden
de ooftdragende kruinen niet meer bloeien.
Zij die bezig waren met het opbreken der riggels legden een buitengewonen ijver aan den dag.
Hoe lui zij anders ook mochten wezen volbrahten zij ditmaal hun
werk met zooveel overleg dat men onwillekeurig lot het vermoeden
kwam dat zulk werk Diet voor de eerste maal door hen werd verricht.
Eerst toen zij verzekerd waren dat de spoorwagens onmogelijk op
de andere riggels konden overspringen werden er posten uitgezonden
om acht te geven op het naderen van den trein.
Men kan dezen op grooten afstand hooren en daarvan dadelijk
melding maken.
De troep, die voor het oyerige eenigszins geregeld scheen te zijn,
bestond uit twee verschillende benden.
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Zij hadden zich niet ver van &kir vereenigd en besloten de onderDeming gezamenlijk nit te voeren.
Men wist weI dat er Fransche soldaten op den trein waren doch zij
konden een groiTte bende guerrilleros het hoof(' niet bieden.
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De aanv( erders der bende hadden zich nedergezet onder een palmboom dicht tegen den weg,
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De twee voornaamsten onder hen behoorden tot het gemengde ras
en de anderen, Glrie in getal, waren Creolen van blauke afkomst.
Onder dezen een die naar zijn uiterlijk te oordeelen niet in dit
gezelschap thuis behoorde.
Hij droeg een fijnen panamahoed die wel is waar veel door het
weder had geleden een kostbaren zerape en zijn paard was bovendien
rijk opgetuigd.
Er lag iets in geheel zijn voorkomen dat hem inderdaad van de
andere personen onderscheidde.
Toch was hij guerrillero.
Nauwelijks kon hij den tijd afwachten dat de trein, dien zulk een
gevaar boven het hoofd hung, deze plaats bereikte.
Het was Silvester dien wij met Mauricio bij Velasquez ontmoetten.
Silvester was de Z0011 van een rijken patriciör die zich hier bij eene
bend& struikroovers had aangesloten om aan zijne wraaklust te voldoen.
De jonge officier Deverreux was namelijk door den opperbevelhebber met een bijzondere zending belast naar Vera-Cruz.
Hij moest lieden weder van daar vertrekken om op den bepaalden
tijd terug in de hoofdstad te zijn.
Dit had Silvester nit goede bron vernomen.
Nu had het jonge heethoofd, die kennis droeg van 't bestaan dozer
.bende, zich bij haar aangesloten om deel te kunnen nemen aan het
ontriggelen van den spoortrein.
Wat ter wereld kon hem gewenschter voorkomen dan zulk een
ondernemin.g
Deze lieden rekenden zich onder de ontevredenen met de bestaande
orde en noenaden zich republikeinen.
Zij hadden geen ander regeering boven zich en wisten evenmin of
Juarez nog leefde of waar hij zich beyond.
Doch wat maakte dit nit ?
Met de wijde wildernis voor zich tot schuilplaats waarin zij veilig
waren, hadden zij bij zulke levenswijze meer te winnen dan te verliezen.
Soldaten wilden zij toch zijn.
Maar zij hielden niet van tucht.
De geheele zwerm had zich nu over den weg verspreid.
Er werd druk door hen gelachen en gepraat alsof bet een
onschuldige uitspanning was die zij hier genoten.
Plotseling bleven alien stil en weerloos staan.
Een kart gillend geluid klonk door het woud...
Pit was het teeken !...
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Zij hielden zich loofstil.
Duidelijk weerklonk nu het doffe ratelen der wagens in de verte...
De trein naderde.
De aanvoerders sprongen op ;... snel klonken er eenige bevelen
door elkander en het gespuis verborg zich aan weerszijden van den weg
in het kreupelhout.
Weinige minuten later was de weg weder even stil en eenzaam als
voorheen.
De eenige levende wezens die zich Retell hooren waren een paar
gieren.
bog in de lucht vlogen zij rond en begluurden den troep onder
zich.
bet waren oude bekenden die bij ondervinding wisten dat in hunne
nabijheid altijd overvloed van voedsel te vinden was bijzonder van
menschenlijken.
De trein naderde...
Maar het duurde langer dan men had vermoed.
De wind, die nit den oostelijken hoek kwam, droeg het geruisch op
een verren afstand voort...
Laugzamerhand liet het geratel der wielen zich duidelijker hooren.
Eindelijk steeg de zwarte rook hoog boven de boomen des wouds.
Nauwelijks twee honderd schreden van de plaats der ontriggeling
verwijderd klonk er van de locomotief een scherp, gillende gefluit...
De machinist had het gevaar ontdekt...
bet was te laat !
Hij liet wel dect stoom omkeeren en de remtoestellen werken, maar
voor hij het in zijne macht had den trein te doen stilstaan, bereikten de
wielen der locomotief reeds de spoorstaven die buiten de richting waren
gelegd...
Een woest gedruisch.
De trein drong op . en wankelde ; de locomotief sloeg om en de
wagens rolden en botsten over elkander...
De slachtoffers in den trein gilden en schreeuwden...
De schurken, in hinderlaag liggend, vuurden hunne geweren af op
de ongelukkigen.
Slechts de eerste wagen verbrijzelde.
Daarin lag niets dan passagiersgoed.
Twee wagens met reizigers sloegen om zonder veel onheil te
veroorzaken.
Doch drie passagiers werden door de kogels der guerrilleros
oogenbliklijk gedood.
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Een groat getal werd verwond.
Het geschreeuw der schaar aanvallers, die thans juichend en
brullend uit het kreupelhout te voorschijn kwam, vervulde de lueht.
De goederen werden door de roovers op de muildieren geladen en
opdat de geplunderde reizigers het ongeval niet al te snel ruchtbaar
zouden maken dreven zij al de gevangenen het bosch
De Franschen en de Mexicanen werden van elkander gescheidem
De eersten werden gebonden en meegenomen en toen zij meenden
veilig te zijn gaven zij aan de Mexicanen de vrijheid terug.
De Franschen schikten zich dapper in hun noodlot.
Men kon hen immers slechts als krijgsgevangenen behandelen
de guerrilleros zouden hen niet lang bij zich houden !
Overal in de buurt lagen sterke bezettingen van keizerlijke troepen.
Deverreux stapte met de omige gevangenen, met vroolijk gestel,
voort.
Het loopen in deze wildernis, met gebonden handen, was moeilijk.
De gevangenen wisten niet waarheen men hen wilde slepen.
Terwiejl zij zwijgend en somber voortgingen kwam een van de
miters op hen aanrijden.
Hij nam beleefd, maar met spottend gelaat, zijn hoed af.
- Heb ik niet het genoegen hies graaf Deverreux to begroefen ?
De jonge Franschrnan kook verbaasd op.
Maar in een volgend oogenblik riep hij
— Senor Silvester
- Hij zelf, hoer graaf Deverreux.
- Gij als een vijand des keizerrijks onder doze bende ?
- Dat komt u vreemd voor, niet waar 9 zeide Silvester lachend.
- Ja.
- Gij zoudt nog vreemder dingen zien als gij in de gelegenheid
waart Langer in Mexico to vertoeven.
De jonge graaf antwoordde somber :
- Ik denk er niet aan het land zoo spoedig te verlaten.
— Met ?... Zoo ! zoo !
- 'och thans heb ik eon beroep op u, senor !
— Op mij ? Ik luister.
— Is dit een behandeling van krijgsgevangenen, hen gebonden e.n
uitgeplunderd door zulk een bosch to voeren ? Er is toch gem gevaar
voor tegenstand noch ontvluchting.
— Is het u ongemakkelijk ? vroeg Silvester lachend, terwijl zijn
oogen blonken van voldoening. Paaraan is editor niets to veranderen.
Hoe vaart mevrouw uwe echtgenoote ? 1k hoop wel-varend.
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Deverreux kon den hoon waarop deze woorden werden gesproken
zeer wel opmerken en wierp een schuwen blik op den jeugdigen
misdadiger toen deze met gehuichelde deelneming erop liet volgen
alsof hij tot zich zelven sprak
— Jammer voor dat arme beeldschoone wezen. ! Nog zoo jong en
nu reeds weduwe.
- Wat wilt gij daarmede zeggen ? zeide de graaf somber. Wanneer
deze benden nit struikroovers bestaan dan kan ik maar niet begrijpen
dat gij u daarbij zoudt aansluiten en zoo het guerrilleros zijn dan kunnen
ons niet anders dan krijgsgevangenen. behandelen.
- Veremos ! (Wij zullen zien !) zeide Silvester spottend. Maar ik
geloof dat wij ons doel bereikt hebben want de aanvoerders maken halt
en de voorsten scharen zich om hen heen. Tot wederziens, heer graaf !
Hierop gaf hij zijn paard de sporen en reed weg om aan de beraadslaging deel to nemen.
Deverreux keek om zich heen.
Nergeiis kon hij een spoor van een menschelijke woning of bebouwing van den grond ontdekkeii.
De grond was hier eenigszins hoo,ger gelegen en de plantengroei
was ook anders dan die der lagere streken welke zij waren doorgetrokken.
Tour hen hadden zij een opene plek door grooten zware Women
omringd.
Verdes was alles wildernis en de plaats kon hoogstens tot eene
rustplaats dienen.
De gevangenen werden gelast hier stil to houden, zij warm ook
doodmoede door den langen tocht en de groote hitte.
De meesten wierpen zich op den grond toen dit bevel hen word
gegeven.
Deverreux kon het wantrouwen niet van zich zetten, want de
woorden van den IViexicaan hadden zoo dreigend geklonken en hij
kende hem al te good als zijn vroegeren ongelukkigen medeminnaar.
Hij blikte om zich heen en zag hoe de manschappen, die, echte
bandieten bleken to zijn, zich rondom hen verzamolden 7onder Miter
den minsten schijn van vijandelijkheid aan den dag to leggeu.
Zij lachten met elkander en schenen zeer vroolijk geluimd to zijn.
Daarop reed een der aanvoerders, die zeker den rang van generaai
bekleedde, naar de menigte Essen en strikken to oordeelen die op ziia
plunje waren genaaid, op de gevangenen toe;
Hj riep woost
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— Franschen, gij zijt in ons land gekomen, gij voert oorlog tegen
onze kameraden, gij moet sterven.
— Senor, riep Deverreux die zijne vrees bewaarheid zag, gij moogt
ons niet dooden. Wij zijn slechts krijgsgevangenen en voor ieder leven
dat gij neemt zal de maarschalk van Frankrijk honderd levens terugeischen.
,— Caracho I riep de andere lachend terwijl zijn oogen wild en
boosaardig op zijn slachtoffers gevestigd waren, bestaande uit ongeveer
zestien man, soldaten en onder-officieren. Ik wil u laten zien dat wij
durven. En wat uw maarschalk betreft : de hennep voor zijn strop is
ieeds gegroeid. Gij zijt hierheen gekomen en het land diep ingedrongen,
maar geen duivel die er u nit helpt. Andelante, mustachos !
— Senor Silvester, riep Deverreux, ik stel me onder uw bescherming. Gij zult niet toelatem dat men ons hier in koelen bloede vermoorde.
— Alles wat ik voor u doen kan, senor, zeide Silvester, terwijl hij
bedaard zijn revolver uit zijn holster trok en de anderen die de Franschen
naderden huDne messen trokken, is alleen dat ik u een kleine verlichting
verschaf.
Hij vuurde zijn wapen af.
Dit was het teeken van den moord en nu had er een s.chouwspel
plaats dat met geene pen te beschrijven is.
Met messen en machetos werden de arme weerlooze menschen afgemaakt.
Toen den volgenden morgen eene afdeeling Belgische soldaten het
tooneel van den moord bereikte konden de militairen, die nochtans aan
het ruwe krijgsleven gewoon waren, hun afgrijzen niet onderdrukken
bij het vreeselijk gezicht dat deze plaats hun aanbood.
Een kreet van wraak klonk van hunne lippen en met eenige
Mexicanen tot gidsen begonnen zij de vervolging met eene woede die
hun alle vermoeidheid en inspanning deed braveeren.
De twee tot hiertoe vereenigde benden hadden ondertu.sschen een
mijl van de plek, waar dit verschrikkelijk schouwspel had plaats gehad,
halt gehonden bij een ruischenden bergstroom. Deze vloeide uit het
hooger gelegen land af om vooreerst nit te rusten van haar zwerftocht.
Zij wilden ongestoord hunnen buit verdeelen.
Silvester bemoeide zich daar niet mede, want hij had zijn doel
bereikt en wilde niets anders hebben voor zijn aandeel dan de twee rijke
met zilver beslagene revolvers en den trouwring van graaf Deverreux,
zijn medeminnaar.
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Zijne wraak was toch niet volkomen als hij de vrouw van den
amen Franschman niet eveneens ellendig maakte.
Hiertoe vond hij de bests gelegenheici door den ring naar Mexico
te zen.den.
Dan gingen de benden op deze plaats tevens weder uit elkander en
generaal Soria, zooals de generaal-aanvoerder der eene bende heette,
besloot zich op weg naar Puebla te begeven om daar aan de Cumbres of
in de omstreken aldaar de wegen te verontrusten.
Xilla, de aanvoerder der andere bende, hoopte den staat San-LouisPotosi te be-reiken_ en daarbij had hij -verschillende plannen.
Voor het overige zeide hij aan zijne manschappen dat hij zich met
een der benden in bet Noorclen wilde vereenigen.
Bij de laatsten sloot Silvester zich aan en wel met het vaste besluit
den strijd tegen de gehate Franschen in ernst voort te zetten.
In het Noorden zouden zij de troepen van Juarez vinden.
Het was natuurlijk zijn voornemen niet deel to nemen aan de kleine
rooftochten, maar hij zag Beene mogelijkheid alleen en zonder aangehouden te worden door het land to komen.
Xilla echter, hoewel hij stellig verklaarde zich met Juarez to willen
vereenigen, maakte niet de minste aanstalten dit ten uitvoer to brengen,
maar beyond zich bier als onbepaald gebieder eener bende van ongeveer
twee honderd man, veel meer in zijn element.
Hij trok langzaam door de bergen voort.
De keizerlijke troepen waren intusschen niet onbeweeglijk gebleven.
De plundering van den spoortrein, die men tot nu toe als veilig had
beschouwd, had ze wakker gemaakt.
Van Vera-Cruz ging een sterke afdeeling , nit om het spoor der
benden te volgen. Van Orizaba werden troepen en boden en van Jalapa
werd ook eene afdeeling Belgische troepen, die daar in bezetting lagers,
uitgezonden om de streek to doorkruisen.
Het duurde niet lang of ze waren de schurken op het spoor, die er
voor zorgden hun weg door afgalorande haciendag en bloed to kenmerken.
Ten Noorden van Orizaba, onmiddellijk aan de grenzen der staten
Puebla en Vera-Cruz, is een wonderschoon dal.
Het bood een prachtig gezicht
Daar had de bende van Xilla Naar leger opgeslagen.
Het tooneel was waarlijk betooverend.
Beneden aan de plek waar de troop legerde nam eon wilde berg
stroom zijn. weg over groote rotsblokkon naar het dal.
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Hij stroomde bruischend en schuimend in den afgrond die de plaats
zuid-westelijk geheel afsloot.
Links daarvan was eon meer schuins glooieiide honing met reusachtige cachusplanten en stekelachtige agaven begroeid.
T11. let Nootden ec!Aer verhief zich de eerste berging reL blo. iende
gewassen als het ware bestrooid en met statige, boomen. bedekt.
De achtergrond werd gevormc-1 door den Orizaba die in onbeschrijfTijke majestit zijn sneemArkegcl verheft en wiens top blinkend en
vonkelend in de zon schittert.
Silvester had zich v:in de overigen afgezonderd.
Hij gevoelde thans schaamte tot eene bende to behooren die zoo
ruw en gemeen was.
Bovendien loemerkte hij dat Xilla zich niet haastte naar het Noorden
te trekken, maar waarschijniijk deze bergengte had uitgekozen om van
bier uit naar goedvinden rooftochten in den omtrek te ondernemen.
Dit lag niet in de bedoeliug van Silvester.
De manschappen waren heclen juist bijzonder good geluimd.
Zij hadden op den zelfden worgen eenen. India/an die twaalf ezels
met kruiken pulque beladen voor uitdreef van alles i'eroofd en
thans hidden zj eon drinkgelag onder het groene looverdak van het
'prachtige bosch.
Zelfs Xilla scion de:1 bectweirrenden drank stork to hebben
a ugesproken, toen hun voorname companero, zooals Silvester somtiids door hen genoemd word, zich niet bij hen aansloot maar alleen
in sombere stemming onder eon boom bleef liggen, begat' hij zich met
eon gevulden hoorn t it hem en zeide
- Caramba, companero ? Gij ligt daar zoo alleen en afgetrokken
also{ go niet van de onzen waart. Korn, drink eons, het is heerlijke
pique die eon Roodhuid vervoerde. Wij kunnen hem Her beter
gebruik en.
— 1k wil u jets zeggen, companero, zeide Silvester, den hoori4
afwij zend
Wat dan ?
— Het loveii bij u bevalt mij niet, want het komt alles nit op
plunderen en rooven en daartoe heb ik mij niet bij u aangesioten.
En waartoe dan als ik u vrigen snag ? zeide Xilla met smadelij ken lach. Om de senoritas onder weg uw hof to maken. !
---- Loop naar den duivel, bromde Silvester, Ik weet pelf zeer good
aatorn,
- - Tit tkiet,
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— Om de Fransche troepen te overvallen en afbreuk te doen en gij
nijdt ze altijd zorgvuldig.
— De reden daarvan is zeer eenvoudig, sprak de aanvoerder
lachend, omdat bij hen niets antlers dan lood en stall to krijgen is en
omdat ik het getal mijner manschappen wel wil vermeerderen maar niet
verminderen. Morgen of overmorgen denk ik dat wij een voordeeligen
slag zullen doen. Gister is ons iernand in innden gevallen nit Jalacingo.
Daar ligt slechts een klein getal keizeriijke soldaten in bezetting, alien
Mexicanen, en de gevangenissen zijn. vol. 1k ken dat nest zeer goed.
Met het aanbreken van den (lag overvallen wij hen, broken eerst de
gevangenissen open en dan...
Hij zweeg verschtikt.
Boven op de voor hem liggende steilte en in het woud klonken
koperen trompetten.
In wilde haast sprong de bende guerrilleros op.
De manschappen grepen naar hunne geweren en wapenen die zij
hadden afgelegd en de ruiters sprougen op hun paarden.
Pezen w erden schichtig door den plotselingen aanval, staken den
kop in de hoogte en begonnen te springen en to steigeren zoodat de
verwarring algemeen word.
Xilla wierp den hoorn met pulque weg dien hij nog altijd in de
hand had en trok den degen.
Hij sprong Daar zijne manschappen en riep hen toe zich in 't gelid
to scharen.
Dat was echter overbodig.
Allen waren reeds op de been en hadden zich bij elkander gevoegd
om to zien met welken vijand zij to doen hadden.
Zij bleven niet Lang in onzekerheid.
Van reeks en links hoorde men het geluid der trompetten, het
kreupelhout kraakte en do geweren en uniformen der Belgen kwamen
uit het woud to voorschijn.
Het Belgiche korps was ongeveer onderhalfuur vandaar verwijderd
op marsch langs den straatweg naar het Noorden daar de laatste berichten
deden vermoeden d at de guerrilleros in die richting waren voortgetrokken.
Daarop bereikten zij eene hacienda aan den weg 1ie denzolfden
morgen door de bende was overvallen en ultgeplunderd.
Zij vonden de bewoners nog in vreeselijke opgewondenheid en nit
den omtrek waren de bewoners gewapend ter hulp gesneld om zoo
mogelijk de roovers to verdrijven.

Do lanciliedeu wad= het eiudelijk moecie nog ianger verontrust to
door ilexe %venom limb,
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In een enkel oogenblik zagen zij dikwerf hun arbeid van jaren
vernietigd,
Juist op het oogenblik dat de Belgische afdeeling daar halt
maakte, waarbij zich twee Fransche officieren met hunne patroelje
hadden aangesloten, kwam de armo Indiaan daar voorbij die door de
roovers van zijne ezels en hunne vracht was beroofd, terwijl zij hem
met den dood hadden bedreigd wanneer hij hen weder mocht ontmoeten.
De arme duivel echter, die met zijne dieren alles verloren had wat,
hij op de' wereld bezat, dacht or niet aan zijn eigendom zoo spoedig
verloren to geven.
llij onderzocht waarheen de roovers het wegvoerden.
Met eene sluwheid en een behendigheid aan hun ras eigen volgde
hij hun spoor.
Hij hield zich altijd buiten hun gezicht en toen hij gezien had waar
zij zich hadden gelegerd, snelde hij heen met het voornemen naar
Jalacingo te gaan en daar bij het keizerlijke garnizoen hulp to
verzoeken.
Onderweg kwam hij aan de geplunderde hacienda.
Daar maakten de Belgische soldaten juist halt.
Hij verhaalde zijn ongeval en duidde de plaats aan waar de roovers
to vinden waren.
Met vre-ugde deed hij het voorstel tot gids to dienen.
Daarop sloten zich, zoowel de bewoners der hacienda als de
gewapende landlieden die ter hulp waren gesneld, bij de soldaten aan.
De Indiaan, die het terrain nauwkeurig kende en wel wist dat de
guerrilleros op de plaats waar zij zich thans bevonden ten zuiden waren
ingesloten en slechts den bergstroom op- of afwaarts of in het woud
konden ontvluchten, bracht de Belgen niet alleen op het beste punt
maar legde gansch de stelling uit.
De Belgen wisten nu hoe to handelen.
Eon afdeeling zou to rechter en to linkerzijde van looven en beneden
den bergstroom bezotten.
De hacienderos, met de mannen die hen ter hulp waren gekomen,
moesten het centrum uitmaken, zoodat zij den vijand heel omsingelden.
Xilla meende in voile veiligheid to zijn.
Hij had geen enkelen wachtpost uitgezet.
Daarop weri. het signaal tot den aanval geblazen.
Eerst uit het centrum, daarop van rechts en links, terwiji de
soldaten met geveld geweer uit het kreupelhout to voorschijn kwarnen.
De vijand zat geheel in het net ; de overwinning was voltrokken
vOOr den strijd.
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— Halt ! vuur !
Een salvo knetterde op de saamgepakte bende, van drie kanten to
gelijk aangegrepen.
De guerrilleros wisten niet naar welke zijde hunne geweren af te
vuren.
Toen zij den vijand zagen was het te laat.
Er werden enkele schoten gedaan, maar in het wild.
De Belgische soldaten stormden, onder een donderend hoorah, op
de bandieten los.
Vluchten !
Jawel, maar waarheen ?
Tegenover den afgrond in de stekelige cactus en aloe's , planten,
vOOr dat de laffe booswichten een besluit konden nemen waren de
wrekers midden onder hen !
— Genade ! Genade ! riepen. zij.
Zij wierpen hull wapens weg en vielen op hunne knieen.
Doch het was juist dezelfde afdeeling Belgische militairen die kort
-te voren de plaats van den moord en de afschu-welijk verminkte
slach-toffers dezer ellendelingen gezien had en dorst naar wraak was
thans het eenige gevoel dat haar bezielde.
Nu was de oorlogskans in hun voordeel.
Bloedgierig, niet zooals een tijger, niet zooals de wolven, maar
zooals de menschen alleen kunnen zijn, sprongen zij vooruit tot de
wraak.
De guerrilleros vloden thans naar alle zijden.
Het bracht hun geene redding aan. Velen liepen naar den afgrond
doch vonden aan den steilen rand niets om zich aan vast te klemmen en
verpletterden zich in hun val.
Anderen renden in doodsangst naar den steilen bergwand die dicht
met cactus was begroeid, doch bleven weldra tusschen de scherpe
doornen vastzitten.
Zij werden door de revolvers en jachtgeweren der hacienderos
neergeschoten.
Twintig of dertig, meest gewonden, vielen clen overwinnaar in
handen.
De Belgische officier, die de afJeeling aanvoerde, wilde niets met
de gevangenen to doen hebben, zij hadden wel is waar den dood
verdiend, doch hij wilde geen beulenwerk verrichten.
Geheel anders dachten er de Mexicanen over wier eigendom
geroofd of vernield was, wier vee weggevoerd en wier vrouwen en
dochters mishandeld waren.
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In een cogwenk hadden zij de gevangenen de handen gebonden en
zouder tijdverzuim werden or stroppen gemaakt om ze aan de boomen
op te hangen.
Onder dozen be yond zich Silvester.
Hij lag met eon stuk geschoten arm tegen den grond.
Zijn hart hield op met kloppen toen hij de vreeselijke voorbereidselen tot den dood zag.
Hij riep den I3elgischen bevelhebber aan en beloofde een groot
losgeld voor het behoud van zijn leven.
— Wie zijt gij ? vroeg de overste streng.
MijnDawn is Silvester Almeja. Mijn vader is een der aa,nzi ^ enlijkste en rijkste inwoners van Mexico. 1k bied u tienduizend pesos
losgeld aan.
— En hoe komt gij onder deze-bende ?
— Door eon toeval.
— Hetwelk ?
— 1k ben hun gevangene, niet hun gezel...
Eon man kwam overeind tusschen de lijken.
— Caracho ! Dat liegt gij, schurk !
Het was de zwaarverwonde Via die zich ook onder den Illeinen
troop beyond.
En hij vervolgde :
— Hebt gij zelf ons niet aangespoord om den Franschen graaf to
vangen en to vermoorden.
— Deverreux ! zei eon der officieren.
Ja.
— Hij was ook op den trein. Bij den hemel, de schurk daar draagt
nog altijd zijne revolvers die ik dikwijls bij hem heb gezien.
De Belgische overste twijfelde een oogenblik.
Dan zeide hij bedaard :
— Doe met hem wat gij wilt ! Hij behoort ook tot de bende.
En hij verwijderde zich langzaam.
— Kapitein Delfoer, sprak hij, laat de manschappeR aantreden,
dat wij zoo gauw m.' ogelijk doze plaats verlaten.
— Hoer overste ! riep Silvester in doodsangst, gij kunt mij toch
Diet aan die bloeddorstige beulen overlaten, mijn vader zal...
— Gij hebt u bij die Lloeddorstige bende aangesloten, antwoordde
de overste koel. Gij moot dus deelen in het lot dat uw gezelschap
wedervaart. Dat is geeu oorlog zneer, dat is roof en znoord ! Roovers au

vtloordentuum moeten uiet klageu alfi de strop IUiU loon Jai
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Silvester schreeuwde in vertwijfeling :
— 1k beroep mij op den keizer.... ik verlang een vonnis....
riep een der hacienderos terwijl hij
— Dat zult gij hebben,
bij hem kwam en hem een strop om den hals sloeg.
Do overste verliet met afkeer dit tooneel.
Hij had hier niets meer te doen en zijne taak was vervuld.
De rechtspleging ging de Mexicanen aan.
Eenige minuten later had de overste zijne troepen weder in orde
geschaard.
werden
dooden waren er slechts twee
De weinige verwonden
op draagbaren gelegd om hen naar Jalacingo to vervoeren.
Zij volgden den loop van den bergstroom om de andere bende op to
sporen.
En de gevangenen ?
Met hen speelde men eon der duizend gruweltooneelen waaraan dit
ongelukkig land in de laatste reeks van jaren zoo rijk was.
De aasgiercn wisten wel waarom zij de gewapende benden op hare
tochten volgde
Zeven der booswichten — waartusschen Xilla en Silvester— werden
gehangen.
's Anderdaags kwarnen twee hacienderos met werkvolk om de
lijken, die reeds een pestwalm over de vallei verspreidden, to begraven.
Do gerechtigheid was aldus spoedig op de misdaad gevolgd.

HOOFDSTUK XVI.
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Hij den keizer.

Er was een feest bij den keizer op het slot Chapultepec.
Tusschen de genoodigden be yond zich de overste Lopez, die zeer
vrien.dschappelijk door den keizer werd behandeld.
Maximiliaan had het kind van zijn kolonel ten doop gehouden.
De maarschalk Bazaine was op het intiem feest verzocht, maar de
legeroverste had zich doen verontschnldigen wegens een aantal berichteu,
die hij m.oest gereed maken..
Hij had verzocht jets later te mogen komen, om met den keizer nog
eene zaak af te maken, die geen larger uitstel gedoogde.
0.nder de senoras be yond zich Ricarda San Bias.
Het was niet meer het opgeruimde, vroolijke meisje van voorheen.
Zij zag er thans bleek en ziokelijk nit en toen zij aan den arm van
haar oom den salon binnentrad, viol dit aan de keizerin dadelijk in het
oog.
Zeer deelnemend vroeg Hare Majusteit naar de oorzaak dier
onpasselijkheid.
Het was van weinig beteekenis, beweerde senor Velasquez.
.._ Een weinig hoofdpijn en misschien eene Yerkoudheid, sprak hij,
want het weder is in de laatste dagen zeer ongestadig geweest.
Inderdaad de hitte was door koele en stormachtige dagen zoo snel
opgevolgd, dat de toestand der gezondheid in de geheele stad niet zeer
gunstig kon genoemd worden.
Maximiliaan was heden zeer opgeruimd.
Hij praatte veel aan tafel, lachtte en schertste, noemde Lopez zijn
compacire en had voor iedereen een vriendelijk woord.
Na het eetmaal werd de koffie in den tuin gediend.
De keizer verlustigde zich in het aanschouwen der prachtige bergen
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die thans weder na eenige stormachtige en bewolkte dagen de toppen
majestueus en schitterend ten hernel verhieven.
De staatsminister Ramirez, die zich ook onder lien be yond, had
met een bode eenige berichten en brieven voor den keizer ontvangen
welke hij hem bracht.
— Goede tijdingen, Uwe Majesteit, riep hij toe toen hij nog eenige
schreden verwijderd was. Anders zoude ik er den keizer thans niet mode
lastig vallen.
— Wat is het, Ramirez ? Van waar ?
— Van Beneden-Californie, Uwe Majesteit. De geheele Staat, die
nog nooit door een Frauschen of keizerlijken soldaat is betreden, heeft
zich vrijwillig aan uwer Majesteit's regeering onderworpen en verzocht
bij den Staat to worden ingelijfd.
— Inderdaad ! zei de keizer het bericht aannemend.
Eon lack van tevredenheid vertoonde zich op zijn gelaat.
— Dat is een onverwachte en blijde tijding. En eigenlijk behalve
Yacatan de eerste Staat die drong van buiten geheel vrijwillig onze zij de
kiest. Ik kan u niet zeggen, waarde Ramirez, hoe het mij verheugt. En
wat hebt gij nog moor?
— Enkele brieven aan Uwe Majesteit, maar die hebben den tijd
wel.
— Neen, antwoordde de keizer vriendelijk. Even als slechte tijdinnooit alleen komen en de eenen immer door anderen
b(Yen en onffelukken
b
worden gevolgd, zoo is het ook met eene goede tijding. Nu heb ik het
vaste vertrouwen dat ons niets onaangenaams zal verrassen.
Hij opende den eersten brief en kook lachend naar de senoritas.
— Ziet gij wel dat ik gelijk heb. Mijn oude priester uit Dolores
schrijft mij dat het onze troepen is gelukt een groote bende gespuis, die
door haar rooverijen de wegen onveilig maakte, to overvallen. Het land
is nu ook van doze plaag verlost en wij hopen thans rustiger dagen to
gemoet to gaan.
Ilij had den brief aan Romirez gegeven en brak een tweeden open.
De voldoening bleef zijn gelaat ophelderen.
— Ha, dat is iets waarin gij gewis belang stelt, senorita, zeide de
keizer tot Ricarda. Het staat ten minste in betrekking met het ongeval
dat u in de diligencie is overkomen.
— Mij, Uwe Majesteit? vroeg het meisje verrast opziende en een
donkere blos kleurde haar gelaat.
— Gij herinnert u immers nog wel dat men in den zak van den
jongeling, die door u ontmaskerd en in zijn booze ontwerpen verhin-
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derd wend, een brief heeft gevonde4 waardoor een beraamde aanslag aan
het licht kwam. Het is de patroelje ook gelukt de bende uit to roeion.
1k herinner bet mij, zeide Ricarda za. cht.
- Gij weet inisschien niet, ging de keizer voort, dat bij dientocht
een jong Belgisch officier, die zich als vrijwilliger bij de patroelje had
aangerloten, zwaar word gewond en in een hopeloozen toestand naar
Cuernavaca word vervoerd.
Ricarda knikte dat zij het zich herinnerde.
Alle kleur verdween van Naar gOkattt en oii‘o,r illekeurig give') zij
naar de bowling eener bank orn zich daaraan vast te houden.
— Wat deert u, senorita ? vroeg de keizer bezorgd.
—. Niets, Majesteit.
— Gevoelt gij u niet wel ? Haal. spoedig reukwerk.
- rk dank zeide bet jonge meisje zich met moeife inspannende
en een gcdwongen lach op haar lippen trachcte te tooveren.
Gij zijt toch onpasselijk, senorita ?
— 1k geloof, sire, dat het reeds voorbij is. Met uw oorlof zal 'ik
hier gaan zitten.
— Maar, waarde freule, riep Maximiliaan 134zorgd ter-wijl hij zelf
een stool naderbij school', wat zijt gij plotseling Nook geworden. Docb
daar komt eene versterking. • Zoo, mdak uw (lock daarmede nat, dat zal
verfrisschen. Meer... nog "neer... het vervliegt anders te snel.
— 1k dank .Uwe Majesteit hartelijk, zeide Ricarda, nu is het waarliik geheel over. Het was slechts een oogenblik. Ik hob Uwe Majesteit
in zijne redo gestoord.
wat ik u wildo thededeelen, zeide de keizer die haar scherp
—
aankeek, .doch het betreft iemand die . u misschien onbekend is. Eon
Jong Belgisch officier, van Lenwen.
Ricarda antwoordde :
- Kapitein van Leuwpn kwam dikwijls bij mijn'ooin,
0 ! Dan zal het u gewis verheugen, riep dat hij
alle gevaar te bovun is. Die eene kogel waaroVer de geneesheer zich
ongerust maakte hij is door 6vee schotcn gewond — is thans gevonden en uit de woad gehaald. Er is hoop voor zeer, spoedige herstelling.
— Kent Uwe Majesteit den kapitein ?
- Hij is ons zeer aanbevolen. De keizerin kent zijne familie, want
doze leeft met het Belgisch hof op zeer vriendelijken voet. 1k vreesde
ook reeds het ergste voor hem. .1-1oeveel onheil reeds door dat, roovers,
gespuis is aangericht, is ongelooflijk. Hier in de onmiddellijko nabijheid
der stad hebben de scitelmen van zich do yen hooren. Don Diego -is

531

IK=ER VAN 11tX.I00
4 A'

verdwenen ! Hernando de Alcantara, verdwenen ! De Vlaamsche schilder
Francisco Evraert werd doodelijk gewond... Debt gij daar niets van
vern.omen, mijn waarde Lopez.

— Garamba ! sprak hot wijf en boteekenisvol stale zip een groot blinkend lemmer
in de tafel (blz. 501).
— Niets, Uwe Majesteit.
— Het is verschrikkelijk.
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— Het is om te beven, Sire. Die schurken verdienen niet van
gespaard te worden.
— Het wordt inderdaad tied daaraan een elude te maken. 1k wil
ook dat die Mercedes ijverig worde opgezocht ! Maar van den kapitein
Van Leuwen gesproken, hij moot zich bij den aanval uitstekend
gedragen hebben en 't zal mij vet heugen hem spoedig in de stad weder
to zien.
Met ean goedharLig lachje vervolgde hij tot Ricarda :
U schijnt geheel hersteld, senorita. Ja, jeugdig blood komt
zulke aanvallen weder spoedig to boven. Thans ziet gij er weder zoo
bloeiend uit als eene roos.
De keizerin die zich in de zaal be yond had ook vernomen dat hare
jeugdige gast ongesteld was geworden.
Zij kwam zien hoe Ricarda zich beyond.
Lopez stolid in de nabijheid.
Het gesprek word spoedig algemeen, toon een dienaar maarschalk
Bazaine aanmeldde.
- Bazaine ! hernam de keizer met een zucht.
En zacht tot Ramirez vervolgde hij :
— Als hij ons de vreugde van den dag maar niet bederft want
he,t is bijna altijd een jobsbode.
De minister glimlachte.
— Ik geloof toch, sprak hij, dat Uwe Majesteit daar heden niet
over ongerust behoeft to zijn. Als hij jets heeft mode to deelen zal het
wei jots goods zijn.
- Nooit, Ramirez, zeide de keizer somber op vasten toon. Bazaine
is een ongeluksvogel.
- Hij is aan Uwe Majesteit toch zeer grooten dank verschuldigd.
- Juist daarom, Ramirez, hob ik van hem niets moor to verwachten. Ilebt gij nooit ondervonden dat eerzuchtige en zelfzuchtige
menschen het niet kunnen verdragen aan iemancl eenige verplichting to
hebben ? Zulks is voor hen een drukkende last, waarvan zij zich zelven
eenvoudig kwij ten.
- Ja, door werkelijk Ondankbaar te zijn, sire.
Dat ware to eenvoudig, Ramirez. Doch het is mogelijk dat ik
mij vergis en misschien doe ik hem onrecht, doch hij maakt op mij dien
indruk zoo dikwijls ik hem zie en de hemol geve dat wij horn — en
spoedig kunnen missen.
zijne troepen
De maarschalk verscheen in groot uniform aau den ingang van den
tuin.,

ICEIZER VAN MEXICO

639

Hij groette den keizer op militaire wijze en zeide :
— Ik vraag Uwe Majesteit verschooning dat ik Diet vroeger aan
uwe vereerende uitnoodiging heb voldaan, maar ik was met bezigheden
overladen.
- Maak geene verontschuldigingen, waarde maarschalk, zeide
Maximiliaan, wij beleven een moeilijken tijd, zoodat wij ons Diet altijd,
als wij gaarne willen, van onze bezigheden kunnen ontslaan. 1k verheug
mij dat gij toch nog gekomen zijt en ik hoop dat gij u flu zult kunnen
ontspannen. Het is mij, vervolgde hij veelbeteekenend, altijd zeer
aa. ngenaam als ik, al is het voor een korte poos, mijne zorgen kan vergeten.
— En evenwel zal ik u, Majesteit, nog heden met dringende aangelegenheden moeten lastig vallen, zeide de maarschalk.
- Als de zaken Diet zeer dringend zijn, waarde maarschalk....
— Zij zijn zeer dringend, Uwe Majesteit, anders zou ik mij doze
vrijheid Diet veroorloofd. hebben.
De keizer draalde een oogenblik met het antwoord, keek nadenkend
voor zich en scheen zijne opgeruimdheid te verliezen.
Had hij het Diet vooruit geweten ?
Maar het was in ieder geval ook beter dadelijk af te doen wat dadelijk afgedaan kon worden om den overigen tijd van den avond vrij te
hebben.
Zooniet was toch zijn geheele dag bedoiven.
— Dan verzoek ik u, maarschalk, met mij voor een oogenblik in
Glen salon te gaan.
En tot den minister :
- Waarde Ramirez, gij gaat immers met ons ? En nu zoo spoedig
mogelijk dat wij de senoritas Diet lang alleen behoeven to laten.
— Uwe Majesteit, zeide de maarschalk toen hij zich met den keizer
en den staatsbediende alleen be yond, de rooversbenden nemen her te
lande dermate toe dat wij krachtige maatregelen moeten nemen om ze
to keer to gaan, of zij worden ons de baas. Gij zult toch wel geltoord
hebben van het ontriggelen van den spoortrein ?
- Ja, zeide de keizer somber, dat is een treurige geschiedenis. 1k
hoop dat die booswichten hunne straf niet zullen ontgaan.
— Ben groat gedeelte der bende is reeds vernietigd, Majesteit.
heb een verslag nit Jalacingo ontvangen.
En ?
Eene Belgische afdeeling soldaten heeft haar overvallen.
- Ik wensch den naam to vernemen van den bevelvoerenden
officier dier afdeeling. Wij moeten hem eene onderscheiding toekennen.
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— Ik heb zijn naam bij niij en kwam juist Zijne Majesteit daarom
verzoeken.
— Was het dat waatover gij mij veriangdet te spreken, mijn
waarde maarschalk?
De keizer idemde vrijer.
Als bijzaak, ja, airtwoordde Bazaine.
— En de hoofdzavk ?
— Die is, Sire, dat de toegevendheid waarmede Uwe Majesteit tot
nu toe dat gespuis heeft behandeld een onvergeeflijke zwakheid wordt,
als Uwe Majemteit daarmee voortgaat.
- Wat meent go daaimede, maarschalk.
— Het dekreet, antwoordde Bazaine, dat reeds door al uwe ministers
onderteekend is, wacht nog op de onderteekening van Uwe Majesteit.
Wat echter de gevolgen zijn van de toegevendheid Uwer Majesteit
hebben wij in den laatsten tijd al to gevoelig ondervonden. Herinnert
Uwe Majesteit zich niet een zekeren aanvoerder Aniceto Guzman, die
door ons op de daad betrapt word bij de uitvoering zijner misdaden en
aan wien door Uwe Majesteit den vorigen jare genade word verleend, in
weerwil van mijn verzet ? Sedert dien tijd heeft de booswicht niets
anders gedaan dan rooven, moorden, brandstichten tot dat het den
hacienderos to erg word en ij, zonder door de wa gerugsteund to
worden, de bende overvielen. Zij hebben een bloedige wraak genomen.
Gij ziet dus, Sire, dat het yolk zich ten laatste zelf recht verschaft. Het
is pia alleen dat wij het ertoe dwingen, maar wat het ergste is : wij
gewennen het daardoor opnieuw aan regeeringloosheid. Dit is slechts
een enkel voorbeeld zooals ik er Uwe Majesteit wel twintig kan opnoemen waaronder dat van Cortina. Die schurk fladderde hier eenigen
tijd road zijn generaalsuniform. Hij deed ons den eed van gehoorzaamheid en trok daarop weder naar het Noorden omdat er hier niet to
rooven noch to, stolen viol.
Gij weet, waarde maarschalk, sprak de keizer, hoe zeer ik mij
altijd tegen dat rampzalig dekreet heb verZet.
- Ja, eilaas, dat weet ik, Uwe Majesteit, maar als het Diet noodzakelijk was zouden daft wel al uwe ministers, die bovendien bijna
zonder uitzondering de vobruitstrevende partij zijn toegedaan, hunne
namen da,aronder gezet hebben ? Daar staan zij alien : senor Ramirez
bovenaan, vervolgens Escudero, Dios Peza, Estena, Cesar, Pezuela en
Siliceo.
— 1k weet het, maarschalk.
— 1k moet a oprecht beliennen, als Uwe Majesteit de ondertee-
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...
kening weigert, dan kan ik niet larger voor rnijne troepen instaan, die
altijd weder dezelfde benden te vervolgen hebben. Zij hadden ze reeds
twee of driemaal in hunne macht, maar de regeering kan er nooit toe
besluiten de schuldigen te straffen. En voor die schurken wordt het
levee van zooveel onschuldigen opgeofferd.
En Bazaine eindigde wrevelig :
-- Sire, van ons geduld wordt te veel gevorderd.

1100FDST UK XVII.
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Het handleelken.

Bazaine had het dekreet op de tafel uitgespreid.
De keizer herlas het, met de handen op de tafel geleund, opmerkzaam door.
— a vrees dat het ten onzen nadeele zal uitgelegd worden, zeide
hij eindelijk.
— Neen, sire.
— De vreemdelingen zijn te slecht met den toestand van ons land
bekend en zullen het beoordeelen van hun standpunt.
— Maar, sire, wij hebben hier met de inlanders te doen. En terwip
mij door Z. M. Napoleon III de eervolle taak is opgedragen dit Tijk in
bezit te nemen en de vijanden van uwe regeering te verslaan en te
vernietigen, zoo moet mij de bescherming der wet daar ook ten dienste
staan. Anders moet ik mijne taak als afgedaan beschouwen, want een
werkelijk leger om te bestrijden is er niet meer.
—: Goed, zeide de keizer eindelijk, maar artikel 14 moet nog eenige
verandering ondergaan, want de wet kan niet van kracht zijn antlers.
— Waarom niet, sire ?
— Omdat het presidentschap van Juarez moet afgeloopen zijn. Dit
heeft den 30n November plaats. Hier staat den 15 n November. Daarvoor
zullen wij 1 n December zetten.
— Dat is volstrekt niet noodig, Uwe Majesteit, zeide de maarschalk, want de naam Juarez is Diets clan een schrikbeeld. De benders
gebruiken zijn naam om zich als zij in onze handen vallen dissidenten
of republikeinen te kunnen noemen en daardoor aanspraak te maken op
den naam van krijgsgevangenen.
— Maar wij moeten hun den tijd geven zich te on.derwerpen.
— En wat helpt dat ? Zij loopen bij de eerste gelegenheid toch
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weg. Voor het overige is artikel 14 zoo slecht Diet. Aan alien wordt
kwijtschelding verleend die, behoorende tot een gewapende bende, zich
voor den 15 ' November der regeering beschikbaar stellen, natuurlijk
onder voorbehoud dat zij na de afkondiging van het dekreet geen andere
misdaden begaan hebben.
— Laat 011S dan in plaats van den 15 11 November den 1 11 December
stellen ; want het vereischt toch altijd nog eenigen tijd voor het dekreet
in de afgelegene deelen van het land beken.d is.
— Dan ben ik het met Uwe Majesteit een.s, riep Bazaine.
Deze was verhougd dat hij den keizer zoover had gekregen.
— Dat Uwe Majesteit geen berouw zal hebben van de onderteekening, kan ik met zekerheid voorspellen, want de slechte geeAt die zelfs
onder de hoogere standen heerscht neemt zoozeer toe dat eene grootere
toegevendheid slechts het yolk overmoedig zou maken. Vooreerst
hebben wij het voorbeeld van den jongen Lucido hier in Mexico ; nu
onlangs werd bij Puebla een rooversbende verrast, gedeeltelijk afgemaakt en gedeeltelijk gevangen genomen waaronder zich twee personen
bevonden met zwartgemaakt gelaat. Het waren twee aanzienlijke
burgers nit Puebla die zich op een gemaikkelijke wijze door roof wilden
verrijken.. Ja, wat nog erger is, de zoos eener groote familie in deze
stall, die zelfs met weldaden door Uwe Majesteit werd overladen, heeft
deelgen.omen aan den moord mijner landgenooten die in den spoortrein
bij Soledad het roofgespuis in handen vielen. Hij werd met hen door de
dappere Belgen gevangen genomen, en rechtvaardig, op staanden voet,
ter plaatse opgehangen.
— Van welke familie ? riep de keizer haastig.
— Van de familie Almeja... Silvester Almeja was de naam van den
ellendeling die voor zijn dood nog trotsch bekende den graaf Deverreux
met eigen hand een kogel door het hoofd to hebben geschoten.
— Groote hemel ! riep de keizer... Wie zou het kunnen gelooven ?
En doze lieden noemen zich nog menschen.
— Die arme varier, zei Ramirez. Zou hij het reeds weten ?
Bazaine haalde de schouders op.
— 1k geloof het niet.
— Het is verschrikkelijk !
— Want heden morgeii kreeg ik zelf eerst het bericht. De familie
Roneiro echter weet reeds dat him schoonzoon vermoord is.
— Silvester Almeja, was tech geen roover, bracht Ramirez in het
midden.
— Waarom doodle hij dan den jongen graaf Deverreul. ?
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- [Tit jaloerschheid.
— Zoo ?
- Hij was verloofd met noneiro's dochter teen de graaf kwam en
hem zijne bruid ontnam.
Bazaine schuddebolde.
- Wel mogelijk, maar dan schijnt hij het voordeelige met de
wraak verbonden to hebben, sprak de maarschalk koei.
- Hoedat ? vroeg Ramirez,
— De revolvers met zilveren beslag van den graaf zijn bij hem
gevonden. Ook word niet de minste waarde moor in de zakken der
vermoorden gevonden. En wat deed de genaamde Mauricio Lucid!) wei
om aan de plundering een schijn van patriotism to geven. Eerst werden
de Fransche officieren neergeschoten en daarna ..... de diligence
geplunderd.
— Neon, neon, dat kan niet langer zoo voortgaan, sprak de
keizer. Gij hebt gelijk, maarschalk, wij moeten daaraan een einde
maken of onze goede onderdanen konden ons met recht verwijten dat
wij nalatig zijn geweest in de zorg voor him veiligheid om dat roovers=
gespuis to sparen.
Hij ging naar een tafel ter zijde waarop alle schrijfbenoodigdheden
stonden.
Hij draalde echter nog eon oogenblik....
Vervolgens onderteekende hij met cone vaste hand het geschrift.
Dan vouwde hij het papier toe en gaf het den maarschalk alsof het
hem bezwaarde en hij het zoodra mogelijk kwijt wilde
— 1k dank Uwe Majesteit zeer, sprak Bazaine, en wel in uw eigen
belang, want gij zult zien hoe spoedig die benden nu nit elkander zullen
gaan om gebruik to maken van de aan.geboden. kwijtschelding.
Doch het treedt niet in working voor den 1 December, zeide de
keizer op beslissenden toon. 1k wil dat het yolk gelegenheid worde aan
geboden om.ook van onze toegevendheid gebruik to maken.
- Dat is immers in de wet zelf opgenomen, sire. Maar het moot
bekend worden dat met het einde van Juarez' presidentschap voor de
bende goon enkele verontschuldiging overblijft en dan alleen zal den
uitslag good wezen.
De keizer streek met de hand over het voorhoofd en haalde diep
adorn.
— Het was heden zulk een schoone dag, zeide hij balfluide
Aolveu. Nu liefsf geese botigheden moor ) maarschalk
Volkitrokt uiet Aitajemtoit, taltwoovido Pagaine,,
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— 1k hood er niet van, vervolgde de keizer, hierboven op mijn
bergslot daarmede lastig gevallen te blijven. Mijn folterkamer is in
het paleis van. Mexico, want als ik die betreed geschiedt zulks in de
bewustheid en zekerheid geplaagd te worden. Hier daarentegen adem ik
gaarne vrije lucht en zie ik liefst vroolijke rnenschen om mij heen. En
dat kan ik Diet als ik weder altijd de maatschappelijke wonder van mijn
rijk moet peilen en heelen.
- Vamonos, senores ! De senoras wachteu ons en wij mogen haar
Diet langer alleen laten.
Dit dekreet werd den 3 1i October onderteekend
Eilaas ! die noodlottige banclo moest Maximiliaan zelf den flood
kosten.
Het werd den keizer opgedrongen door Bazaine.
De tijding was gekomen dat Juarez bij Paso del Norte over de
grens was gevlucht en den Mexicaanschen grond had verlaten.
Dit dekreet was volgens 's keizers bedoeling alleen tegen dezulken
gericht die zich slechts ten doel stelden hunne rooverijen met eene
zoogenaamde republikeinsche vaan te dekken.
De keizerin had zich intusschen buiten in den tuin met den overste
Lopez onderhouden die haar verhalen deed van zijne zwerftochten en
van de oorlogen en omwentelingen in de vroegere jaren.
Aan 't slot zeide hij hoe gelukkig hij zich gevoelde in de gunst van
zijn keizer.
— 0, senor ! sprak de keizerin lachend. Wij zijn nu ook halve
verwanten. Want ik weet wat een compacire in Mexico beteekent.
— Uwe Majesteit is zoo genadig, sprak Lopez, en ik hoop slechts
dat mijn zoon zich de eer die hem heden wedervaren is zal waardig
toonen en zijn bloed met zooveel vreugde zal vergieten voor zijn
vorsten als zijn varier bereid is te doen.
1k hoop niet, kolonel, antwoordde de keizerin vriendelijk,dat gij
uw bloed voor ons zult vergieten maar dat gij bespaard zult blijven aan
den keizer. Wij zijn aan het einde van den oorlog en wat ons nog to
doen blijft is van een meer vreedzamen card. Doch wij hebben altijd
getrouwe en goede onderdanen noodig vooral zulken die het eerlijk
met het vaderland meenen. En ik weet, eilaas ! kolonel, bij ondervinding dat die in Mexico niet in groote getale te vinden zijn. Kunt gij
het dus den keizer euvel duiden dat hij de weinigen die hij vindt aan
zich tracht to verbinden. 1k begrijp echter Diet welke dringende taken
rnaarirthalk Bazaino mot miju gemaal heat Rf to (loom Zji whijnen,
hianfir, acym dri*inpeprokt gij
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— Waarschijulijk Diets goods, zeide Lopez het hoofd schuddend.
De verrader kon alle gezichten aannemen.
— Hoe gelukkig zouden wij zijn, vervolgde hij, als wij van de
Franschen ontslagen werden.
— En toch hebben zij het land eerst moeten veroveren, hernam
Charlotte die geen onrecht lijden kon.
— Omdat wij hen bijstonden, zeide Lopez. Geloof mij, Majesteit,
Mexicanen kunnen slechts door Mexicanen overwonnen worden.
De keizerin glimlachte.
Het tegendeel was meermalen belvezen.
Zij gaf daarop geen a-ntwoord omdat zij den overste niet wilde
krenken.
Op dit oogenblik trail de keizer weder naar buiten gevolgd door
Ramirez en Bazaine, dock zijn gelaat had den glans van opgeruimdheid
en tevredenheid van zooeven verloren.
Hij was somber en in zichzelven gekeerd en de lach was van zijn
gelaat verdwenen.
Hij begaf zich naar een meer verwijderd gedeelte van den muur en
met de armen daarop geleund staarde hij droevig naar de toppen der
vulkanen die in het avondrood schitterden.
Bazaine had zich aan de keizerin voorgesteld die zich vriendelijk
met hem onderhield.
De lichtzinnige en onbezonnen maarschalk, die ems door zijn
vaderland als verrader zou geschandvlekt worden — misschion was daar
ook meer onbezonnenheid dan verraad — had alle ernstige beslommeringen voor de vreugde van het hof reeds vergeten.
Lopez was den keizer nageloopen.
Maar Zijne Majesteit gaf geen acht op hetgene er rondom hem
plaats greep.
Slechts stil en nadenkend blikte hij in de ledige ruimte.
Bazaine was nu ook in gesprek geraakt met Ramirez.
De keizerin, die reeds lang had gewenscht haar gemaal to spreken,
trok zich van de heeren terug en begaf zich tot hem.
Er moest iets gewichtigs zijn voorgevallen en het was ongetwijfeld
iets dat hem onaangenaam aandeed antlers zoude de keizer zoo
terughoudend niet wezen.
Want kon het zijn ?
Mocht zij het Diet weten ?
..
Zij naderde hem met zachte schreden en legde haar hand op zijn
schouder.
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- Wat is het, Max ? vroeg zij bedeesd.
De keizer keek versehrikt op.
Droefheid lag op zijn. voorhoofd..
Hij richtte zich op :
— Ik kom aanstonds weder bij het gezelschap, mijn kind.
De keizerin toad terug en then zij haar gelaat omkeerde zag zij den
overste Lopez in haar nabijheid die loerenddit tooneel had gadegeslagen.
Of zij flu vreesde dat Lopez den keizer zou aanspreken die oogenschijnlijk alleen wenschte te zijn, zij wenkte hem terug te treden en
zeide zacht
- Laat Zijne Majesteit met not. Hij heeft ongetwijfeld eene
onaangename tijding ontvangen en wenscht alleen te debt de
senoras geheel vergeten, kolonel. Is de senorita Ricarda weder geheel
hersteld ?
- Geheel, Majesteit, antwoordde Lopez. Gij kunt van hier harm
lach hooren.
Het gelaat der keizerin, dat bewolkt was, helderde weder op en
plooide zich tot een weemoodigen lach.
Zuchtend zeide zij :
— 0, gelukkige jeugd ! Hoe snel verdwijnen de zorgen van' uw
voorhoofd. Doch Ricarda moet een weinig muziek voor ons mak-en....
Het is eene zeer bekwame kunstliefhebster.
Charlotte deed dit met opzet.
Zij wist hoezeer Maximiliaan de muziek beminde en hoopte hem
aldus weder naar den kring van het gezelschap te lokken.
Maximiliaan bleef verwijd.erd.
Want toen hij weder in den tuin trad en daar Ramirez ontmoette
sloot hij zich bij dezen aan en in een ernstig gesprek wandelden zij heen
en weder.
Zoo verliep de avond.
De keizerin gevoelde wel dat haar gemaal alleen wilde zijn.
Zij verwijderde zich en dit was een teeken voor de senoritas dat
het tij d was tot vertrekken.
Toen Ramirez, die het laatst vertrok, van den keizer afscheid nam,
legde Maximiliaan de hand op zijn s( houder en zeide halfluid :
Heb ik het u niet vooruit gezegd, Ramirez. Ik wist het dat hij
ons den avond zou bederven.
Ditmaal, sire, geloof ik dat Bazaine gelijk heeft.
— Ik hoop het, oude vriend, hernam de keizer, keerde zich om en
wandelde langzaam naar het slot terug.
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Ricarda stond reeds op senorita Velasquez te wachten om te vei-trekken toen Maximiliaan voorbijkwam. Zij maakte eene diepe buiging
waarop de keizer lachend zeide :
— Nu, hoe denkt gij er over, senorita ? Wil ik het u laten weten
zoodra ik weder tijding uit Cuernavaca ontvang
-- 0 sire ! antwoordde Ricarda.
De duisternis belette te zien hoe zij bloosde.
- Niet ?
- Zeker, Majesteit.... miju oom zal u stellig zeer dankbaar zijn.
— En het nichtje niet?
Wij alien stellen zeer veel belang in den gewonde.
- Zeer goed. 1k zal het niet vergeten. Buenos nodes.
De overste Lopez ging den breeden trap af die mar het voorplein
leidde waar de paarden gereed stonden.
— Het is merkwaardig ; zeide de kolonel tot Ramirez, hoe
lend de keizer kan zijn tegen iedereen.
— Er is anders geen mensch op de wijde wereld die het hoofd zoo
vol zorg heeft als hij.
— En waarover ? riep Lopez. Gaat hem niet alles naar wensch ?
Ontvangt hij niet van alle kanten tijdingen van overwinningen en
berichten van onderwerping ? Thans heeft hij reeds het geheel rijk in
zijn bezit en er is geene tegenpartij meer om het hem te betwisten. Wat
wil hij meer ?
— De jeugd, antwoordde Ramirez, heeft het voordeel dat zij alles
van de zonnigste wijze beschouwd en van daar is haar vertrouwen op de
toekomst altijd vol blijde verwachting. Met de jaren leeren wij de zaken
anders inzien.
— Anders !... Is dat beter ?
— Ik denk van ja.
— Maar de keizer is toch maar goed dertig en dus nog jong, sprak
Lopez.
— In jaren ja... maar in ondervinding is hij hier in een jaar tien
jaar ouder geworden. Geloof mij, kolonel, wij gaan een slechteu tijd te
gemoet.
Gij ziet gevaren, Excellentie, waar zij niet zijn.
— Vereinos, amigo, antwoordde de minister. foci daar zijn onze
paarden. Wij hebben een donker pad zonder maneschijn.
— Maar wat hindert dat ? Wij kunnen onze paarden den vrijen4
tiongol gevex die vinden tech van eJf hunnen stale 'Kimono /
itnaniroA t te,ij 1Qopou • lawn,' brneu 011 ROW( dri
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He Schilder.

Wij keeren thans mar de ziekenkamer van den Vlaamschen schilder
Frans Evraert terug.
Wij vinden hem bij het vallen van den avond in een gernakkelijken
leuningstoel voor hot open raam zitten terwiji de condeza Gabriella
naast hem bezig is uit het sap van citroenen en granaatappelen een
verfrisschenden drank voor hem gereed te inaken. Zijn wonde was wel
niet genezen maar het levensgevaar geweken.
— Moet, het dan werkelijk zoo zijn dat gij mij morgen verlaat,
Francisco ? vroeg Gabriella en reikte het glas over.
— Het is beter dat ik het doe, lieve. Ik zal bij mijn trouwen vriend
Sallandro in huis komen en de noodige verpleging daar verkrijgen. 1k
zal uwe behulpzame en teedere hand zeker erg missen. Gij hebt mij
verwend, beste Gabriella, zeide hij daarop.
Hij legde de hand van het liefhebbcnde meisje met eon blik van
innige dankbaarheid in de zijne.
— Verwend, Francisco !
— Ik heb maar een geluk op aarde, Gabriella.
— En dat is ?
— Uwe nabijheid en uwe liefde.
— Ik dank u, Francisco.
— En ik, Gabriella, zal ik ooit in staat zijn u naar waarde to
danken hetgene gij voor mij gedaan hebt !
— Niet voor u, voor mij zelf deed ik het. Door uw 'even heb ik
immers het mijne beholden ?
Ernstig vervolgde zij :
— Gij 'wed, "wat gij mij beloofd hebt en zult die belofte immers
lioudeh. Gij moogt niet zonder geleide uit het huis gaan, hoort ge.
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zal mijn woord gestand doen, lieve, tot ik u zelve voor
immer tot mijn lijfwacht heb.
- Ja, dan moet niemand u te na komen, viel deze hem zegevierend
in de reden. Het is ongelukkig, vervolgde zij, dat mijn trouwe vriend
Avallos, zooals Sallandro ons gezegd heeft, door den keizer naar
Washington gezonden is om staatsaangelegenheden. Ware hij hier
geweest dan zouden wij de snoode sluipmoordenaars reeds lang ontdekt
hebben en voor hij teruggekeerd is kan ik geen beslissenden stap tot de
verwezenlijking onzer plannen doen. Hij is toch de eenige die met
mine zaken bekend is en van wien ik goeden raad en krachtdadige
hulp kan verwachten. Ik zal tegenover mijn oom volhouden dat gij wiju
echtgenoot zult worden. Hoe ? Wanneer ? Waar ? Daaromtrent bewaar
ik het stilzwijgen tot dat Avallos teruggekomen is. Slechts eene zaak
zal ik aan mijn oom tot voorwaarde stellen zoodra gij dit huis veriaten.
hebt : dat monster, die Bernardo, moot van hier ; ik kan hem niet
langer onder mijn dak dulden, want hij... ja hij heeft de moordenaars
betaald. Ik zal mij als meesteres doen golden. Zij hebben mij daartoe
gedwongen en ze kunnen er nu de gevolgen van ondervinden.
— Gabriella ! Gabriella !
- Wat is er, Francisco ?
— 1k maak mij over uwe veiligheid bekommerd.
- Waarom, beste ?
- Gij loetrouwt uw oom to veel.
- Wat kan ik doen ?
- Zou het niel, beter zijn dat gij naar Avallos gingt, bracht
Evraert op ernstigen toon in het midden.
— Neon, neon, Franci^ sco, mij n oom heeft er goon schuld aan. De
tijd zal komen waarop gij hem in uw hart vergiffenis zult vragen,
antwoordde de condeza.
Vleiend on geruststellend voegde zij er bij :
- Bekommer u niet over mij. Gij weet dat uwe Gabriella als het
noodig is eon inoedig meisje kan wezen.
— Dat weet ik, lieve, maar gij zijt eerlijk en braaf. Gij vermoedt,
gij weet niet welke listen en lagen booze menschen rond u kunnen
spannen... Inc-lien gij u niet in acht neemt zullon zij uwe -waakzaamheid
verschalken en degenen die er niet voor achteruit deinzen het staal van
den sluipmoordenaar to hanteeren, die zullen ouk niet omgaan om
jegons u tot het uiterste to gaau.
.
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Op dit oogenblik zat do oude graaf in zijne kamer voor zijne
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schrijftafel en Bernardo stond, met de rechterhand daarop leunend,
naast hem.
— De kerel herstelt. Hij is geheel buiten gevaar en zal nu door
zijne ziekenverpleegster wel spoedig als patient ontslagen worden om
als haar echtgenoot op het kasteel terug te komc,-n en dit als heer en
meester in bezit te nemen, zeide de grijsaard.
De zoon scheen noodlottige'plannen te ontwerpen, sloeg zijne oogen
naar den grond en gaf geen antwoord.
De grijsaard vervolgde :
— Een onheilspellend zwijgen houdt haar lippen gesloten totdat
de uitverkorene behouden dit huis verlaten heeft en bij zijne vrienden
in veiligheid is. Dan zal zij bet vreedzame masker afwerpen en vijandelijk tegen ons optreden. Gij zeker, Bernardo, zult het voorwerp harer
wraak zijn en onherroepelijk zal zij u nit het huis en hof verjagen.
Zullen wij wachten totdat die sluwe Avallos terugkomt en de hatterij
zijner rechtsgeleerde spitsvondigheid tegen ons in werking brengt, nu
hij tot ons heil verwijderd is.
— 1k begrijp u, antwoordde Bernardo blijkbaar nog in gedachten
verdiept. Gij bedoelt dat er een middel zou to vinden zijn. om 011S in
veiligheid te stellen en op doze bezittingen te doen blijven. Doch dit
middel is gevaarlijk nu de poging om den schilder nit den weg te ruimen
mislukt is.
— Gevaarlijk ! Is er dan een grooter gevaar derikbaar dan hetgene
waarin wij nu verkeeren, hernam de grijsaard met strakken blik. Is
doze kerel eens met haar getrouwd dan is en blijft hij in het bezit van
haar ontzaglijk vermogen.
Dan mogen wij beiden zien hoe wij verder den graaf zullen spelen.
Haar dood zou na den aanval op haar minnaar opziens baron, maar er
moet een middel gevonden worden om de verdenking van dien aanslag
van ons af to weren. Waarom toch zijn wij zoo dwaas geweest, van jaar
tot jaar to hopen dat het meisje aan uwe smeekingen gehoor zou geven ?
Waarom hebben wij haar niet reeds als kind een zachten dood laten
sterven ?
Bernardo bieef nog een tijd lang voor zich staren.
Daarop zag hij den grijsaard met een somberen, onheilspellenden
blik aan.
Hij zeide op doffen -tom :
— Door een plotselingen dood zou zij de wereld golukkig verlaten.
En ik haat haar.
— Wat wilt go clan?
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- Zij moet niet sterven, zij moet leven en ongelukkiger ziju dan
ik ben.
Daarop zweeg hij andermaal.
De grijsaard staarde hem ongeduldig en vragend aan.
— Hebt gij een plan ?
- Misschien. Indien wij haar konden opsluiten.
- Waar 9
— In een krankzinnigengesticht, bijvoorbeeld.
-- Maar op welke wijze
— Ja, die Avalos mag het niet te weet komen.
De grijsaard. schuddebolde.
- Dwaze plannen, luchtkasteelen zei hij.
- Waarom ?
Goedschiks zal zij er niet ingaan.
- Natuurlijk !
— En tot gebruiken van geweld, ontbreekt ons de macht. Een
drank die haar voor eeuwig doet inslapen en een ledig fleschje op haar
nachttafeltje bieden ons de zekerste redding aan. Laat ons niet langer
dralen want anders maakt zij misschien een testament en dan zijn wij
verloren.
- Eer Avalos teruggekomen is, zal zij niets van dien aard doen,
en die zal nog maanden lang wegblijven, hernam Bernardo. Slechts een
ding moeten wij terstond doen.
- Wat ?
- Sivene verwijderen. Zij moet weg.
— Pat is gevaarlijk.
— Het is veel gevaarlijker dat zij blijft.
- Gabriella zal hemel en aarde bewegen om op te sporen waar het
meisje gebieven is en u, Bernardo, weder terstond als den dader
beschouwen. Wij mogen haar thans niet meer tarten anders stort zij ons
in het verderf.
Bernardo dacht er anders over.
- Laat dat maar aan mij over. Zoodra die schilder ons huis
verlaten heeft, laat ik Sivene iets ingeven, bijvoorbeeld door de
kamenierster die in ongenade gevallen is.
Ritana ?
- Juist.
- Betrouwt gij haar ?
- Ritana was vroeger de bevoorrechtte dienstmaagd van Gabriella
en voelt zich gekrenkt en achteruit gezet, sedert Sivene alleen. het
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vertrouwen der condeza bezit. Rama is reeds sedert hare kindschheid
meer aan mij dan aan de condeza gehecht. Zij zal zich de gelegenheid
gaarne ten nutte maker om zich op hare mededingster te wreken. Zi

Anderdaag wareli 1\N-cc hauendei S. . (bli, 5 3 3.)

is eeu meisje dat geheel voor ooze planner past. deter zou het nog zijn
als Gabriella rnij bier op het kasteel Wilde dulden. Tracht haar van
mijne onschuld te overtuigen en spreek uwe verdenking uit dat de
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schilder gevallen is onder het staal der Indepenclencia orndat hij een
Belg is.
Bernardo wow zich verwijderen, doch de grijsaard hield hem terug :
- Wat baat ons het verwijderen van Sivene, zooting Gabriella in
het leven blijft ?
Als Ritana haar bedient, dan is haar leven ieder oogenblik in
onze hand, viel Bernardo hem andermaal in de rede. Laat het maar aan
mij over om haar onschadelijk voor ons te maken. Ga haar spr€ken
over mij.
— En gij ?
— Ik zal het meer oversteken en naar Genebra gaan om huisvesting voor Sivene te bestellen. Die vrouw kan ons zeer van diens,t zijn
wij kunnen op haar getrouwheid staat maken.
Bernardo vertrok en snelde het park door.
De zon was reeds aan het dalen, toen hij het meer bereikte en daar
in eene boot stapte.
Hij duwde haar snel van den oever af en begaf zich naar :den
overkant.
Met krachtige slagen dreef hij de boot over de kalme watervlakte
peen, doch liet de roeiriemen zoo zacht mogelijk in het water plassen
als vreesde hij zich door dit geluid to verraden.
Daarbij hield hij zijn blik op het kasteel gericht om te zien of
. niemand hem nakeek.
De voorwerpen aan den oever begonnen voor zijne oogen oncluidelijk
to worden.
Hij legde eensklaps de roeispanen neder en -het zijn blik over den
waterspiegel gaait.
Het was onge-veer op de plaats waar de twee ban dieten met opengesnedene lichatnen in de diepte begraven lagen.
Een duivelsche spottende lack s'peelde om Bernardo's bleeke
lippen.
- Uw arm was goed, vriend Carilla, maar uw hoofd deugde niet
veel, antlers zoudt gij niet zoo op mijne domheid gerekend hebben, zeide
hij halfluid.
Hij sloeg nog een blik om zich been als vreesde hij dat de gezonkenen weder boven zouden komen en liet de roeiriemen daarop vlug door
het water gaan zoodat het vaartuigje ijlings die plaats verliet.
omtrekken der bergen teekenden zich in het water af.
De nacht brak aan.
Op den oevtir waarlieen Bernardo thaws roeide verhieven zich de
boschjes als zwarte wolken omboog,
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Te midden van hun donkere massa's zag Bernardo een rood licht
flikkeren.
Al spoedig kou hij de deur van het huisje zien waaruit die glimp
hem tegenstraalde.
Bij de laatste slagen waarmede Bernardo de boot naar den oever
voortstuurde werd de deur van het huisje verduisterd en waren de
omtrekken eener reusachtige vrouwelijke gestalte duidelijk te widerscheiden .
De vrouw bleef eenige oogenblikken voor de deur staan, keek naar
den onbekenden schipper, die aan land stapte en riep daarop met een
bijna mannelijke stem
— Quien soys? (Wie zijt gij hier ?)
— Isom hier, Ginebra.
— Que quereis ? (Wat verlangt gij ?)
— IIK moet u over iets spreken, antwoordde Bernardo en vestigde
zijn boot vast.
— Gij zijt zeker lichtschuw, companero ? Behoort gij tot de uilen
of de vledermuizen dat gij mij in de duisternis tot u roept ? Als gij lets
met mij te verhandelen hebt dan verzoek ik u binnen to komen, zoo niet
dan moet gij uw tocht op het gevoel afleggen, want eene lantaarn kan
ik u niet meegeven.
Bernardo stapte nu zonder te antwoorden op den oever en deed
eenige schreden op het huis aan , zoodat de lichtglans die uit de deur
kwam hem omscheen.
Dan bleef hij staan.
Hij gaf een wenk aan de vrouw die verwonderd naar hem toesnelde.
— In 's hemels naam zijt gij het, don Bernardo ? sprak zij op hem
toegaande. Vergeef mij mijne onbeleefdheid, maar ik word hier zoo
dikwips lastig gevallen. Zulk een deftig hoer als don Bernardo kan ik
toch niet uitnoodigen om mijne hut binnen to treden.
— Ik wilde u alleen spreken, Ginebra.
— Te uwer beschikking, senor.
— Laat ons dan naar den oever gaan, want ik zou niet gaarne
gezien worden.
— Bereidwillig.
— Wie woont er tegenwoordig bij u ? zei hij aan den waterkant.
Belden zetten zich op het gras neder.
— Wie er bij mij woont ? Ilc heb plaats genoeg.
— Een zieke dienstmeid die mij op het kasteel in den weg loopti
zou ik wel bij u onder dak willen brengen. Aan goud zal het u niet
ontbreken.
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— Zooveel te beter, senor. 1k had het in den laatsten tijd erg
armoodig. Mijne laatste kostgangers hebben mij bestolen en niet betaald.
Al wat ik van hen gehad heb waren onaangenaambeden met de politie.
Gelukkig dat ik bij haar op goed blaadje sta.
- Dat men voor u vreest wilt ge zeggen, Ginebra ! viel. Bernardo
in de reden. Doch Mat ons ter zake kom.en. Kent gij Sivene
— Zeker... Ik ken de bevallige Sivene met haar weelderige lokken
en blauwe oogen.
- Zij is het die ik u ter bewaring zal toevertrouwen als gij er
mij wilt voor instaan dat zij u niet ontsnapt en dat niemand jets omtrent
*hare verblijfplaats zal vcrnemen Zij is ziek, heeft de koorts en staat
bovendien in mijnen weg. Doch zij heeft het hart der condeza gestolen
en doet niets dan over haar jammeren en klagen. Zij moet weg zoneier
dat mijne nicht weet waar zij gebleven is. 1k zal haar een slaapdrank
ingeven zoodat wij haar in den nacht, wanneer alles slaapt, zonder
eenigen tegenstand nit het kasteel naar het meer in eene boot kunnen
brengen. Wij leggeli eenige barer kleedingstukken op den oever neer,
dan meent men dat zij in hare ifiende kooEts in hot water is gesprongen.
Kan ik er zeker van zijn dat haar verblijf ten uwent niet bekend zal
raken ?
— Zoo zeker als wanneer zij begraven was, gaf Ginebra ten antwoord en voegde er op een vragenden toon bij
- Maar wanneer zij ems kwam to sterveh ?
- Zij mag niet sterven, Ginebra
— Ha, mij wel.
- Gij moet good op haar passen, antwoordde Bernardo en drukte
de vrouw eenige goudstukken in de hand.
- Aan goede oppassing zal bet haar niet ontbreken en wat hare
bewaking aanbelangt zoo heb ik iintners den ouden Anselmo bij mij
eon beter bewaker bestaat er niet. Er woont nog een meisje bij mij, dat
ik morgen kon wegzenden als gij het verlangt.
— Het zou wel goed zijn, behalve Anselmo alle getuigen to verwijderen. Zend haar dus weg. Houd u voor de kornst van Sivene gereed
en als ik u eon knecht zend en laat vragen of de mat klaar is, steek dan
to middernacht met uwe boot over en leg daarmede amn de landtong aan
om het meisje mede to nemen. Gij moet daarwachten totdat ik bij u kom.
— Zoo als gij verkiest, don Bernardo. Er is niets ter wereld wat
ik niet voor u zou willen d.oen al traden ook al de rechtbanken van
Mexico tegen mij op. Mij 11 huis is, zooals gij weet, slechts van gevlochten
riot vervaardigd, inaar het is zoo stevig als een steenen gebouw. Hebben
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wij het meisje eons in de kooi, dan kornt zij er _nooit meer nit. Het riot
staat diep in den grond en is zoo stevig gevlochten dat men eon biji zou
noodig hebben om er een gat in to maken. Barren zijn or niet in en de
deur zit met ijzeren hengsels vast. Ook voor luistervinken behoeven wij
niet to vreezen. Do naam van Anselmo is bekend iedereen weet dat hij
het hooge woord voert bij Madre Pico en het is goon geheim dat hij
kapitein was onder de guerillas.
— Met andere woorden een roovershoofdman, die in den geheelen
omtrek van Mexico schrik verspreidde, viol Bernardo de snapachtige
vrouw in de redo. In elk geval hij is ons tot grooten dienst en ik zal u
beiden ruimsehoots beloonen.
senor.
^
— Grams,
-- En nu goeden nacht, Ginebra.

Bernardo stapte in de boot.
- Goeden nacht, don Bernardo, gij kunt u op mijne trouw verlaten... al verrieden u al uwe vrienden.
- Vrienden murmelde de booswicht. Dat bestaat niet En die
heeft Bernardo nooit noodig gehad. Met geld krijgt men alles gedaan,
nit iriendschap niets.
Hij nam de roeiriomen op en 8tuwde de boot ijlings over hot moor
'voort.

HOOFDST UK XIX.

----,S.3,-

He ontveeriing.

De zon rees vroolijk boven de Bergen en begroette het dal van
Mexico met hare eerste milde stralen.
Evraert zat reeds reisvaardig voor het open raam en ademde de
balsemende, frissche lucht in die hem uit het dal toestroomde.
Nu Bens keek hij het pad op dat zich door het park naar den straatweg kronkelde, dan weder wisselde hij met Gabriella, die gedurig of en
aan liep, verliefde blikken en teedere woordjes.
Sallandro word met den dokter reeds zeer vroeg in den morgen
verwacht omdat hij den herstellenden zieke naar de staid zou brengen,
eer de stralen der zon hinderlijk werden.
Het rollen van een rijtuig kondigde al spoedig het naderen der
beide vrienden.
Weinig oogenblikken daarna keken dezen uit het rijtuig en wierpen
een groet toe aan Evraert en de condeza die uit het raam vriendelijk op
hen neerzagen.
Gabriella ging hen in den gang to gemoet en bracht hen naar haren
geliefde om dezen aan hunne zorg en hunne verpleging over to geven.
Vreugde en smart stonden tegelijkertiid op hare trekken to lezen.
Het zalige bewustzijn, dat Francisco nu buiten alle gevaar was,
deed vreugdetranen in haar oog opwellen.
De gedachte dat hij nu aan hare zorgvuldige verpleging zou onttrokken worden vervulde haar met smart en weemoed.
— Aan uwe zorg, aan uwe vriendschap heb ik het behoud van mijn
levensgeluk to danken, zeide zij met een lieflijke stem. a draag mijn
Francisco verder aan uwe bescherming, aan uwe hoede op en met hem
al wat mij aan dit Leven bindt. Behoudt voor mij mijn geluk en gelooft
aan mijne eeuwige dankbaarheid, aan mijne onwankelbare vriendschap.
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Evraert had zich met moeite van zijnen stool opgericht, greep de
hand der condeza diep bewogen en drukte haar in sprakelooze dankbaarheid aan zijne lippen.
Daarop stak hij aan zijne twee vrienden de hand toe en verklaarde
zich bereid zich door hen naar het rijtuig to laten brengen.
Voordat dezen daaraan k onden voldoen klemde Gabriella zich door
haar gevoel overmeesterd aan zijne borst en sloeg hare armen rond zijn
hall als nam zij een eeuwig afscheid.
De Viaming trachtte haar to troosten.
Zoodra Avallos zou teruggekeerd wezen konden zij hun huwelijk
sluiten.
Nog eenmaal drukte hij haar tot afscheid aan zijn hart en greep
toen den arm zijner beide vrienden die naast hem waren gaan staan om
hem te ondersteunen.
Gabriella volgde hen met Sivene die verscheidene dekens en mantels
droeg.
Langzaam en na herivald uitrusten kwamen zij bij het rijtuig.
Sallandro en de geneesheer tilden hail zwakken vriend in het rijtuig
en stapten then zelf in.
Nadat Gabriella met betraande oogen nogmaals haren geliefde de
hand gedrukt had, bleef zij onder de verandah en zag het rijtuig verwijderen.
Uit twee ramen boven haar van het kasteel keken de oude graaf en
Bernardo het rijtuig na en balden dreigend de vuisten.
— Heelhuids komt die kerel uit ons bereik en de verliefde klachten
der condeza volgen hem, zei de graaf.
Hij trad naar zijn zoon die de koets met een vlammenden blik door
het park nazag.
— Nu zal zij hare zachtheid wel afleggen en zich van een geheel
andere zijde aan ons vertoonen. Ga haar op de trap to gemoet en hoor
wat zij zegt,maar vergeet niet den aanslag op rekening der Independencia
to stellen, liet Bernardo daarop volgen. Ik zal nu naar de stad gaan,
— Wat doen ?
— Ik ga eenige krachtige medecijnen halen. Wij mooten good
gewapend zijn. Ook aan Ritana zal ik dadelijk mededeelen wat zij to
zeggen heeft.
Bernardo snelde naar zijn. vertrekken en de oude graaf ging den
gang in.
Hij wreef in de handen en stapte de condeza met een vriendelijk
lachje te gemoet.
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Peze kwarn juist de trap op.
Ik wensch u uit den grond van mijn hart geluk met het herstel
van uw vriend die ook mijn vriend is. Want wat u duurbaar is bezit
ook mijne liefde, zeide de graaf en kuste de hand van Gabriella. Wat
was het voor mij eene blijde verrassing toen ik mij sheer Evraert weer
zoo vitig in het rijtuig zag klimmen.
— \ring ging het Dog niet, beste oom, maar hij is, Goddank ! toch
buiten gevaar en zal weldra geheel he'rstellen, antwoordde Gabriella.
- Ja, God zij geloofd dat de haat niet gezegevierd heeft, want
skehts de laagste driften hebben aanleiding gegeven tot dien schandelijken aanval.
- Ook ik salaam mij dat zulk cone ongehoorde daad in de harteD
mijner eigene bloedverwanten tot rijpheid is kunnen komen, antwoordde
de condeza terwijl zij den grijsaard fier aanstaarde.
- Gij doet hem onrecht hove, beste Gabriella. Gij weet wel
dat ik Bernardo Diet wil voorspreken. Hij heat zich dikwijls door den
waanzinnigsten hartstocht, dien hij voor u koestert, aann vergrepen,
maar in doze zaak is hij onschuldig, dat zweer ik bij God en al zijne
heiligen. Neen, neen, mijn kind, gij kunt Diet gissen waar de dolken
van die ellendige sluipmoordenaars gewet zijn. Schrik niet als ik het u
zeg : bet zijn de Juaristen die do hand daarin gehad hebben.
- Dat is niet waar, oom. Mijnheer Evraert bemoeit zich niet met
de staatszaken van Mexico ! riep Gabriella toornig nit.
Hij is een Beig, lieve, en de Belgen worden gehaat door de
Juaristen, gehaat omdat zij zich zoo dapper op het slagveld gedragen.
- Neen, men, Bernardo is dat monster dat zich tegen God en
tegen do menschen bezondigd heeft, sprak de condeza.
- Och ! Gabriella, gij weet wel dat ik in u al mijn geluk, ja, al
datgene bob wat ik nog op aarde bomin. Ec ken Bernardo : hij is niet in
staat tot zulke gruwel. Moest ik eon oogenblik twijfelen.... Maar new),
het is niet Goddank! het is niet ! Kunt gij het u flu voorstellen dat ik
mijn zoos zoosparerl Indies hij zóó jets beging ? Woes billijk, Gabriella.
Doe zelf bij de dieiistboden na,vraag.... bedenk u eer gij een oordeel
velt. Met mijne grijze haren sta ik u in voor de onschuld van Bernardo.
Do grijsaard hief de hand omhoog als wilde hij eed doen en sloeg
zulken women, smeekenden bilk ten hemel dat, het onschuldig meisje
in hire overtuiging begon to wankelen en zeide
Laat het ons hierbij laten, beste oom. De tijd zal alles wel aan
het lieht brengen, Dat gij mij lief hebt weet ik immers.
Zij stak haar band diepgetroffen aan den grijsaard toes
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De schelm droogde met zijn linkerhand de oogen af.
Zij waren in de vertrekken van Gabriella gekomen waar Sivene
reeds bezig was alles weder in orde te schikken.
— Die goede Sivene snag ik ook nog wel eens bedanken voor de
trouwe hulp waarmede zij hare meesteres heeft bijgestaan. De hemel
zegene er U voor, beste meid ! zeide de graaf tot de dienstmaagd en
klopte haar vriendelijk op den schouder.
Hij wendde zich weder tot de condeza en sprak
- Ik zal u niet 'anger ophonden, beste Gabriella. Gij zult nog
"veel te doen hebben eer gij met ales weder in regel zijt.
Hij drukte haar de hand en vertrok.
Aan tafel waaraan de condeza zich dien (lag voor het eerste weder
vertoonde l'eerSchte er eon pijnlijk stilzwijgen.
Vruchteloos trachtte do graaf or een einde aan to waken.
Bornardo zat daar als ging hij onder lijden gebogen en hankie van
tijd tot tijd diep adem, als wilde hij aan zijn met toorn vervulde borA
lucht geven.
De condeza bewaarde ten opziehte van den schurk eon trotsch,
ijskoud stilzwijgon zonder hem met eon enkelen blik te verwaardigen.
Haar antwoorden aan de talrijke vragen die de graaf haar stelde
waren nochtans vriendelijk al bestonden zij altijd ook slechts uit eenige
woorden.
Terstond na den maaltijd begaf zij zich naar hare kamer, liet haar
rijtuig voorkomen en ging naar de stad.
De koets hield stil voor de woning van Sallandro.
Zij ging zien hoe het met Evraert ging.
Ondertusschen bracht Sivene de kamer der condeza weder in orde
waarbij Ritana haar behuipzaam was.
Dezelfde stroefheid heersclite er weder bij het avondmaal.
De condeza sprak zeer weinig met hared ooin en begaf zich weder
vroeg naar hare kamer.
Den volgenden morgen voelde Siverie, bij bet ontwaken, zich
ongesteld.
Zij had hoofdpijn, klaagde over pijn door hare leden en gevoelde
zich zoo afgemat dat zij niet bekwaam was om op to staan.
Gabriella zond aanstonds om den doktor van Evraert met het
verzoek of hij dadelijk zou willen komen.
De geneesheer was daar aanstonds, verklaarde dat de kranke aan
koortsen iced, missehien het gevolg van to veel naehtwaken en te hevige
inspanning,
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Hij gaf een voorschrift.
Ook bevool hij aan de zieke uit de kamer van Gabriella to verwij deren .
Zij werd met de uiterste omzichtigheid naar de vertrekken van
Ritana gebracht en aan deze werd hare verpleging opgedragen.
De condeza bracht haar in den loop van den dag herhaalde malen
bezoek en wendde alles aan wat haar verlichting kon geven.
Nochtans was de koorts den volgenden dag niet verminclerd.
Sivene leed aan ijlhoofdigheid. Zij sprak van den frisschen wind op de
golven van het meer, van den koelen nacht in den maneschijn en van
rijpe vruchten, de gewone beelden welke de zieke in den heeten koortsgloed door het verlangen naar verfrissching voor den geest zweven.
Kort voor het middageten, then de dokter terugkwam, was zij
weder bij voile bewustzijn.
Zij klaagde alleen erg over hoofdpijn.
De* dokter vond haar alter peter, zeide dat zij de medicijnen
geregeld moest voortnemen en stelde Gabriella gerust met de hoop dat
het meisje binnen weinige dagen volkomen hersteld zoude zij n.
Werkelijk was zij ook in den loop van den dag rustiger en toen de
condeza haar 's avonds nogmaals eon bezoek bracht om haar goeden
, nacht to wenschen, verzekerde zij dat zo zich veel beter gevoelde.
Nauwelijks had Gabriella haar verlaten en was naar haar vertrekken gegaan of Ritana liet de zieke alleen en snelde naar don
Bernardo.
— Is de condeza al bij u geweest en komt zij niet meer terug ?
vroeg hij op fluisterenden toon aan het binnenkomen.de meisje.
— Zij is zoo even bij Sivene geweest.
— Ha !
— Daarop zeide ze mij dat ik niet meer bij haar hoefde -to komen
en toen heeft zij zich naar hare kamer begeven. Zij zal zeker wel spoedig
to bed gaan, sprak het meisje.
— Hier, neem dit fleschje.
— Goed.
— Laat Sivene, als gij haar weder medicijnen ingeeft, den geheelen
inhoud daarvan ledig drinken. Zij zal spoedig daarop in 't slaap vallen
en wel zoo vast dat zij er niets van zal bemerken dat wij haar wegbrengen. Zij heeft lang genoeg het rijk alleen gehad, sprak Bernardo terwijl
hij haar het fleschje ter hand stelde.
Zij verborg het tusschen hare kleederen.
Zij verliet de kamer met de belofte dat zij aan het bevel zoude
voldoen.
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Stil sloop zij naar de zieke terug.
Het werd stil in het kasteel.
De lichten gingen een voor een uit en weldra hadden al de bewoners
zich ter ruste begeven.
Bleek, huiverig sloop Don Bernardo door de gangen.
Voor de deur van Ritana bleef hij staan...
Na een poos opende hij zachtjes de deur.
Hij stak zijn hoofd eerste halverwege in de flauw verlichte kamer.
Zijn blik ontmoette dien van Ritana.
Het meisje stond van haar stool op, kwam naar hem toe en
fluisterde :
- Zij slaapt
— Heel vast.
Ja:
Bernardo trad binnen.
Hij ging naar het bed en liet zich door Ritana de lamp geven.
Het licht daarvan viol op de bleeke, doodelijke trekken der slapende
wier ademhaling moeilijk was als drukte er een zware last op hare horst.
Bernardo scheen niet tevreden.
Hij greep Sivene bij de hand, schudde haar, maar zij bleef
onbeweeglijk liggen.
Nu zette hij de lamp weder op de tafel neder, kook naar het
uurwerk en zeide tot Ritana :
— Zij slaapt vast... Ik kom terstond terug.
Hij sloop de kamer evenzacht uit als hij erin gekomen was.
Het was reeds over middernacht.
Ritana zat op haren stoel te wachten toen de deur andermaal
openging.
Bernardo trad opnieuw binnen.
Vlak achter hem vertoonde zich Ginebra die in een grooten
bruinen doek gewikkeld was.
Die kleur paste good bij de donkere tint van haar gezicht en,van
haar armen.
Zij was lang van gestalte, forsch gebouwd en breedgeschouderd.
Op haar scherpgeteekende half mannelijke trekken hadden hevige
hartstochten hunne sporen achtergelaten en spiegelden zich nog altijd
wild en onbeteugeld in haar groote donkere oogen af.
Zij had dik en 'mg haar dat in wanordelijke lokken van hare
schouders afhing, hetgene aan haar voorkomen. iets afschrikwekkends
gaf.
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Door hare ruwe manieren werd die indruk nog vergroot.
Zij sloeg een blik in de kamer rond.
Bernardo gaf haar eon wenk om het bed van Sivene te naderen.
Hij fluisterde :
— Hier ligt zij.
- Slaap zij vast ?
- Geen donderslag kan haar wekken,
— Good, zei het wijf.
- Zoudt gij haar alleen kunnen. dragon, Ginebra.
— Met gemak.
En op het meisje starend voegde zij er bij
— En Ititana nog op den hoop toe !
Zij lachte zonderling.
- Neem haar dan maar op en laat ons spoed maken., sprak
Bernardo.
De vrouw voldeed onmiddellijk aan dat bevel.
Zij schoof haren arm ander haar, lichtte haar op en sloeg haren
grooten bruinen doek om haar been.
— Ga nu to bed, fluisterde hij de dienstmaagd toe. Gij moat rustig
blijven liggen tot het dag is en dan doen zooals ik u gezegd heb.
- Goed, senor.
- Gij moot hemel en aarde bewegen omdat Sivene verdwenen is.
Ginebra liep met het arme meisje op den arm de deur uit en Bernardo volgde haar op den voet. Zij slopen naar de zijtrap en daalden
langs daar in het park.
Het was zoo donker dat de toppen der hooge boomen ter nauwermod to zien waren, maar Ginebra liep met eon vasten stap naar de laan
toe en bereikte, door Bernardo gevolgd, binnen weinige minuten de
landtong waar Anselmo in eene boot op haar wachtte.
- fond de bookstevig vast als ik er in kom, want anders kon ik
met mijn. vogeltje .wel eons over boord zeide Ginebra tot den
man die in het schuitje zat en stapte, niettegenstaande de duisternis,
vlug in de boot.
De arme Sivene -werd plat op den bodem neergelegd.
Zij ging dan terug aan wal naar Bernardo.
- Ik wacht nu de nadere bevelen van Uwe Genade af, sprak zij.
— Pas good op haar, Ginebra. Zooals ik n gezegd heb snag zij nog
niet sterven. Gij zult spoedig nader van mij hooren.
Met die wool-den drukte Bernardo haar eenige goudstukken in de
hand,
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Ginebra bedankte hem, sloop toen behendig naar den oever en
stapte in het schuitje.
Anselmo duwde het van den kant af.
Bernardo keerde nu naar het kasteel terug.
Vandaar begaf hij zich aan de trap van het meer waar de goudel
der condeza op de golven lag to wiegen.
Daar trok hij een schoen en een doek uit zijn zak, legde den
schoen dicht bij het water op de laatste trede neer en den doek wat
verder naar boven.
Die beide voorwerpen behoorden aan Sivene toe en moesten den
weg aanwijzen die deze In haar ijlende koorts langs gegaan was.
Boven aan de trap bleef hij noginaals staan luisteren.
Het plassen der roeiriemen deed zich nog in de verte hooren.
Zonder gezien noch gehoord to worden begaf Bernardo zich to bed.

De zon schoen reeds heider door de ramen van het kasteel, toen het
angstgeschreeuw van Ritana do bewoners daarvan nit hun slaap deed
ontwaken.
Sivene verdwenen Sivene verdwenen ! jammerde zij.
Gabriella hoorde den naam harer dieustmaagd.
Verschrikt sprong zij haar bed uit.
om en hop den gang in waar zij zeide dat Sivene
Zij wierp een
dien nacht zees rustig en vast geslapen had.
Gerust was zij zeif ingesluimerd tot den dageraad.
Dadelijk was zij mar Sivene gaan zien.
verschrikkelij k ?...
De deur wijd open... Het bed ledig !
waar was zij nu ontvlucht ?
Gabriella ontsteld en bevend van angst zond al de bedienden
achterna om haar op to zoeken.
De oude graaf en Bernardo kwamen toegeloopen om naar de oorzaak
van het gedruisch to vernemen.
Beiden hielden zich of ze erg verschrikten.
Bernardo snelde het kasteel uit om zelf pogingen aan to wenden tot
het zoeken van het meisje.
Nauwelijks had hij den weg naar de laan ingeslopen of er deden
zich stemmen hooren aan de trap van het meer.
De doek en de schoen waren gevonden
Verdronken ! verdronken gilden de dienstboden.
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Sivene was dus in het water gesprongen.
Het bericht kwam Gabriella toe...
Het meisje werd als van den donder getroffen, wankelde op hare
beenen en blikte verdwaasd in het rondo...
Er was geen twijfel meer aan dat Sivene tengevolge van hare
opoffering bij de verpleging van Evraert ziek was geworden en nu
moest zij die goedheid en liefde met den dood bekoopen.
Gabriella was radeloos van wanhoop.
Alle bedienden moesten in de booten stappen om met haken naar
de ongelukkige, die zielloos op den bodem van het meer lag, to zoeken.
Doch alle pogingen waren en bleven vruchteloos.
Smartelijk en grievend was de dood van het arme meisje voor het
edele goede hart van Gabriella, maar niet nrinder zwaar trof haar het
verlies van zulke goede dienstmaagd en zij was er thans dubbel dankbaar
voor dat haar liefde voor Evraert geen geheim meer was.
Wat had zij zonder Sivene moeten beginnen ?
Ritana was vroeger haar moest geliefde dienstmaagd geweest
omdat zij zoo vlug en zoo handig kon zijn.
Zij wist zich daarenboven beschaafd en fatsoenlijk voor to doen.
Het ware en voile vertrouwen der condeza had zij Loch nooit
bezeten even als Sivene die meer eene vriendin dam eene dienstmaagd
voor haar geweest was.
Ritana weende en jammerde over het ongeluk dat hare vriendin
overkomen was en deed zich in het bijzijn der condeza de bitterste
verwijtingen dat zij zoo vast geslapen had.
— Het is mijne schuld, kermde zij. Hadde ik gewaakt de arme
Sivene zou nooit de kam3r hebben verlaten. Tot mijn laatste levensuur
zal ik het mij verwijten ! Nooit, nooit zal ik nog vroolijk kunnen zijn.
Op de condeza maakte die geveinsde teergevoeligheid eon gun.stigen
indruk en zij trachtte Ritana tot kalmte to brengen door haar to zeggen
dat het immers hare schuld niet was dat zij insluimerde.
Ritana bleef ontroostbaar en wanhopig.
Ook de oude graaf bracht zijn zakdoek herhaalde malen voor de
oogen en betuigde aan Gabriella al snikkend zijn leedwezen over het
smartelijk verlies dat zij door den dood van Sivene kwam to ondergaan.
Bernardo Wilde de boot van den geheelen dag niet verlaten.
Hij gebaarde opzoekingen to doen hij peilde- gedurig de diepte
hij bulderde uit tegen de bedienden dat zij niet beter hun best deden en
kermde luidruchtig
Sivene ! arme Sivene
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Ritana trail nu weder bij de condeza in dienst en betrok reeds dienzelfden avond de kamer van Sivene naast het vertrek barer meesteres,
De mulattin Ginebra, was met Sivene, die roerloos in een doodelijken slaap gedompeld lag, het meer vlug overgestoken.
Zij had het arme meisje in hare woning binneugedragen.

HOOFDSTUK XX.

De twee schurken.

Do twee schurken, de oude graaf en zijn zoon Bernardo, waren
geruimen tijd in de kamer opgesloten gebleven.
Zij hadden cen lang gesprek.
De zon was reeds ondergegaan then de grijsaard van zijn stool
opstond en zeide :
- Wij mogen gem dag meer wachten want ons ongelukgesternte
kon dien Avallos wel eons to vroeg terug brengen. Dan waren wij verloren. Het oogenblik is gunstig. Laat Ginebra handelen.
- Natuurlijk.
- Daardoor wordt zij gedwongen te zwijgen. Geraakt zij ooit in
handen der politic dan kan zij ons daarmee nooit dreigen. Maak dat gij
wegkomt, Bernardo, eer Gabriella terugkeert.
Het doel van Bernardo lag weer aan den overkdnt van het meer en
bij de invallende duisternis trad hij in zijne boot en roeide naar de eenzame woning van Ginebra.
Hij zag het licht barer woning stralen in de verte.
Het geplas der roeiriemen werd gehoord door de mulattin die to
voorsehijn kwam.
Zij luisterde.
Ze vermoedde vie het was en zij snelde naar den oever.
- Zijt gij het, don Bernardo vroeg zij zachtjes.
- Ja, Ginebra.
— 1k verwachtte u.
Bernardo stapte aan wal.
— Er is veel veranderd, sprak hij tot Ginebra. Nood breekt wet.
Ilebt gij mij vroeger niet verteld dat gij eon middeltje wist orn den
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krachtigsten man binnen weinige minuten naar de andere wereld te
helpen ?
Ja.

Compaire, maak uw slangei mt_ngsel aardit ; I et n oet morgen dieren (Biz.

)

— En zonder dat er aan het lijk een kenteeken van vergiftiging te
bespeuren is ?
— Pat middeltje heb ik, don Bernardo.
37
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— Werkt het gauw ?
— Uitnemend.
— En geen. spoor ?
— Niets. Het beeft den schijn dat iemand gerust ligt to slapen,
antwoordde de mulattin.
— Goed, Ginebra. 1k heb dat middeltje noodig.
— Ik zal het u geven.
— Niet noodig, Ginebra.
— Wat dan ?
— Dat meisje, Sivene, moet sterven, en gij moet mij haar 's nachts
dood op het kasteel brengen. Zult gij het stellig doen ? vroeg Bernardo
op fluisterenden. toon.
— Ik zal het doen. Gij kunt u op mij y erlaten, antwoordde
Ginebra.
— Goof haar niet to weinig omdat or geen gevaar besta voor
ontwaking.
— Woes daar gerust over, don Beimardo. Wie door dozen drank in
slaap geraakt is ontwaakt niet meer, zeide de mulattin Jachend.
— Zeer good.
— Hoe laat verlangt gij dat ik aan de landtong weze ?
— Middernacht. Alles moet slapen op het kasteel. Maak morgen
na hot ontbijt eon einde aan haar leven opdat hare trekked overmorgen
door den dood misvormd zouden. zijn. Ik heb mijne redenen daarvoor.
Be rnardo haalde eon rol met goud uit zijn zak en gaf horn aan
Ginebra.
— Gij zijt alto good, don Bernardo, ik won dat ik eeuwig voor u
kon werken, zeide zij en wikte het zware goud in hare handen.
— De gelegenheid zal zich daartoe wel aanbieden. Ik zal nog
menig baantje voor u to doen hebben, hernam Bernardo.
Hij trad naar zijne boot.
— Morgen nacht, zonder falen, Ginebra ! riep hij nog eons en
roeide van wal.
De mulattin keerde naar haar hut terug, verschoof de vuile mat die
voor den ingang nederdaalde en riep tot haren afschuwelijken gezel
An§elmo :
— Conipadre, maak uw sia-ngenmengsel vaardig ; bet moot morgen
dienen.
Do inulat keek op.
— Voor haar ? vroe& hij naar boven wijzenda
— Ja.
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— Spijtig. Zoo'n lieve meid
— Er is goud bij verdiend, Anselmo.
— Ja, ja, 't is mij wel, antwoordde het monster bedaard. Binnen
eene uur is alles klaar.
Toen Bernardo op het kasteel terugkwam zat de oude graaf met de
condeza reeds aan het avondmaal.
— Gij zijt zeker naar de stad geweest, Bernardo ? vroeg de oude.
— Ja, vader.
— 1k zal maar niet vragen, niet waar, Gabriella, of hij nog nieuws
heeft meegebracht van den oorlog, want de tijdingen zijn zoo tegenstrijdig.
En met een zucht
— Wat moet er nog van ons vaderland geworden !
Hij trachtte op de trekken van zijn zoon to lezen of deze Ginebra,
tot volvoering van zijn plan bereid had gevonden.
— Hebt gij mijne boodschappen. gedaan, Bernardo ?
— Ja, vader.
— Heeft men mijne voorwaarden goedgekeurd. ?
— Het is alles overeenkon)stig uw wensch geschikt, antwoordde
de schurk.
En voegde erbij met een zijdelingschen blik op de gravin, die in
gedachten verdiept was :
— Er zijn tijdingen uit Washington. Ouze gevolmachtigde Avallos
zal weldra terugkeeren.
Gabriella schrikte uit haar gepeinzen op : een zonnestraal verhelderde haar gelaat.
Zij ontmoette den blik van Bernardo en van den ouden graaf.
Zij gevoelde dat zij haar vreugde verraden had.
Gabriella stond op en verliet de tafel.
Nauwelijks was de deur achter haar dicht of de grijsaard vestigde
zijn giftigen blik op Bernardo en zeide :
— Hebt gij gezien hoe haar gezicht opklaarde toen gij van de
terugkomst van Avallos spraakt.
— Hij zal to laat komen, antwoordde Bernardo.
.
.
.
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— Het is stikkend warm, Ritana, sprak Gabriella.
— Wil ik, senorita, uw limonade gereed maken ?
— Ja, beste meid.
Aanstonds sprong het meisje overeind, nam een zilveren bord,
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zette daarop een geslepen glas en een kandelaar neder en spoedde de
kamer uit.
In het benedenhuis be yond zich _ een klein hokje waarin heerlijk
bronwater, koud als ijs en helder als kristal, in een marmeren bekken
opgevangen werd.
Dit water werd door de bewoners van het kasteel doorgaans
gedronken.
Het was de gewoonte der condeza kort voor zij naar bed ging
een frisschen drank uit doze bron te laten halm.
Daarbij perstte zij gewoonlijk sinaasappelvocht.
Ales was stil in het kasteel.
Ritana liep vlug, keek herhaalde main om als schrikte zij voor
de schaduwen die het flikkerend licht op de hooge steenen muren liet
dansen.
Beneden gekomen blikte zij rond zich om to zion of or niemand
moor was.
Alles was als uitgestorven.
Het meisje begaf zich naar de bron en plaatste het licht op den
rand van het marmeren bekken.
Zij vulde het glas met water en hield dit tegen het licht on' to zien
of hpt, wei holder was.
Dan haalde zij een klein fleschje uit haren zak en goot dit in het
glas met water ledig.
Nogmaals hield zij het glas tegen het licht.
Haar onderzoek moest bevredigend zijn want zij murmelde :
- Altijd even klaar !Beangstigd keek zij in het rondo.
Had zij niet luidop gesproken ?
Bespiedde haar niemand ?
Neon.... alles was doodstil.
Buiten adem liep zij de trap op en snelde naar hare meesteres
terug.
Gabriella lichtte het hoofd -op en zeide :
— Geef mij den suiker en een oranjeappel, Ritana.
— Wil ik den drank klaar maken, senorita? vroeg zij.
— Ja, antwoordde Gabriella vriendelijk. Gij doet dit waarlijk zeer
good.
— Ziehier, condeza, ik denk dat het juist naar uwen smaak zal
weze)i.
Gabriella nam het glas op en dronk de hefft ledig.
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Dan sprak zij :
- Gij hebt het goed klaar gemaakt, Ritana. Ik dank u.
Zij hernam het boek waarin zij aan 't lezen was, vormde er een
plooi in en sloeg het toe.
Zie zoo, sprak zij. Het zal tijd wezen om slapen to gaan. Wat
uur is het, Ritana
- Bijna middernacht, condeza.
- Gij kunt slapen. gaan, Ritina.
Met die woorden dronk zij de tweede helft van haar glas ledig.
Zij zelve begaf zich naar hare slaapkamer.
- t Is' zonderling, sprak zij tot Ritana die nog op hare meesteresse
wachtte. 1k voel mij eensklaps zoo moede en zoo slaperig dat ik jmijne
oogen haast niet kan open.houden.
— Dan willen wij hopen dat gij goed zult slapen, antwoordde
Ritana, terwij1 zij hare meesteres in het ontkleeden behulpzaam was.
— En toch voel ik mij zoo benauwd.
— Het is stikkend, senorita.
— 1k' vrees on.passelijk to worden, vervolgde Gabriella diep adem
halend.
— Ik zou to bed gaan, condeza. De slaap zal u wel genezen.
Tom de jonge gravin to bed was vervolgde zij
— 1k zal het andere raam ook nog openzetten, dan kan de nachtlucht er beter inkomen.
Dit zeggende ging zij Haar het venster, deed het open en schoof de
gordijnen weg.
— Is er nog Tots van uwe orders, condeza ?
— Blijf nog wat bier, Ritana. II< ben niet wel to pas en dood van
den slaap. En. toch....
- Wat hebt gij, condeza ?
— De benauwdheid neemt ieder oogenblik toe.
Het armo meisje trachtte haar oogen open to houden en Wilde zich
in haar bed oprichten, doch vial weder op bet kussen neer.
Ritana....
- Wat belieft u, condeza. ?
Ga niet wog._ blijf !... Om Gods wil !... Wat scheelt mij tocli?...
Roep mijn oom.... 0 charm. het oranjewater.... ik stik.... ik
beh....
Eon zware ademtocht ontsnapte aan hare borst.
Haar oogen gingen toe, haar armen zonken neder.
1k ben... vergiftigd murmelde zij,
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Zij liet het hoofd achterover vallen...
Een diepe slaap overmeesterde haar.
Ritana stond daar met het licht in de hand en hield den kouden
blik onbeweeglij k op hare meesteres gevestigd.
Deze verroerde zich niet. Aileen hijgde de boezem geweldig en hare
ademhaling werd gedurig zwaarder.
Lang bleef de feeks alzoo staan.
Zij vreesde dat de condeza terug zou ontwaken.
Eindelijk scheen zij daaromtrent gerustgesteld, zette het licht op
de tafel neder en snelde de kamer nit naar het vertrek van Bernardo.
Zouder gedruisch to waken had zij de deur bereikt.
Deze stond op een kier en nauwelijks drukte zij daartegen of
Bernardo stond voor haar en fluisterde haar toe :
— Welnu ?
— Alles good.
— Slaapt zij ?
— Heel vast.
— Heeft zij alles ingenomen ?
— Ja.
— Haal dan de kleederen van Sivene van uwe kamer en wacht mij
daarmede bij de condeza, vervolgde Bernardo.
Hij greep zijn hoed en snelde naar de zijtrap, terwijI Ritana zich
naar hare kamer spoedde om to doen hetgene haar bevolen werd.
Spoedig daarop trad zij met een arm vol kleedingstukken die zij
nit de nalatenschap der verdwenen Sivene geerfd had in het slaapvertrek
der condeza.
Doze lag nog even onbeweeglij k op haar bed als wanneer zij haar
verlaten had.
Het was bijna middernacht.
Zij luisterde...
Niets vernam haar oor dan de zware ademhaling van het arm
slachtoffer en het regelmatig getiktak van het pronkum. werk.
Een deur ging open... zachte voetstappen weerklonken...
Bernardo !
Achter hem Ginebra de mulattin met een meisje op den arm traden
het slaapvertrek binnen.
Het meisje was Sivene !
Maar niet moor levend ! De dood had voor eeuwig haar schoone
zachte oogen geloken !
Voor eeuwig hield haar trouw en minuend hart op met kloppen !
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Bernardo was bleek en zijn oogen glommen
— De kleeren ? murmelde hij.
- Daar
— Trek Sivene do kleeren der condeza aan... Gauro`!... En aan
haar... aan de condeza die der dienstmaagd. !.
Ginebra legde het lijk . van Sivene op den grond neder.
Ritana, door haar geholpen, ontdeden Gabriella van hare kleederen,
Onbewust en machteloos liet de jonge gravin hare kleederen uit.
trekken en die harer vroegere dienstmaagd aandoen.
Toen dit geschied was legde Ginebra de slapende in een leuningstool, nam vervolgens het doode meisje op en plaatste haar op het bed.
Bernardo ging naar de sponde.
Die gelijkenis was sprekend.
De schoone lokken hingen aan beide kanten van het gezicht en het
hoofdkussen neder en uit de fijne kanten van het sneeuw-witte gewaad
kwamen de poezelige armen en de kleine handjes der vermoorde to
voorschijn.
Bernardo keek met het licht in de hand dan Bens naar de doode
dan weder naar de condeza die daar bewusteloos neder lag.
De rijke gravin had met hare dienstmaagd van rol verwisseld.
Hij scheen met den uitslag tevreden en nam zelf het kostbare
parelsnoer van Gabriella's pals, trok de diamanten ringen van hare
vingers en stelde een en ander aan Ritana ter hand one daarmede de
doode to versieren.
— De condeza Gabriella is dood en haar dienstrneid Sivene leeft,
sprak hij op zegevierenden toon terwiji hij eerst naar het lijk -en toen
naar Gabriella kook.
- Neem haar op, Ginebra, gij staat mij voor haar leven in, vervolgde hij zich tot de mulattin wendende.
Hij gaf aan Ritana een wenk haar daarbij behulpzaam to zijn.
Spoedig hadden zij de slapende in een bruinen doek gewikkeld de
mulattin nam haar op den arm en met haastige schreden volgde zij met
haar edelen last den schurk Bernardo.
De helleveeg hop weder door het park naar de landtong waar de
gruwzame Anselmo haar in de boot wachtte.
De vrouw legde de condeza op den bodem van het schuitje neder.
Toen dit van wal stale riep Bernardo de mulattin nog toe
Pas op dat zij niet sterve !
Hij bleef nog eenige oogenblikken staan, keek de boot na zoover
hij kon en zeide daarop hafluid in zichzelven :
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1k heb woord gehouden, condeza. Gij zult . ellendiger worden
dan gij rnij gemaakt hebt. Ellendiger dan het monster Bernardo !
Ellendiger dan ik, nw rijke erfgenaath !
Snel keerde hij naar het kasteel terug.
Hij sloop naar de kamer van ziin. vader.
Doze stond daar bleek en verwezen.
Het wachten had zijn zenuwen overprikkeld.
Hij vreesde onraad, tegenslag !
Het waagspel was groot : rijkdom of armoede langs eenen kant met
er en een gelukkig levee ! En langs den an.deren kant... de gevangenis,
de galg misschien.
Voorzichtigheidshalve had de oude graaf, die niet alleen een schurk
maar tevens een lafaard was, zich buiten alles gehouden. Nauwelijks
bemerkte hij Bernardo of hij vroeg
- Gedaan ?
- Ja.
— En gelukt ?
- Geheel.
— Caramba Caramba lachte de vuige schurk.
— Het is afgeloopen. Goon mensch zal er aan twijfelen of Gabriella
lgt dood op haar bed. Korn eons naar haar kijken, gij zult er zelf
yersteld over staan.
- Morgen vroeg morgen ! sprak de oude graaf ontwijkend.
Oude vos schertste de zoon. Gij vreest in Ritana eon getuige
tegen u to zullen vinden en gij wilt in geval van nood rein en onschuldig blijven. Dat is gel !
— Hill hm !... ja... neon !...
- Ritana heat zelf de misdaad gepleegd... zij moot zwijgen !
En toch !...
- Wat ?
— Het graf alleen is stom... Als ik jets van haar vrees, dan...
Met zijn handen deed hij het gebaar van iemand don hals om to
--

wringen.

En naar de dour gaande :
- Zorg morgen vroeg maar voor tranen in uw oogen, oude
Zonder gedruiscli verliet hij het vertrek en begaf zich naar de
slaapkamer van Gabriella.
Hij trof er Ritana.
- Als alles maar good afloopt, zei doze.
Zij sloeg een schuwen bilk op het lijk.
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- Goed afloopt !... Zijt ge bang ? sprak Bernardo.
- J a ... ik !...
— En toch hebt gij niet geschroomd orn beiden den slaapdrank in
te geven. Gij zult het zelve nit gaan uitbrengen en u zoo op het söhavot
brengen.
- Ik ben benanwd
Wie zal er aan denken dat het de condeza niet is die daar dood
op haar bed ligt.
- Ik beef !
- Ziedaar reeds voor u op voorschot !
Hij stopte haar handen vol goud en vervolgde :
- Dat is slechts een begin, voorfaan zult gij een goed leventje
hebben.
Maar het meisje word bleeker nog.
Verwilderd staarde zij op de levonlooze trekken van Sivene, hare
voorgangster.
Het was of plots de stem van haar geweten in haar was ontwaakt
— God ! God ! murmelde zij, wat ben ik ongelukkig.
- Zijt gij zinneloos ?
- Voortaan is het leven mij een last... 1k heb mij gedoemd !
Onwillekeurig opende zij hare handen en liet de goudstukken op
den vloer nederrollen.
Bernardo keek haar dreigend en woedend aan :
— Die is er to veel dacht hij.
Hij trad op haar toe, nam haar zachtjes bij den arm en zei met
geveinsde goedheid :
- Speel morgen vroeg uw rol goed, Ritana. Roep om hulp zoodat
het door het geheele kasteel kliiikt en stel u radeloos aan over den dood
uwer meesteres. Zult gij ?
- Ja.
— 1k zal voor het overige zorgen.
— Wat moet ik I3u doen? vroeg zij bevend.
— Uw goud oprapen.... Kom ik wil u helper
Toen zij daarmede gedaan hadden vervolgde hij :
- Bemint gij het geld niet, Ritana ?
Het meisje knikte. De schraapzucht ontwaakte weder in haar en
verjoeg de goede gevoelens die eeii oogenblik in haar waren opgeweld.
Bernardo trof haar in een andere zwakke zijde:
— Ja, daar ligt Sivene ! Maar dat moot u genoegen doen, Ritana
Heeft zij u niet genoeg getergd ? Hebt gij voor haar de plaats niet
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moeten ruimen in het vertrou wen en genegenheid van Gabriella ? Zeg
eens, hoe dikwijls hebt gij in uw hart baron dood ge-wenscht ? Djkwijls,
niet waar ! Welnu daar ligt zij roerloos uwe trotsche mededingster en
in 't vervolg zult gij zelf niet meer moeten draven op 't bevel van
meesters. Van heden af, Ritana, zijt gij meesteres, zijt gij rijk. Maar
speel uwe rol good tot het einde.... of wat wacht u ? Het schavot !
De woorden van den booswicht hadden haar weder gesterkt in het
kwaad.
— Sluit nu de deur achter mij dicht, vervolgde hij, en ga to bed.
Goeden nacht, Ritana, gij zijt voor uw geheel leven. geborgen !
Hij wierp een laatsten blik op het meisje en snelde naar zijne
kamer.
— Overwinnaar ! murmelde hij. Don Bernardo de Campanas, gij
zijt voortaan de rijkste edelman van Mexico... En Francisco Evraert !...
ah ! ah ! ah !... 1k wil hem morgen zien !

HOOFDSTUK XXI.
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flood !

De bedienden van het kasteel waren reeds eenigen tijd am hun
werk.
Alles was nog stil in het park.
Eensklaps weerklonk het akelig gegil van Ritana door de gangen
van het verblijf.
Allen kwamen verschrikt toesnellen.
Het was of het onheil sinds eenige dagen zijn sombere vlerken over
het weleer zoo heerlijke kasteel had uitgestrekt.
Wat mocht er thans wezen ?
Had de oude graaf iets gekregen?
Met loshangende haren snelde Ritana de trappen of en schreeuwde
luid
— Hulp ! hulp !
In haar schijnbaren doodsangst zei ze niet wat er gebeurd was.
— Wat hebt ge ? Wat is er ? klonk het rond haar.
— 0 God ! o God ! welke ramp !
— Maar wat ?
— De condeza !...
— Welnu ?
— .... is flood !
Het was een donderslag. Allen liepen naar het slaapvertrek van den.
graaf. Doze kwam zooals hij uit zijn bed gestapt was de deur nit waggelen en viel bij het vernemen der verschrikkelijke tijding bewusteloos
op den grond.
De bedienden namen hem op en brachten hem naar zijne kamer
t erug.
Daar vertoonde zich Bernardo !
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Bij het vernemen der doodstijding stelde hij zich als een waanzinnige aan en ijlde naar de vertrekken der condeza.
De bedienden volgden hem verschrikt en ontzet...
Bernardo wierp zich in zijn wanhoop op hot lijk en vervulde de
kamer met zijn jammerklachten en klaagtonen.
- Gauw gamy- ! naar dokter Baldi ! riep hij. Hij moot komen zoo vlug als mijn paard hem naar hier brengen kan.
En tot het lijk :
— Gabriella, lieve Gabriella, waarom ben ik niet in uwe plaats
gestgrven
Een geruimen tijd scheen het hem onmogelijk zich van de overledene
los to rukken.
Eindelijk richtte hij zich met den zakdoek voor de oogen overeind
en verliet de kamer snikkende en jammeren.de.
De bedienden keken hem wantrouwig na, ten minste eenigen.
Anderen handen de tranen in de oogen uit deernis voor hem.
Maar alien zwegen.
- Mijn vader ! Mijn vader kreet hij.
Een dienstbode meldle hem dat de grijsaard in onmacht lag en dat
men voor zijn even vreesde.
Hij begaf zich naar hem toe en liet hem de slapen met azijn wrijven.
Na eon geruimen tijd sloeg de grijsaard de oogen weder op en
vereenigcle nu zijne klachten on tranen met die van zijn. zoon.
Zij vielen in elkanders armen on vervulden het kasteel met hun
gej am mer
In dozen toestand kwam dokter Baldi.
Hij sprak de twee graven moed in en to zamen gingen zij naar de
overledene.
Dokter Baldi, een waardig grijsaard, begaf zich diep geroerd naar
de doode, staarde haar eenige oogenblikken aan met de tranen in de
oogen, voelde den pols en sprak :
— De Hoer heeft haar tot zich genomen
— _Gem hoop moor, dokter smeekte de oude graaf de bevende
handen saamgevouwen. 0 red haar ! red haar
— De kunst is hier onmachtig,
— Is het dan toch waar ? 0 God ! o God !
- Zij was to good voor doze wereld, troostte de geneesheer.
Een lang en luid gesnik ervulde de kamer.
Baldi zweeg en droogde' zelf een traan af.
Op beslissenden toon vervolgde hij ;
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- Zij is aan een beroerte gestorven en reeds vroeg in den nacht.
Zij had er veel aanleg too en ik heb er reeds lang voor gevreesd. Het is
een hartkwaal of een uitzetting der slagaderen. Heeft zij gister de een
of andere gemoedsaandoenihg gehad ?
Zij scheen op het avondmaal zeer neerslachtig en is vroegtijclig_
naar hare kamer gegaan, sprak nokkend de oude graaf.
En tot Ritana :
- Kunt gij U niet herinneren, rneisje, dat nwe meesteres, voor zij
naar het bed ging, ergens over geklaagd heeft.
- Ja, senor, zij was zeer benauwd, had veel last van de warm te
en beval mij nog een raarni open te zetten, antwoordde zij al webnende.
- Zooals ik zeide, hernam de dokter, een beroerte ten gevolge
eener hartkwaal. Menschelijke hiilp vermag hier niets tegen.
— 0 mijn God ! Wat ku.nnell wij voor haar doen ?
Gij kunt de vereerde afgestorvene in den dom op een praalbed
tentoonstellen.
— Zeker ! zeker Dat komt eene condeza de Campanas toe. Dat
heeft zij door hare deugden verdiend, antwoordde de graaf.
- Zeker heeft zij dat zij was reeds bij haar leven een engel.
Mexico heeft haars gelijken niet aan te wijzen. Vredo zij hare schoone
ziel Zij is thans in haar waar vaderland.... bij de engelen.
Dit zeggende boog de dokter zich diep voor de overledeno en,legde
then den arm van den graaf in den zijnen om hem uit de kamer te leiden.
Hij vreesde dat de smart, bij het langer zien van de afgestorvene,
hem den dood zou kunnen aandoen.
In den gang wendde hij zich tot Bernardo die snikkend achterna
kwam gestapt en zeide :
— loud u moedig, jonge vriend. Ik ken en eerbiedig uwe diepe
smart. De hemel heeft het zoo gewild. Maar de mensch mag niet morren
en klagen.
In de kamer van den ouden graaf gaf de dokter nog eenige vertroostingen en vermaningen.
De geneesheer vertrok.
Nauwelij ks was don Bernardo alleen of hij riep zegepralend tot zijn
varier :
— Nu is de zaak afgedaan. De lijkschouwing heeft plaats gehad.
— Maar die Sallandro ! antwoordde de oude schurk.
- Wat vreest gij van hem ?
Hij zal komen met zijn dokter.
- Niets te doen. Dan verwijzen wij hem slechts mar zijn kollega
den, beroeniden dokter Baldi. Nu ga ik naar de stadvoor de lijkplechtigheid.

HOOFDSTUK XXII.

Vorreirio Diaz.

Er was woeling in Puebla, de stad der Engelen.
Het leegloopende yolk was 'op de been, want er was weder lets to
zien.
Eon Fransche patroelje had een guerillabende overvallen en gevangen
genomen, die tusschen Puebla en Orizaba den weg onveilig maakte.
Bovendien was men den spion der bende, Perez genaamd, me ester
'pworden.
Het was die kerel die de baanstroopers berichten deed toekomen als
er voor hen gelegenheid was eene goede vangst to doen.
Het gerucht liep dat genoemde misdadiger heden zou gejusiljeerd
worden en dit word door de Franschen doorgaans in de stad zelve ten
uitvoer gebracht op een plein waar nu en dan handel word gedreven.
Het ware to omslachtig geweest al die strafuitvoeringen buiten de
stad to doen plaats bebben.
Daar stood een oude muur.
Men plaats to er den veroordeelde tegen en vijf kogels maakten
weldra eon einde aan zijn leven, waarna zijn lichaam op eene kar werd
geworpen, vervoerd en begraven.
Waarom zou men voor dit gespuis moor beslag maken ?
Gevangen en gehangen !
Zoo luidde tegenwoordig het vonnis van al de ladrones.
Thans marcheerde er weder eeni afdeeling van veertig man, met
geladen geweren, naar de hoofdgevangenis.
Men vertrouwde het yolk niet.
De gevangenis was met reusachtige muren omringd en gewoonlijk
zaten daarbinnen een Areertigtal gevangenen bij elkander.
De soldaten stonden, met de bajonetten op de geweren, gereed.
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Elke poging tot ontvluchtiug zou verijdeld zijn geworden.
De kommandeerende officier begaf zich voor de gevangenen en riep
op luiden Loon. :
-- Wie van u heet Ignacio Perez?
Niemand antwoordde.
— Perez ! Hebt gij het niet gehoord. Wie uwer beet zoo ?
— Ik heet Perez, zeide een arme kerel met een gescheurde zerape.
Hij lag achteraf in een hoek op den grond.
--- Gij zijt Perez ?
— Ja, senor.
— Isom hier, kerel.
De deur werd weder gesloten ; de gevangenisbewaarder bond, op
bevel van den officier, den gevangene de handen op den rug en de troep
marcheerde met hem weg in de richting van het kleine plein.
De man had tot nu toe gemeend dat men hem wegvoerde om
verhoord te worden.
Toen de soldaten echter de gevreesde plaats bereikten die hem
zeer goed bekend was, riep hij in doodsa-ngst :
— Senores ! gij wilt mij toch niet doodschieten. Ik ben geheel
onschuldig en heb waarachtig het kieken niet gestolen. a kan het ook
bewijzen en mijn broeder zal heden morgen in de stad. komen. Ili was
zelfs niet in Puebla Coen het dier gestolen werd.
Hij ontving van nietnand eenig autwoord.
Geen mensch sloeg acht op zijn. woorden.
Men wilt wat zulke praatjes to becluiden handen !
Toen hij zich Wilde verzetten tegen de uitvoering van het vonnis
wend hij door vier man opgenomen en mar een der ringen gedragen die
in den muur bevestigd waren om de paarden der kooplieden aau vast to
binden.
Naar word hij stevig aan vast gesjord.
Het yolk werd oproerig. Het schoolde saam, maar van het einde der
straat kwam de Fransche ruiterij aanrijden.
De muziek speelde een vroolijken. marsch.
— 1k ben onschuldig ! Ik ben onschuldig ! kreet de arme man. 1k
heb het kieken ilia gestolen.
De geweren werden aangelegd.
De bevelen weerklonken...
— Feu !

De geweerschoten knalden tegelijk...
De ongelukkige stortte zielloos tegen den muur ineen,
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Eon mexicaansche voerman stond reeds gereed, laadde het lijk op
zijn wagon en reed er mede weg.

Ondertusschen marcheerde de afdeeling onder opgewekte lustige
deuntjes naar de Groote Plaza terug.
Wat was er ook anders gebeurd dan de uitvoering van een youths?
Een schurk was er minder en de maatschappij van hem verlost !
Een hoofdofficier reed op de afdeeling toe, bracht zijn paard bij den
bevelvoerenden officier tot staan en zeide met onderdrukte stem :
- Sapristi, Duval, wat hebt gij gedaan
Ik ? Wel...
- Gij hebt eon onschuldig man doodgeschoten.
Caramba ! riep kapitein Duval nit. Maar hoe is dat mogelijk ?
— Het is zoo.
Ik heb zelf zijn naam afgeroepen en hij heeft zich aangemeld.
- Ja, in elk geval hij heet ook Perez, maar niet Ignacio doch
Juan !
-

Morblett !

— En hij is slechts gevangen gezet wegens een kleinen onbeduidenden diefstal. De- wezenlijke Ignacio zat niet eons in dezelfde
gevangenis maar in San Loreto en is zooeven in de stad gebracht.
— Diable! bromde de Ithofdman, dat is noodlottig.Maar wat moeten
we nu doen? zullen wij den anderen nu-laten loopen ?
- Dat gaat niet, antwoordde do hoogere officier. Er is bevel
gekomen van hooger hand hem to fusiljeeren. Volvoer dit bevel
dadelijk.
— Het yolk schoolt reeds to zamen en wij zullen ten laatste
schaudaal maken. Ten slotte zal men navraag doen wie bij de eerste
strafuitvoering is doodgeschoten.
- Hm ! Dat is waar ! Wacht dan met den tweede tot aan den
avond. Het is wel mogelijk dat er dan nog andere bijkomen. Maar neem
u in acht voor eon volgenden keer, Duval. De kerel heet Ignacio Perez.
Hij keerde zijn paard om en draafde naar een ander gedeelte van de
stad.
Op de plaza stond een groep jonge meisjes naast elkander en dru k
in gesprek.
Het waren bevallige, slanke, jeugdige gestalten met bronskleurig
gezicht en zeer levendig en beweeglijk van aard.
Wat heeft een Mexicaansche ook noodig voor haar opschik om zich
van het hoofd tot de voeten to kleeden ?
Een kam om haar weelderig haar bijeen to bouden, een wit hemd ,
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een bonten onderrok, een paar lichte schoenen en cen huge, simile
rebozo, om het bovenlij f daarin te wikkelen.
Haar tooi is gereed.

Gabriella de Carapanas.

Hoe bevallig weten zij de rebozo om het lioofd en schouders te
slaan terwijl de oogen daarbij schitteren en een lach om hunne lippen
speelt.
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- Hebt gij het reeds gehoord ? zeide een harer, een beeldschoon
rneisje van zeventien jaar.
— Teloeder heeft het woven bij ons thuis verteld dat zij Porfeirio
Diaz heden uit het fort naar de stad. zitflon overbrengen. De keizer wil
niet dat de Fransehen hem slecht bohandelen.
— Maar wat geeft hem dat, zeide een ander, of zij hem in het
oude klooster opsluiten waar dagelij ks mensehen worden uitgesleurd
orn ginder voor then muur to worden doodgeschoten ?
-

Ladrones ?

- Niet altijd. Een half uur geleden m erd Juan Pelez door hen
doodgesehoten. Een knaap zoo braaf als er geed tweede te vinden is,
die jaren lang zijne arme zieke moeder heeft verpleegd en slechts naar
de stad gekomen was am geneesmiddelen te haler en een kieken om het
arme mensch te versterken. 0, welk een ellende !
— En dat de mannen zulks kunnen aanzien, zeide de eerste weder.
Is 'het Diet om ons vrouwen razend te maken ?
— Maar wat kunnen wij doen P antwoordde de andere. Zij komen
met kanonnen en geweren en zijn beter geoefond in (lea oorlog dan wij.
Hebben wij Puebla kunnen houden tegen hen ?
- Omdat wij (lien ouden schurk Gonzalez Ortega tot bevelhebber
hadden, riep , het jongste rneisje nit. 1k heb nog nicer verstand van eene
belegering dan die schavuit ! En thans, naar men zogt, wil hij president
worden in vervanging van Juarez. 1k ben slechts een zwak meisje, maar
komt hij ooit weder in Puebla, dan scheuren mijne vrouwenhanden hem
in stukken en werpen hem den hondgn voor.
- Hij heeft zijne diensten ook den Franschen aangeboden, hernam
de eerste, maar die wilden niets met hem to doen hebben.
- Natuurlijk, lachte de andere, want met een piaster was hij nog
te duur gekocht, de lafaard !
— En hoe heeft hij hier huis gehouden ?
— En hoe werd hij overal versiagen waar hij zich het zien ?
— Is dat een generaal ? Weg met den schelm !
— En thans is hij gezant bij de Noord-Amerikanen en ons hebben
zij met dat onbeschaamde Fransche gespuis opgescheept.
— Maar toch hover de vreemden, zeide eene oude Arrow, dan
Ortega terug die ooze mannen van de straat het opvangen en in
uniformen stak.
— Maar hij was toch ten minste een Mexicaan, hernam de eerste.
Een hand was hij, riep de jonge yrouw, maar geen Mexicaan.
Wat deed hij ? De klakken der hoofdkerk deed hij luiden en then de
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menschen to hoop liepen, in de meening dat er brand ontstaan was, de
straten versperde zoodat de ongeinkkige arme menschen ingesioten
waren en hij hen daarop liet doodschieten. Miju arme man werd op dien
avond door eenen kogel getroffen, en over dienzelfden drempel waarover
hij des morgends frisch en gezond heenstapte werd des avonds zijn lijk
gedragen.
— Wat zou daar ginds in de straat te doen zijn ? zeide een jong
meisje en wees naar eene straat die op de plaza uitgaf.
— Wat zou bet zijn, antwoordde de vrouw somber. Soldaten,
tinders niet, die .den geheelen dag heen en weder door de stad marcheeren.
— Maar ginds is het nu toch buitengewoon " ! Ziet gij niet hoeveel
y olk er zich omheen schaart ? De Franschen drijven hen terug.
- Wat mag dat wezen ?
De jonge meisjes en de oudere vrouwen keerden zich naar dien
kant.
Er greep waarlijk jets buitengewoons plaats.
Er marcheerde cone geslotene kolom Fransche soldaten, doch voor
hen uit liepen ongeveer zeven of acht Fransche officieren, vrij
regeld, met den officier der Independencia in hun midden.
- Ongetwijfeld een gevangene
- Ja, maar hij wordt met onderscheiding -behandeld.
Een naam ging van mond tot mond :
— Porfeirio Diaz
Met verbaasde blikken zag het yolk 'mar hem op.
Er was misschien ook niemand in geheel Mexico die grootei.' naam
had gemaakt en dozen onbevlekt in eer had gehouden, terwiji het algemeen bekend was hoe dapper hij zich had gedragen in Oajaca waar hij
ten laatste voor de overmacht der troepen van Bazaine moest zwichten.
Hij had zich overgegeven, gelijk de lezer zich herinnert, omdat
hij niet wilde dat de stad door eenen langdurigen nutteloozen tegenstand
gevaar liep platgeschoten to worden.
Maar in Puebla kon er niet veel sympathie bestaan voor de partij
van Juarez daar in den laatsten tijd het opperbevel in handen was
geweest van den slechtsten en ongelukkigsten generaal die misschien in
Mexico gevonden werd, namelijk van Gonzalez Ortega.
Daardoor was het vertrouwen in de regeering van Juarez geheel
verdwenen.
En hoewel de Franschen ook her evenals overal gehaat
werden, verwachtte men toch van eene verandering van regeering
geene verbetering en daarom dacht men ook niet aan eene omwenteling.
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Voor generaal Diaz echter betoonde men algemeen belangstelling.
Men wist dat hij een eerlijk,braaf man was, die zijne soldaten goed
behandelde, hetwelk in die dagen van onrust een bevelhebber zeer in de
algemeene achting deed klimmen.
Boven.dien vertelde men dat hij door de Franschen in het fort
Guadeloupe slecht behandeld was geworden en de keizer bevolen had,
hem naar eene betere gevangenis over te brengen waardoor de belangsteiling natuurlijk steeds grooter werd.
Toen de optocht naderde zag men dat de Fransche officieren zich
met hem zeer minzaam onderhielden. Hij scheen veel minder hun
gevangene dan hun kameraad te zijn zooals hij nu in de straat, voortwandelde.
Vele burgers van Puebla die hem in de straat ontmoetten groetten
hem zeer beleefd, hetwelk door hem met een vriendelijken lach werd
beantwoord.
De soldaten sloegen eene zijstraat in en de menschenmassa die
voortdurend grooter werd volgde hen zonder de minste vijandelijkheid
te toonen.
Wat hadden deze ongewapende lieden, terwiji de stad door de
kanonnen van de Franschen werd bestreken, ook tegen de overmacht
kunnen uitvoeren ? Zij weuschten den generaal slechts te begeleiden
totdat de Franschen eindelijk voor een oud klooster kwamen-. De
benedenverdieping daarv-an werd tot kazerne gebruikt.
Daar waren eenige bewoonbare vertrekken voor den gevangene
bestemd.
Maar de generaal was niet verve end. Jaren had hij doorgebracht
onder de vermoeienissen van het krijgsmansieven.
Hij maakte dus weinig aanspraak op de gemakken der weelde.
Men betoonde hem Bier in zooverre oplettendheid dat men hem een
vertrek gaf, dat, alhoowel de vensters met stork traliewerk voorzien
waren, een prachtig uitzicht aanbood op de vulkanen. Hij was thans in
de gelegenheid de heerlij ke vrije natuur to aanschouwen nu hij niet in
de rndgeiiikheid was zich daarin vrij to bewegen.
Pat hem daar Diets ontbrak daarvoor zorgden de bewoners der stad
wet
Hetzij men de republiek of het keizerrijk aanhing, Porfeiro Diaz
was odd en een man van eel- en zulke personen zijn veel to zeldzaam in.
Mexico, om hem niet,waar men hem ook aantrof, alle mogelijke beleefdheden to bewijzen.
De burgers van Puebla verzuimden ook niet zijne gevangenschap
gooveel naogelijk to veraangenamen.
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Hoewel hij ten strengste bewaakt werd had hij zich over niet s to
beklagen.
Het klooster waarin generaal Diaz zich beyond was aan de oostzijde
door de beschieting der stad van nit het fort na de inflame van de
Franschen, merkelijk beschadigd.
De bommen die hierin waren geworpen hadden een der koepels
gedeeltelijk vernield en de kerk met puin gevuld. Ook was eon gedeelte

van den buitenmuur ingestort, zoodat men yen buiten don smaakvollen
zuilengang die naar het binn.engedeelte van het gebouw voerde zien kon.
Voor eon groot gedeelte waren de benedenvertrekken ongebruikt
en daaronder ook die kamers welke aan de westzijde lagen met het
uitzicht op de vulkanen.
Gedeeltelijk werd de benedenverdieping door de Franschen als
kazerne gebruikt, gelijk wij reeds zegden.
De voorgevel bostreek en beheerschte een voornaam gedeelte der
stad.
De achterzijde van het gebouw scheen niet gebruikt to wordeu maar
waartoe was dat ook noodig ?
Het ontbrak -in Puebla niet aan gelegenheid om soldaten to hui$,.
vesten..
Bijna al de kloosters stonden ledig en het geheeie Frankiche leger
hadde daarin plaats kunnen vinden.
Met den besten wil der wereld kon men a pes niet gebruiken.
Eon klein gedeelte: der kloosters had reeds koopers gevonclen en
eenige daarvan waren ook reeds in woonhuizeu veraudevd.
Van dien overvloed aan ruimte kwam het ook dat eeu geheelo rij
vertrekken, waarvan Porfeirio Diaz twee ten gebruike waren aangowezen, al de Sverige ledig stonden.
Aan eene uitvluchting was bij de sterke muron on zware deuren
die toegegrendeld waren, niet to denken.
Bovendien waren or maar twee in olkander loopende uitgaugon.
De eene gaf uit op de azotea van het klooster, de ander6 naar de
de voorpoort, waar cone dubbele wacht stolid die alle uren word afgelost.
Porfeirio Diaz be yond zicli wider de bewaking der stedelijke overhoid, doch maarschalk Bazaine scheen de inwoners van Puebla mid in
zooverre to betrouwen den gevangene geheel alleen aan hen over to
laten. Hij geloofde op doze wijze de bests maatregelen to nemen om eene
vlucht onmogelit* to maken.
Zoo verliepen or acht dagen. zonder or zich irt zijn toetitaid eons
verandering voordeed.
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Porfeirio Diaz word niet meer lastig gevallen door degenen die hem
het meest vijandig waren.
De Franschen bemoeiden zich met hem niet meer en hij hae, slechts
omgang met de beambten der stall en ontving ook van dozen zijn onderhoud in wijn en vruchten dat in ruime hoeveelheid door de burgers hem
word gezonden.
Hij hoorde dagelijks het stooten der Fransche geweerkolven op den
grond en zag geene mogelijkheid zijne gevangenis to ontvluchten.
Dit was nochtans zijne hoofdgedachte.
De avond van den achtsten dag viol.
Generaal Diaz stond met het voorhoofd geleund tegen het ijzeren
traliewerk van zijn venster.
Hij blikte stil en nadenkend naar buiten.
Weldra viol de duisternis in.
Op zijne tafel brandde eene kleine lamp en de cipier had even to
voren zijn avondeten daarnaast gezet. Tot nu toe had hij nog geen lust
gevoeld er gebruik van to maken.
Zijn blik was gericht op de donkere wolken die langs den hemel
dreven en slechts nu en dan eon heldere streep aan het firmament vertoonden.
Het weder had reeds den geheelen dag gedreigd.
Plots brak het los !
De sluizen des hemels openden zich, de bliksem flikkerde, de donder
ratelde en als eon zondvloed stroomde de regen klaterend door de ledige
straten.
Diaz sloeg daarop geen acht.
Hij leunde stil en in gedachten verdiept tegen het traliewerk en
slaakte nu en dan een . diepen zucht.
Machteloos in de handen mijner vijanden, murmelde hij, als
mijn vaderland bloedt onder'een vreemd juk.
- Porfeirio Diaz !
Hoorde hij zijn naam niet ?
Het moest zinsbedrog wezen !
Hij verroerde niet.
- Porfeirio Diaz ! herhaalde eene diepe en to gelijk voorzichtig
gesmoorde stem.
Hij sprong op !
Dat was de stem niet van den cipier !
Hij wendde het hoofd om en herkende thans bij het flauwe licht
der lamp eon monnik die naast de tafel stond.
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Hij was gehuld in eene lange pij met het gelaat gedeeltelijk in zijn
kap verborgen.
Hij scheen onbeweeglijk do uitwerking gade te slaan die zijne
verschijning op den gevangene maakte.
Generaal Diaz belioorde misschien tot de meest verlichte menschen
onder zijn land genooten.
Hij was in bet miust niet bijgeloovig en kende geen persoonlijke
vrees.
Maar toch kon hij in bet eerste oogenblik zijne ontroering Diet
onderdrukken, tool hij bier in de oudo sombero kloostercel geheel
onverwacht en onvoorbereid de gedaante van eon monnik zag staau, die
op een onverklaarbare wijze was binnen gekomen.
Hij had geen tred, geen geluid van grendel of deur gehcOrd.
Dit alles maakte gewoonlijk leven genoeg.
Als nit den grond opgerezen stond de gestalt° voor hem die door
hare onbeweeglijkheid meer op cone bovennatuurlijke verschijning dan
op een menschelijk wezen geleek.
Was het eon spook ?
Dwaasheid zeide zijn verstand.
Het was niisschien zijn verbeekling die hem dat voorspiegelde en in
het volgend oogenblik zou alles weder verdwijnen zooals het gekomen
was.
Hij kruiste de armen over de borst en sprak bedaard
- Quien vice? Ik zie cone gedaaute maar ik kan het gelaat niet
herkennen !
De monnik hief waarschuwend den arm op.
Hij blikte nogmaals omzichtig in het ronde.
- Wie zijt gij ? vroeg Diaz.
Geen antwoord.
- Wat brengt gij mij ?
Moest hij sterven en zond men hem eon pater om hem tot den dood
to bereiden ?
— Is ha den dood P bernlm de generaal.
— Neon.... de vrijheid antwoordde een zangerige stem terwijl de
monnikskap achteruit word geworpen.
Een bevallig vrouwenkopje, met weelderigen haartooi, waarin een
roode roos prijkte, stond voor hem. Twee zwarte oogen bekeken hem
vriendelijk.
— Mercedes ! juichte Porfeirio Diaz.
- Ust ! zei de jonge vrouw met een gebaar ona stilte op to leggen.
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-- Hoe komt gij hier ? senorita.
— Het vaderland heeft Porfeirio Diaz noodig. Korn, volg mij.
Zij traden in het tweede vertrek.
- Neem de lamp mode, fluisterde de Roode Roos.
— Is het licht der lamp buiten niet zichtbaar, senorita ?
- Neon, de trap ligt in het binnengedeelte van het gebouw.
Hij volgde zwijgend.
De jonge vrouw had weder de monnikskap over hare lokken
gehaald.
Zij bracht hem niet naar de deur maar bij den muur, waarop eon
schilderwerk in fresco was aangebracht, voorstellende Petrus in do
gevangenis.
Mercedes scheen hier good tehuis.
Zij boog zich naar den grond en drukte daar op eene veder.
hetwelk den gewelfden
Een gedeelte van het schilderwerk
ingang van eon kelder voorstelde
sprong open.
Het was een.e kleine deur van ongeveer twee voet boogte, die bier
vernuftig en verborgen genoeg was ingezet.
Mercedes trad vooruit.
Porfeirio Diaz volgde.
Beiden verdwenen in den nauwen gang en de veder knipte achter
hen weer dicht.
De gevangenis van den generaal lag achter hen ledig en verlaten.
De vogel was de kooi ontvlogen.

HOOFDSTUK XXIII.

Inet winbod.

Ondertusschen. lag Gabriella in Sivene's kleederen nog altijd
onbeweeglijk in de hut der mulattin op hetzelfde bed waarop het ongelukkige meisje daags to voren gestorven was.
Het slangenvergif van Anselmo, door Ginebra toegediend, had zijn
uitwerksel gehad.
In plaats van den vuurrooden blos had zich eene doodelijke bleekheld op het schoon gelaat van Gabriella verspreid.
Zij scheen rustig maar het was slechts tengevolge van uitputting.
De koortsachtige &et], dien de steike dosis bedwelmencl vergift
door hare aderen had doen stroomen, was verdwenen en door eene
geheele ontspanning opgevolgd.
Zij shop vast.
Alie oogen.blikken ging de mulattin naar de deur van het vertrekje
en keek naar de slapende.
Doze echter verroerde niet.
Maar eensklaps hoorde zij gerucht.... haastig hop zij er heen....
Haar blik ontmoette den strakken blik van Gabriella. Het meisje
staarde de mulattin onbeweeglijk en verward aan.
Zij kon hare oogen nog niet gelooven en het beeld dat voor haar
stond, als werkelijk bestaand beschouwen. Zij streek met de hand over
haar gelaat als wilde zij den akeligen droom, dien zij gehad had,
vergeten. Na eenige oogenblikken rilde zij verschrikt, sloeg krampachtig
en wanhopig hare hand aan het gevlochten riot van hare legerstede.
- bulge Maria ! riep zij met ontzetting nit en sprong nit het
bed. Waar ben ik ? Wat is er met mij gebeurd ?
Daarna streek zij andermaal met de hand over het voorhoofd als
kon zij hare oogen nog niet gdooven,
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— loud u maar kalm, Sivene, gij zijt bier bij mij in den kost,
zeide Ginebra op een vriendelijken toon.
— Ga wog van mij ! schreeuwde Gabriella thans.
Zij snelde naar de mulattin foe om zich cen doortocht to banen,
doch deze duwde haar vrij onzacht terug en zeide :
— Sivene ! Gij moet u bedaard houden of ik zal u op het bed vastbinden.
— Almachtige God in den hemel ! Ben ik krankzinnig of... Help !
help !... Weg, vrouw, of ik dood u, schreeuwde Gabriella en greep de
mulattin met zulk een kracht aan dat daze waggelde en nitriep
— Anselmo !
— Wat is er ? zei een ruwe stem.
— Korn eens gauw hier !
— Waarom ?
— Wij moeten haar vastbinden !
Ondertusschen moest zij tegen Gabriella worstelen die haar met
geweld naar de deur Wilde dringen.
Anselmo kwam de mulattin ter hulp...
Mallen beiden wierpen zij de condeza op het bed neder en hadden
haar na eenige oogenblikken met een touw am het lijf daarop vastgebonden.
De ongelukkige schreeuwde uit al hare macht om hulp...
Doch or kwam niemand op hare stem toegeloopen.
Toen zij vastgebonden was, sprak Ginebra tot haar :
..
— Ms gij u nog niet bedaard houdt, Sivene, dan stoppers wij u
eene prop in den mond !
Gabriella kwam weder bij hare zinnen..
Zij begreep welk een grnwelijke misdaad men to haren opzichte
gepleegd had en hot het hoofd sidderende en bevende op hare legerstede
neerzink.en.
— 0 groote, groote, almachtige God ! Woes mij genadig !... Woes
mij barmhartig, red... red gij mij uit dozen nood ! smeekte zij met
krampachtig saamgevouwen handen en drukte deze, terwijl zij eon
wanhopigen blik ten hemel sloeg, tegen hare horst.
Zoo lag zij een geruimen tijd onbeweeglijk en door haar treurig
lot terneergedrukt, vooraleer zij het vreeselijke van haren toestand
began in to zien.
De afschrikwekkende beeltenis van Bernardo stand haar als eon
mousterachtig spooksel voor den geest en grijnsde haar met ebn helsch
gelach aan.
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Langzarnerhand echter werden hare gedachten helderder.
De herinnering van den vorigen avoid rees weder bij haar op en
zij dacht aan het oogenblik waarop zij van het gebruik barer zintuigen
beroofd word.
Zij dacht er aan, hoe wel en hoe kalm zij geweest was voor zij het
oranjewater gedronken had.
Daarop had zij zich spoedig ongesteld, slaperig en bedwelmd
gevoeld.
Nu zag zij klaar : er was vergift in dien drank gemengd
En duidelijk kwam alles voor harm geest staan.
Het was Ritaua die haar het slaapmiddel had toegediend.
Op wiens bevel ?
Geen twijfel, de schurk die haar daartoe aanzette was Bernardo.
Maar hoe was het mogelijk dat men haar zonder de toestemming
van haar oom nit het kasteel kon doen verdwijnen ?
Had men hem gezegd dat zij , evenals Sivene, verdronken was ?
En waarom uoemde doze vrouw, hare gevangenbewaarster, Haar
met den naam van het verdrouken meisje ?
Dit waren de eerste vragen die haar door het hoofd kruisten.
Hoe dikwijls ook de verdenking tegen baron oom bij haar opkwam,
zoo verdreef zij deze dadelijk van zich.
Want zij kon zich den man, die zij als haren vader lief had, niet als
zulk eon monster voorstellen.
Wel kwam het haar telkens weer in de gedachte hoe Evraert haar
voor hem gewaarschuwd had,maar doze had eon vooroordeel tegen hem
opgevat en zich zeker vergist.
De gedachte aan den Vlaamschen schilder dreigde haar het hart to
broken.
Daar deze nog lijdend en zwak was kon de tijding van hare
verdwijning hem den dood aandoen.
Zij wrong zich van wanhoop de harden totdat zij eindelijk uitgeput
bleef liggen en de oogen sloot.
Zoo lag zij daar dan weder in doffe gelatenheid in haar lot tot eon
weldadige tranenvloed aan haar beklemd hart verlichting gaf.
Daarbij straalde er ook een flauwe glimp van hoop in haar hart.
Francisco Evraert telde veel invloedrijke vrienden.
Hij en haar oom zouden stellig hemel en aarde bewegen om haar
op te sporen.
Spoedig ook zou Avallos terugkeeren die zeker alles zou to work
stollen om inlichtingen omtrent haar lot to verkrijgen.
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- Waarom, dacht zij, waarom heeft-Bernardo mij niet gedood ?
Ja, waarom ?... Hij had haar toch in zijne macht !
Met ontzetting huiverde zij bij de gedachte dat hij haar levend in
zijue macht Wilde houden om haar de wet to stellen.
Waar was zij ?
Waar had hij haar heengebracht ?
Zij blikte naar het gevlochten riet rondom en naar het dak van
paimbladeren boven zich.
Doze hut was een van de tallooze ellendige verblij ven die door de
leperos in de omstreken van Mexico bewoond werden.
De gedachte aan ontvluchting kwam bij haar op.
Misschien was ook deze vrouw door beloften om to koopen als zij
wist dat zij de condeza Gabriella in hare macht had.
Geweld kon haar niet baten.
Gabriella hoorde dat de mulattin bezig was in de andere kamer.
Zij riep haar en toen de vrouw binnenkwam zeide de jonge gravin :
— Woes barmhartig, vrouw, en neem mij deze boeien af.
— Dat wil ik graag doen, Sivene, zoodra gij mij belooft dat gij u
kalm en bedaard zult houden, want gij hebt wei bemerkt dat al dat
razen en tieren u toch tot niets baat,
- Ja, ja, ik beloof het u, loch maak dan doze touwen los !
antwoordde Gabriella op een smeekenden toon.
Ginebra voldeed terstond aan haren wensch.
Dan vervolgde Gabriella kalm :
- Gij zijt bedrogen, vrouw. Men heeft u gezegd dat ik de kamem^ erster Sivene ben.
Ja.
- Dit arme meisje is eenigen tijd geleden in eene ijlende koorts
het kasteel ontvlucht en in het meer verdronken. 1k ben de gravin
Gabriella de Campanas, do wettige eigenares van het kasteel en van, al
hetgene daartoe behoort. 1k zal u vorstelijk beloonen als gij mij vrij
laat. Ik heb over miljoenen to beschikken en zal u trouw en eerlijk
zooveel in gereed geld uitbetalen als gij voor mijne bevrijding verlangt.
Ginebra had Gabriella kalm aanhoord en toen deze zweeg en op een
antwoord wachtte, zeide zij :
- Hoor Bens, Sivene, dat is juist de reden waarom men u aan mij
in bewaring gegeven heeft. Gij hebt u in bet hoofd gezet dat gij de
gravin zijt en al de pogingen mu u to overtuigen en u van uwe dwaling
terug to brengen, zijn vruehteloos gebleven Denkt er eens bedaard over
na en gij zuit wooten inzien dat gij u bedriegt zoolaiag] gij voor de
coudeza lioudt,
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— Beste vrouw, dat heeft men u gezegd. !
— Maar waarom zou
— Om zich van mijne goederen meester te maken.
— Zoo ! zoo !
— 1k ben werkelijk de gravin. Geef mij de vrijheid terug, ga met
mij naar de si ad en als ik u daar niet bewij s dat ik de condeza ben, dan
zal ik u gewillig weder hierheen volgen. Zeg mij hetgene gij daarvoor
wilt hebben en ik betaal u de som zoodra wij in de stad gekomen zijn.
Wilt gij honderd duizend piasters hebben ?
Bij deze woorden hield Gabriella onafgewend den blik op de
mulattin gevestigd.
Een straal van hoop schoot haar door de ziel toen zij het gelaat der
vrouw zag opklaren en geen antwoord ontving.
- Honderd duizend piasters, ik herhaal het, vrouw ; ik laat u die
aanstonds bij Avallos uitbetalen zoodra gij mij in diens huis brengt, en
als gij het wilt dan zweer ik u dat ik er nooit van mijn leven zal naar
vragen wie gij zijt, vervolgde Gabriella en hield geen oog van de
mulattin af.
De vreugde op de gelaatstrekken. var. Ginebra maakte langzamerhand plaats voor een onheilspellende stuurschheid.
Na eene poos zeide zij :
— 1k ben geen dokter en weet niet wat doen om u het verstand
terug to geven. 1k zeg dat gij themand anders dan. Sivene zijt en dat de
condeza Gabriella in den afgeloopen Balt gestorven en reeds heden in
de domkerk op eon praalbed tentoongesteld is.
Het meisje sloeg de handen voor het gelaat.
Wanhopig riep zij nit:
Almachtige God, wat zegt ge daar, vrouw ?
— De waarheid !
— De heilige Maagd woes mij genadig snikte zij en viel bewusteloos op haar legerstede neder.
Ginebra stolid daar onbeweeglijk.
Zij keek naar dat edele, bleeke gezicht, toen Anselmo, die in de
andere kamer het gesprek afgeluisterd had, haar op den schouder klopte
en zeide :
- Honderd duizend piasters, Ginebra !
Welnu ?
— Het is een schoone som !
En een strop om den hals.
— Mexico is groot en als wij het geld hebben zullen wij wel een
veilige plaats vinden.
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Veilig
— 1k ken het land.
- Veilig voor Avallos !... Die vindt ons al gingen wij mar het
uiterste der aarde.
— Maar honderd duizend piasters !
zullen wij van Bernardo ook wel krijgen.
—
— Meent ge ?
— Wacht maar tot alles afgeloopen is en hij haar aanzienlijk
vermogen in zijne handen heeft.
- Hij is gierig !
— Dan zal hij mij toch het dubbele uitbetalen.
— En indien hij niet wil ?
— Dan laat ik hem de keus.
- Dewelke ?
— Met mij aau de galg to zullen gaan of mij de sore uit to betalen.
Zoo blijft hem Diets over dan aan mijn verzoek to voldoen.
- Dat is nog wisselvallig, antwoordde Anselmo.
— En wie staat or ons voor in dat de gravin, als wij haar de
vrijheid teruggeven, ons voor den streek dien wij haar gespeeld hebben
niet aan de politic zal overleveren ?
Anselmo knikte.
Gij hebt gelijk, Ginebra, sprak hij. Het geld kan ons toch niet
ontgaan.
— En geduld hebben we, Anselmo.
- Zij Llijft bier dus, bevestigde het monster, haar lot is beslist.

HOOFDSTUK XXIV.

He begrarenitL3.

De dag verliep.
Frans Evraert wachtte to vergeefs op de komst zijner Gabriella.
Het moesten belangrijke aangelegenheden zijn die haar deden
wegblijvon, want als oupasselijkheid daarvan de reden geweest ware,
dan zoude zij hem bericht hebben doen toelcomen.
Geen boodschap kwam or.
De schilder verbeidde haar van oogenblik tot oogenblik.
De zuster van Sallandro hield hem gezelschap en poogde hem gerust
to stollen.
Zijn ongeduld nam toe.
Hij verzocht eon bediende naar het kasteel to zenden om to vragen
01 de condeza onpasselijk was.
-De zon was onder.
Do duisternis viel in.
Evraert zat voor het open raam met de senorita.
Op straat word het druk en ongewoon levendig.
De menigte bewoog zich in dezelfdo richting als had zij eon en
hetzelfde doel.
— Wat zou toch wel de reden van dim oploop zijn ? vroeg de
senorita.
— Waarschijnlijk eon politieke oploop, inerkte Evraert aan. Of de
keizer die doortrekt.
— Dat geloof ik niet.
— Wat zou het dan ?
De senorita, stak het hoofd door het raam ten einde de eheele
$traat to kunnen afzien.
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Zij vervolgde
— Het is een begrafenis.
— Op deze uur ?
— Het lijk wordt naar den dom gebracht om het daar ten Loon to
stollen. Het moot iemand van aanzien wezen want het gaat met groote
plechtigheid.
- Wie kan bet zijn. ?
— Ik weet het Diet.
— Hoe gelukkig is de doode, vervolgde de schilder, in vergelijking
met zijne achtergebleven vrienden.
— 1k zal eons vragen wie het is, hernam de senorita.
Zij boo; zich over de ijzeren borstwering en riep aan eenige voorbijgangers toe of zij ook konden zeggen wie daar weggebracht word.
Een man riep luid :
- Zeker, senorita.
— En wie is het, caballero ?
— De condeza Gabriella de Campanas
Een schreeuw weerklonk...
Evraert was rechtgesprongen.
Hij zakte ineen en sloeg zijn beide handen aan de leuning van zijn
:stool.
Zijn beenen rilden, zijn oogen stonden verdwaasd.
Geen woord kwam van zijne veege lippen...
Zijn. mond was van schrik blijven open staan en hij scheen to
bez m en .
De senorita was bleek en ontsteld van het raam. teruggegaan...
Zij hield zich insgelijks aan de leuning van haren stool vast.
Ook zij kon geen woord uitbrengen.
Zij keken erkander als twee versteende menschen aan zonder dat
zij eenig teeken van leven gaven.
De verbijs-tering week.
Evraert spi (mg met cell gil als ware hem een dolk door het hart
gestooten van zijn stool op, waggelde eenige schreden voorwaarts en
viol op den vloer neler.
De senora snelde naar de deur en trok zenuwachtig aan de solid.
Verscheidene bedienden kwamen de kamer binnen en Evraert word
bewusteloos op zijn bed neergelegd. Daar lag hij den geheelen nacht met
open oogen to staren, zonder een zonder een beweging. De slag
had hem gekrenkt.
Hij was verlarnd naar ziel en lichaam.
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Be zuster van Sallandro had om een dokter gezonden.
Be arts bracht den nacht aan het bed van den armen jongen door.
Wat hij ook beproefde niets gaf eenige verandering aan den
toestand.

Daar lag voor lien het groene land met min weelderigen plantongrOei.

Den voigenden morgen lag hij nog even roerloos.
Plots dreunde het klokgebrom.
Evraert bewoog zich....
Hij haalde adem, richtte zich op en wou opstaan.

39

602

MAXIMILIAAN

— Om 's hemels wil, senor Evraert, gij moogt niet opstaan, sprak
de geneesheer.
Doch de zieke zei met een holle, matte stem :
- Ik ga.
— Waarheen senor ?
— Naar den dom.
— Senor !
— En ik hoop, dokter, dat gij mij er been zult vergezellen.
Hij zag er doodsbleek uit.
Zijne oogen waren in hunne holten gezoriken en de wanhoop lag op
zijn
•
gelaat.
De geneesheer poogde dit voornemen af to radon.
Niets baatte.
Het rijtuig moest ingespannen worden.
Evraert maakte zich zwijgend gereed om naar de kerk to gaan,
wikkelde zich in zijn mantel en nam den arm des geneesheers.
Langzaam als een lijkkoets bewoog zich het voertuig.
Nabij den dom kwam hem het ledig rijtuig van den graaf de
Campanas tegen.
Eon ijskoude huivering ging Evraert over de leden.
Hij kromp ineen en wikkelde zich dieper in zijn mantel.
Zij hadden den dom bereikt.
De dokter sprong uit het rijtuig, hield zijn gezel onder den arm en
hielp hem afstijgen. Men kon duidelijk zien dat Evraert al zijne
krachten inspande, om zich staande to houden:
Toen hij de kerk binnentrad en de lichtglans van het praalgraf
hem. tusschen de reusachtige zuilen tegenstraalde, toen knikten zijne
knieen en ontvloeiden aan zijne oogen de eerste tranen zoodat hij gansch
op den dokter moest leunen. om niet in elkander to zakken.
De kerk was proppensvol.
Men hadde over de hoofden kunnen loopen.
De dagbladen hadden den dood der vereerde on gevierde gravin,
de vrieudin der armen, de gravin Gabriella de Campanas, reeds den
vorigen avond onder do bewoners der hoofdstacl bekend gemaakt.
Oud en jong, aanzienlijk en goring, alles drong om de overledene
•heen.
Nog eenmaal wou men haar zien, wou men haar een laatste vaarwel
toeroepen !
Op een stool bij eon pilaar nioest Evraert gaan zitten.
Zijn voeten weigerden hem langer bun dienst.
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Het was hem to moede als zou hij onder den last der vreeselijke
ramp bezwijken.
Met moeite kon hij ademhalen en zijn hart scheen te zullen barsten
want de tranen In zijn oogen waren weder opgedroogd.
Er was voor hem geen verlichtillg, geen troost meer te vinden.
Na eene korte rust kwam hij weder een weinig bij om de laatste
droppels uit zijn lijdensbeker te drinken.
Hij ook zou nog eenmaal zijne Gabriella aanschouwen
Hij ook wou haar een laatste vaarwel, een laatste afscheid to
De dokter wilde hem tegenhouden, maar de schilder trok hem met
zich naar de lijkbaar toe.
Daar lag het schoone meisje met den maagdelijken krans om de
weelderige lokken !
Het was door tallooze briljanten en paarlen versierd en door een
zee van licht omgeven.
Groote God !... Was het mogelijk dat die bleeke marmeren gestalte,
met die ingevallen wangen, met die holle gesloten oogen, de levenslustige, eenvoudige, bloeiende Gabriella van gister was.
Neon, neon, zij was het niet !
Voor den schilder was er geen gelijkenis tusschen haar en . de
geliefde zijns harten.
En Loch !
Het moest zoo wezen ! de geheelo wer gild getuigde het immers
De condeza was gestorven en uit het kasteel naar den dom gebracht.
De dokter gevoelde dat de arm van Evraert al zwaarder en zwaarder
op hem begon to drukken.
Zachtjes sprak hij :
- Laat ons heengaan, senor.
Hij wilde hem wegbrengen.
Maar de schilder antwoordde :
- Denkt gij dat ik daardoor mijne ellende kan ontvluchten
— Neon, maar laat ons gaan.
— 1k ben hier Bever.
— Het zou voor u nadeelig k-unnen zijn hier nog langer to blijven.
Gij zijt nog zwak en hebt rust noodig.
Jawel, ik heb rust noodig, zeide de schilder halfluid bij zich
zelven.
Daar viel zijn blik eensklaps op twee mannen, die tegenover het
lijk bij een ijzeren balustrade stonden en hunne aangezichten achter
zakdoeken verborgen hielden.
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Hot waren do graaf Alonzo de Campanas on diens zoon Bernardo.
De Vlaming deinsde terug.
Het was hem te moede als stroomde er *nut door zijne adereti.
In plaats van den *0ethood en de smart, die zich op zijti guldat
afgeteekend hadden, schoten zijne oogen nu viamnien en onwillekourig
greep hij onder zij nen mantel naar zijn dolk.
De stroom der menigte echter, die zich om het praalbed bewoog,
duldde geen langer stilstaan.
Evraert en do dokter werden daardoor voortgedrongbh en de
laatstgen.oemde maakte zich deze gelegenheid ten nutte om den zieke
naar de dent en tilt de kerk to brengen.
De krachten van den jongen man schoten bijna te kort om het
rijtuig te bereikeh.
Be geneesheer moest den koetsier ter hulp roepen om hem Ofin te
tillen.
Daar zonk hij machteloos ineen.
Zijne borst zwoegde krampachtig, zijne ademhaling was beimmerd.
De koetsier deed de muilezels ih galop voortrijd.en..
Toou het rijtuig voor de woning van Sailandro stithieid scheen het
bayou uit Evraert gevioden te zijn.
Hij werd bewusteloos naar zijne kamer gebraciit on op zijn
neergelegd.
En eerst fat cen getuithen tijd ontw-aakte hij uit dien toestand,
welke niet veIAran den dood verschilde.
Do zintuigen van den zieke benevelden en de vreeselijkste
gestalten dansten hem voor den geest.
Hij sprak bijna onophoudelijk met gesloten oogeti in zich zolven,
hield zijne handen geen oogenblik stil eli sprong van tijd ttit tijd met
opgespalkte oogen uit zijn droom op, om daarin dan terstond weer te
verzinken.
De &kit& week niet van zijn bed.
Hij liet zich tegen de zuster van Sallandro zeer bedenkelijk omtrent
den toestand van den schilder uit.
De t3ettbrita, fund en Ithetier taar haten brooder toe, opdat hij in
allerijl met zijn dokter zou terugkomen.
Nietiegelisfahnde do angstigeb stemMing waLrin de stad vefkeerde
door de berichten omtrent Juarez, bracht de begrafenisplechtigheid van
de gewaande graVin d Cathpanas eene groote dfakto te weeg.
De klokken van alle kerkett riepeii de inwoners naar het p1iiiVocif
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de kathedraal en naar de straten waar de plechtige optocht zou langs
trekken.
Alle ramen die daarop uitkwamen werden door in het zwart
gekleede senores bezet.
Rouwvlaggen wapperden van de daken en de stad lag in smart en
rouw gedompeld.
De keizer had zich bij de begrafenis doen vertegenwoordigen.
Zoowel in den dom bij den laatsten afscheidsgroet, dien men daar
aan de overledene bracht, ads bij den stoet die haar grafwaarts volgde
werd de grootste en rijkste staatsie ten toon gespreiJ.
De aartsbisschop zelf had eraan gehouden het gevierde meisje mar
hare laatste rustplaats to vergezellen.
De witte zakdoeken van Mexico's schoonen wuifden haar een laatste
vaarwel toe en menige traan parelde aan hare zwarte wimpers.
Onder de treurenden bij het graf der condeza wekte de oude graaf
het algemeen medelijden op.
Hij scheen order zijne smart to zullen bezwijken en zijn zoon
Bernardo, die zich insgelijks diepbedroefd voordeed, hield hem onder
den arm vast.
De dagbladen brachten aan de afgestorvene eene waardige hulde.
Zij spraken van hare zeldzame taleuten en hare tallooze deugdeu
zij meldden dat zij met een alom geacht man verloofd was en het- doel
barer wenschen nabij was gestorven..
Zij bekloegen haren oom en diens zoon wier leven door dit verlies
van alle vreugd en alle hoop zou verstoken Worden.
En het graf was toe !
Voor eeuwig !...

HOOFDSTUK XXV.

Het zinneloozengestieht.
Eenige dagen na de begrafenis stapte de oude graaf Alonzo de
Campanas des voormiddags in zijn rijtuig en reed landwaarts in en naar
do bergen toe.
Hij had de gordijntjes voor de portierraampjes dichtgeschoven en
zat in zijn mantel gewikkeld, als wilde hij zich voor de voorbijgangers
verbergen.
Blijkbaar had hij den straatweg willen vermijden, want do steenachtige slechte weg, dien hij langs reed, hop in dezelfde ricliting als
deze, en na verloop van een uur sloeg hij dozen dan ook doch slechts
voor een korten tijd.
Spoedig verliet hij den weg andermaal en volgde den zijweg, die
langzaam glooiende opliep en langs welken hij weldra een oud gebouw
op den top van den berg bereikte, voor welks ingang zijn rijtuig stilhield.
Het was het Gesticht der Krankzinnigen.
De graaf stapte uit het rijtuig, de koetsier sprong van den bok
trok aan de schel, waarvan de ring naast de stevige eikendeur hing.
Doze werd spoedig geopend.
De graaf trad-binnen en begaf zich door het kleine donkere voorhuis naar eene tweede deur, naast welke zich in den dikken steenen
muur een klein raampje beyond.
Het was van ijzeren tralien voorzien.
Daarachter vertoonde zich thans eene in het zwart gekleede vrouw,
die den grij saard vroeg wat hij van haar verlangde.
Met eene eerbiedige buiging zeide hij :
— a ben graaf Alonzo de Campanas.
Dan verzocht hij de non, aan de abdis met de verzekering zijner
diepste hoogachting den wensch over te brengen haar to spreken.
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— Het is, besloot hij, over eene gewichtige aangelegenheid !
De non verdween.
Na eenigen tijd keerde zij met het antwoord dat de priores zijne
vraag inwilligde.
De graaf gaf nu aan zijn koetsier bevel met zijn rijtuig naar het
dorpje to rijden., dat niet verre van het klooster aan de helling van den
berg gebonwd was.
De buitendeur word gesloten en de graaf trad nu door de tweede
deur de spreekkamer in.
De non echter deed, met de opmeiking dat de priores hem in hare
kamer verwachtte, de deur van slit vertrek open en bracht den grijsaard
door den gewelfden gang, die op zuilen rustte en om de binnenplaats
van het klooster heenliep, naar den breeden steenen trap, die naar de
bovenVerdieping van het gebouw voerde.
De priores die het krankzinnigenhuis voor vrouwen bestuurde, was
reeds oud en grijs doch nog zeer krachtig.
Zij had eene edele gestalte en een eerbiedwaardig voorkomen.
Bij Naar binnentreden sprak de oude schurk op huichelachtigen,
weemoedvollen toon :
-- God heat mij diep beproefd, moeder priores ; gij zult zeker den
onvoorzienen en schielijken dood mijner Gabriella gehoord hebben.
— Met diep leedwezen heb ik doze treurige tijding vernomen en de
H. Maagd gebeden dat zij u de kracht en den mood zou geven om u in
uw treurig lot to schikken, zeide de abdis met oprechte deelneming.
De grijsaard had zijn zakdoek to voorschijn. gehaald. Hij bedekte
daarmede zijn oogen en het was of hij snikte.
Er heerschte eenige oogenblikken stilte.
De blik der goavraezende en arglooze kloostervrouw was me'ewarig
op den vuigen schelm gevestigd.
Na eene poos droogde doze zijne tranen af, haalde diep adorn en
zeide tot wijl hij filch blijkbaar vermande :
— De Heer heeft gegeven, de Hoer heeft genomen, zijn heilige
naam weze gebenedijd ! Laat mij u nu zeggen -waarom ik bier gekomen
ben.
De priores boog het hoofd.
Zij wachtte zijn mededeeling af.
De grijsaard vervolgde :
— Een andere zorg drukt me zwaar op het hart. Ik heb uw gesticht
en uwe zorg voor iemand noodig.
-- 0 God, zuchtte de abdis. Iemand der uwen, hoer graaf
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Ja en n.een, moeder priores. Het betreft een ongelukkig meisje
dat ook door innige banden aan mij is verbonden. Het geldt een meisje
dat in Jnijn huis opgegroeid is. Zij heet Sivene. Dwaas en verkeerd
genoeg belette ik niet dat zij dezelfde opvoeding kreeg en hetzelfde
onderwijs genoot als de condeza ofschoon ik er had moeten aan denken
dat deze opvoeding haar later ongelukkig zou maken, zoodra zij gevoelde
welke ondergeschikte rol de hare zou wezen in het leven. Zij was zoo
schoon, zoo bevallig, zij trok zoodanig op Gabriella, dat ik daardoor
den stand waarin zij geplaatst was, vergat. Ik behandelde haar als
mijne eigene nicht. Ach doze gelijkenis, deze schoonheid moesi haar
verderf warden ! Zij groeide op en de speelkameraad van mijne Gabriella
werd nu hare dienstmaagd. Nog gevoelde zij het ongelukkige van haren.
toestand niet, want Gabriella behandelde haar met dezelfde liefde en
vriendelijkheid als vroeger.
Maar toen Gabriella zich als de condeza de Campanas in de wereld
vertoonde en Sivene de dienstmaagd bleef, toen begon het blood, dat
haar in de aderen vloeide, to spreken.
De hoogmoed kreeg haar in zijn klauwen en haar verstand werd
gekrenkt.
Zij had oogenblikken waarin zij zich verbeeldde dat zij de condeza
Gabriella was.
Niets ter wereld kon alsdan het meisje van hare dwaling doen
terugkeeren.
Doze aanvallen werden menigvuldiger. Zij waren de oorzaak van
hoogst onaangename tooneelen en toen mijne nicht vOOr eenigen tijd
verloofd werd aan een Vlaamsch kunstenaar, een zekeren heer Francisco
Evraert, verbeeldde Sivene zich dat zij de aanstaande bruid was.
Dit was de genadeslag.
De verstandsverbijstering van het ongelukkige meisje nam gedurig
toe en hare inbeelding als zou zij de condeza zelve zijn word eene
onwankelbare overtuiging.
De dienstbare stand alsmede de naam van Sivene werden haar
onuitstaanbaar.
Zij di even haar dikwijls tot daden aan, waarvan de gevolgen
nadeelig op haar zelve terugwerkten en kort vOOr den dood mijner
nicht sprong zij 's nachts in een vlaa. g van krankzinnigheid in het water.
Wij meenden dat zij verdronken was.
Gabriella was radeloos over het ongelukkig einde van het arme
meisje daL zij als eene zuster behandelde en ik kan de gedaehte niet van
tnij weren dat deze sehokkende gebeurteniti aanleiding gaf tot Gabri011a'm
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plotselingen. flood. Gisteren echter hoor ik, dat Sivene niet verdronken
is, flat zij leeft en dat zij zich bij arme visschers ophoudt, daar zij als
Sivene niet naar het kasteel wilde terugkeeren.
Hier zweeg de graaf.
De abdis, die met belangstelling het large verhaal had aanhoord,
antwoordde :
— Arm meisje ! Ja, dat is eene treurige geschiedenis, heer graaf.
— 1k ben om haar zoo bezorgd, sprak de sluwe schurk, dat ik
sands gister geen rust meer genoten lk vond haar in een midden
zoo slecht voor hare ziel als voor haar lichaam. Dan ben ik tot een
uiterste besluit. gekomen. Ilc heb aan u gedacht, moeder prior] s, en aan
uw gesticht.
— 011S gesticht is inderdaad voor de arme ongelukkige vrouwendie in de'zinnen gekrenkt zijn.
— Een micklel, eerwaarde moeder, is er om haar daarvan to
genezen en dit is de reden mijner komst. Slechts geheele afscheiding
van de wergild en volkomene rust kunnen dit verward gemoed vrede
schenken. Gij kunt die ongelukkige misschien nog op den wog des Neils
terugbrengen en aan uwe bestemming, aan uwe verpleging wil ik haar
toevertrouwen.
- Volgaarne, heer graaf, doch -niemand wordt hier aanvaard
zonder een certificaat van den geneesheer, die de zinneloosheid vaststelt.
- Dat zal ik u bezorgen, moeder.
— Dan zullen wij al onze zorgen aan haar wijden, en, laten wij
het ten niinste hopen, haar genezen !
— God geve het !... Ik dank u uit den grond van mijn hart voor
het medelijden dat gij voor het meisje aan den dag legt, eerwaarde
priores. Vergun mij echter, u nog eenige wenken ten opziehte van uwe
houding tegenover de ongelukkige to geven, zeide de Brij sward.
De abdis maakte eene buiging en verzocht hem door eene beweging
met de hand haar zijn inzichten mode to deelen.
— Gij zult Sivene in hevige opgewondenheid aantreffen, vervolgde
de graaf, zij is hartstochtelijk en heftig. Zij zal jammeren en weeklagen
over de gruwelijke onrechtvaardigheid dat men haar niet voor de
condeza Gabriella wil erkennen. Belet haar dadelijk bij hare komst in
uw huis over dit onderwerp to spreken. Als zij niet moor door die
steilgedachte behobt is, dan zal de tijd langzamerhand de wonden des
geestes heelen. Behandel haar liefdevol maar tevens zeer strong. Doch
vooral, eerwaarde moeder, moot gij haar het z-wijgen opleggen, opdat
hare ziel tijd hebbe om tot zich zelve to komen eu het verstaud zijne
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rechten weder bij haar doe golden. Tic behoef de vrees Loch wel niet uit
to drukken dat zij schriftelijk met de wereld zoude in aanraking kunnen
komen om help to verzoeken en daardoor onaangenaamheden to veroorzaken. Zij is zeer bekwaam in vrouwelijke handwerken. Zij teekent
en schildert voortreffelijk en kan ook vlug met de pen omgaan. Geef
haar veel work, dat verdrijft best de grillen. 1Viaar vooral : goon wereldsche aangelegenheden, want dan zal de condeza haar dadelijk weder in
het hoofd spoken.
Hier zweeg de graaf.
De moeder-overste vatte nu het woord op :
— De maatregelen die gij aanbeveelt, hoer graaf, zijn werkeli,jk de
heilzaamste ; ik had hen al dadelijk als de beste erkend en het verheugt
mij dat wij daaromtrent eenstemmig denken. Wanneer zult gij mij het
acme kind brengen ?
— Als het u gelegen valt, moeder.
— Altijd.
— Nog vandaag ?
— Alles is bier altijd gereed.
— Des to beter. Na zonsondergang zal zij bier wezen. Ik zei het u
reeds, het is niet goed noch voor hare ziel noch voor haar lichaam.
— 1VIaar het certificaat, hoer graaf !
— ' Indien bet u morgen toekomt....
— Het spijt mij, hoer graaf, maar de regel is uitdrukkelijk. wij
willen niemand aanvaarden zonder bewijsschrift van den geneesheer.
Onze verantwoordelijkheid is to groot. Inderdaad er zijn zinneloozen
die men voor zeer redelijk zou aanzien als zij op eón punt niet dwaalden.
— Gij hebt gelijk, moeder. Het certificaat zal met haar bier
wezen.
Beiden waren van hun lenningstoelen opgestaan.
De graaf maakte eene diepe buiging voor de priores.
Doze bracht hem tot aan de deur, trok aan de schel en terstond
verscheen er cone non in de gang om den gravelij ken bezoeker naar de
deur van het klooster terug to brengen.
De schurk zegepraalde.

Buiten gekomen wierp hij rechts en links eon schuwen blik op de
grauwe kloostermuren als vreesde hij gezien to zullen worden.
Dan wikkelde hij zich in zijn mantel en suelde naar 't dorpje terug.
Daar wachtte zijn rijtuig.
Eenige oogenblikken later reed de booswicht naar Mexico terug,
naar het prachtig kasteel dat bet wettig eigendom was der condeza
Gabriella de Campanas.

HOOFDSTUK XXVI.

Levend begiraven.

Bleek en afgemat zat Gabriella op haar legerstede in de hut van
Ginebra.
Zij hield hare harden in haren schoot ge-vouwen en sloeg hare
betraande oogen van tijd tot tijd naar boven.
Zij snikte niet en stelde zich niet wanhopig aan met handenwringen
en jammeren.
Zij had gelatenheid in haar ijselijk lot waartegen zij zich vruchteloos verzet had.
De tranen welden nog maar onwillekeurig en slechts nu en dan
haar uitgeweende oogen. Sedert haar eerste ontzettend ontwaken op
deze legerstede had haar verschrikkelijke bewaakster het haar nog geen
enkele maal vergund het vertrek to verlaten.
Zij had nog geene stem gehoord dan die van het vreeselijk tweetal
dat de waclit over haar hield.
0.nverwachts frad Ginebra met baron vriendelijken blik en haar
vleiende woorden als een roofdier dat met zijne prooi speelt bij haar
binnen en zeide :
— Sivene, het doet mij plezier dat ik u een tijding kan brengen
die u zeker gelukkig zal maker.
Gabriella verroerde niet.
Zij hief haar blik naar de afschuwelijke vrouw op.
Goon tijding kon haar nog treffen.
Zij voelde wel dat zij voor eeuwig van de wereld gescheiden zou
zijn.
— Gij gait mij van avond verlaten, voegde Ginebra erbij.
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Gabriella sprong ondanks zich zelven vreugdig op, wieip zich voor
de voeten der mulattiu neder en omhelsde haar knieen.
Smeekend riep zij
- Spreekt gij de waarheid, vrouw ?... 0, wees barmhartig !... Zeg
mij toch de waarheid Laat mij den hemel niet zien om mij daarna
terug in de hel te stooten. Wilt gij mij vrij maken ?... Zie, ik wil mijn
vermogen met u deelen en geen menschenhand zal u een haar krenken
voor hetgene gebeurd is. Ik bezit eene uitgestrekte macht en invloedrijke vrienden. Beiden zullen u bescherrnen.
- Ik heb de waarheid gezegd, Sivene. Ik moet a van avond naar
een klooster brengen, antwoordde Ginebra.
Zij wilde Gabriella doers opstaan.
Deze trok haar handen van de vrouw terug, bedekte daarmede
haar gelaat en viel plat op den grond neder met de woorden :
- Groote God ! wees mij genaCtig.
- Sta op, meisje, en weep maar gerust. De priores van het
klooster staat als een vrome, goede, brave vrouw bekend.... Gij zult
het goed bij haar hebben.... Veel beter dan ik het u hier kan geven.
De mulattin grinnikte.
Zij nam de condeza op en legde haar op de legerstede neder.
Het woord klooster had Gabriella aangenaam getroffen.
Daar zou zij ten minste menschen ontmoeten, godvreezend en
deugdzaam, rechtvaardig en oprecht, die mar haar zouden luisteren.
Toen Ginebra het vertrekje verlaten had en de blik vau Gabriella
weder op de naakte rieten wanden, op het bladerdak en op de ruwe
sponde viel, kwam haar gevoel andermaal in opstand tegen die ongehoorde, schandelijke gruweldaad waardoor men haar in dit moordhol
gebracht had.
Het klooster scheen haar, bij deze helsche verblijfplaats, een hemel
aan te bieden.
- Ik wil hier wel vandaan, al moest ik ook den dood to gemoet
gaan, dacht zij.
Met een ongeduldigen, verlangenden blik keek zij naar het daglicht
dat bier en daar door het gevlochten riet heendrong.
De uren kropen op dien dag nog langzamer voort dan gedurende
den langen tijd harer gevangenschap het goval was geweest.
Zij telde de minuten en luisterde naar ieder geluid dat zich buiten
de hut deed hooren.
Ginebra bracht haar zooals gewoonlijk gekookte boonen en maYsbrood voor haar middageten,.
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Gabriella woes deze spijs van zich af want het was haar niet mogelijk van deze vrouw nog jets aan te nemen.
Eindelijk verdween het daglicht.
Het werd donkerder in het vertrekje en de vurig verlangde avond.
die Gabriella verlosF.ing zou aanbrengen, daalde ook in de hut.
Alles bleef stil en rustig.
De nacht maakte alle kleine openingen in het gevlochten riet
onzichtbaar en de roode gloed van het vuur in Ginebra's kamer drong
tot Gabriella's gevallgenis door.
Buiten was er niets te hooren dan de golven van het meer die de
heftige wind bruischend tegen den oever aandreef en de toppen der
bananen boven de hut die hij heen en weder bewoog.
Gabrielle bad.
Hare hoop was nu in de verplaatsing.
Zoude deze gebeuren ?
Of had men haar bedrogen ?
Nog altijd maakte de mulattin geene toebereidselen om haar weg te
brengen
Doze hop ni echtor de hut hethadde malen nit en bidet eenigen
tijd buiten staan als wachtte zij op ieinand.
Eensklaps was het Gabriella als lioorde zij het rollen van een rijtuig
in de verte.
Zij sprong verheugd op en luisterde met inspanning.
Zij haI zich niet bedrogen.
Hare poison sloegen snelleF, haar hatt klopte finder !
Than§1iOoFd ij het lioefgetrappel en weinige oogenblikken daarna
hield een rijtuig voor de hut stil.
Onwillekeurig dacht Gabriella eraan zich tot de reis gereed te
maken, maar, goede hemel ! 2iej had immers niets mede te nemen.
Al wat zij haar eigendorn kon noernen waren de kleederen die zij
aanhad en die zij voor een geruimen tijd aan de arme Sivene gegeven had.
Eensklaps vertoonde de mulattin zich op den cifernpel der dear en
zeide :
Kom hier, Sivene ! Het rijtuig is daar om u naar het klooster
to brengen
Zij strekte hare bruine anion naar de gravin uit, greep haar bij de
hand en bracht haar de hut uit.
Het was pikdonker.
Gabriella kon niets anders zien dan de donkere otntrekken eenei
koets.
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Op den bok zat een man met een grooten, breedgeranden hoed op
en een mantel om.
De trede was neergelaten.
Daarnaast stond de donkere gestalte van Auselmo.
De mulattin hielp de condeza dadelijk in het rijtuig stijgen.
Daarop volgde zij haar, sloeg de trede achter zich toe en weg rolde
het voertuig.
Het schokken en slingeren daarover bewees dat zij langs een
slechten ongebaanden weg reden.
Het was zoo donker dat Gabriella niets van de omstreken kon zien.
Met een bevend hart zat zij naast de verschrikkelijke mulattin,
Waar bracht zij haar been ?
Had zij haar de waarheid gezegd ? Was het klooster het doel van
den tocht ? Of had men eery nog vreeselijker verblijfplaats voor haar
ffekozen ?
Zulke gedachten doorluuisten den bangen geest van Gabriella.
Duizend beelden van ontzetting en wanhoop spookten voor haren
geest.
Zij drukte haar geyouwen handen krampachtig tegen de Borst en
bad den hemel om bijstand.
Langen tijd had het rijtuig heen en weder geschommeld.
Toen kwarn het op een goeden straatweg en reed nu veel harder
voort.
Ginebra zat spraakloos en onbeweeglijk.
Slechts het duchtig klappen der zweep van den koetsier en het
davrend rollen van het rijtuig, verbraken de voor Gabriella zoo pijnlijke Ante.
Eensklaps zag de condeza de vele verlichte ramen van een niet ver
verwijderd gebouw op de hoogte die zij opreden.
Zij murmelde : Goddank ! en begroette den lichtglans die een
straal van hoop in haar hart schoot.
Men reed den berg op.
Voor het klooster hield het rijtuig stil.
Ginebra sprong uit het rijtuig.
Het wijf nam Gabriella krachtig bij den pols en hielp haar afstijgen.
Op dit oogenblik ging de kloosterpoort open.
Een heldere lichtglans kwam daaruit to voorschijn.
De mulattin had met Gabriella den ingang bereikt en wilde binnen
treden toc-i. n de condeza naar het rijtuig omkeek....
Bij het licht dat nit de deur stroomde herkende zij in den koetsier
haren neef
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— Bernardo schreeuwde zij met eene akelig gillende stem.
De schelm grinnikte.
- Moordenaar ! Beul ! Naar de rechtbank met mij ! riep zij hem
toe.
Zij had hem terstond bij zijneri mantel gegrepen.
Doch de mulattin greep haar vast, trok haar naar de deur van het
klooster mede en duwde haar in het voorhuis binnen.
Daar waren verscheidene bedienden die zich van haar meeester
maakten.
Razend zinneloos ! zei Ginebra.
De deur viol dicht achter haar.
De midattin stapte terug in het rijtuig.
Bernardo legde de zweep op de paarden en reed weg.
Gabriella ging ondertussohen naar cl.(3 trap die naar de bovenverdieping van het krankzinnigengesticht voerde.
Want krankzinnig was zij, dit verklaarde een certificaat geteekend
D' Boldi
Haar gang was onvast, haar hoofd gebogen en hare hander hingen
slap naast haar neder.
Op de onnatuurlijke overspanning was eeii volledige uitputting
gevolgd.
Zonder goregeld to kunnen denken het zij zich onwillekeurig door
de vrouwelijke bedienden voortleiden.
Zij hadden de gang bereikt aan wier zij de zich de katner der abdis
beyond.
Doze kwam haar met-een lamp in de hand to gemoet.
- Moeder-overste ! zeide een der bedienden tot Gabriella.
Zij klopte het meisje zachtjes op den schouder om haar uit de
mijmeringen to doen ontwaken.
Be jonge gravin keek op.
Zij ontmoette den zachten, vriendelijken blik der waardige vrouw.
Het was haar to moede als viol de last die haar dreigde to verstikken
van de Borst.
Een gevoel van vertrouwen en hoop maakte zich van haar meester.
Terwip zij naar de priores toeging kwamen haar de trauen in de
oogen.
- Wees welkom binnen onze muren, mijne dochter ! Rust, vrede
en rein geluk der ziel wachten u bier.
Zij vatte Gabriella liefdevol bij de hand en bracht haar ii do kamer.
Maar twee bedienden volgden.
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Zwijgend was de gravin gevolgd.
De priores zette de lamp op de tafel neder en wendde zich nu tot
Gabriella met de woorden :
- Gij zijt zwaar beproefd geworden, arme Sivene. Maar uw leed
en uwe smart kunnen ti hier niet volgen. Gij zult dat alles in de gate
vergeten euniet meer naar uw vroeger bestaan terug verlangen. 1k zie
het, wij zullen goede vriendinnen zijn.
De waardigheid, de voornaatnheid der priores, die smaakvolle
alhoewel eenvoudige inrichting van het vertrek, ja, zelfs de lucht die
Gabriella hier inademde riepen in haar de gravin weder terug.
Zij vergat het gewaad der dienstmaagd dat hare edele gestal-te
omhulde, riohtte zich in al hare majesteit op en zeide :
- I.k zie dat de ontzaggelijke misdaad die aan mij gepleegd is, mij
ook binnen deze geheiligde muren volgt en dat men zich niet gescita' amd
heat ook met u het schandelijkste spel op touw te zetten. a ben
Sivene, de verongelukte dienstmaagd der condeza Gabriella de Campanas
niet. Ili ben deze zeIf en ik eisch in naam der menschelijkheid, in naam
van den godsdienst maar ook in imam der wet uwe bescherming en- uwe
hulp om de misdadigers to ontmaskeren en ze aan het gerecht over te
levceren.
'De waardigheid en fierheid in Gabriella's voorkomen, de onmiskenbare edele iii-tdrukkilig in hare taal en de bepaaldheid -waarmede zij doze
woorden uitsprak, hadden aanstonds zulk e'en verrassende uitwerking
op de priores, dat zij aan de condeza onwitekeurig eon stool danwees en
zeide
- Ga zitten, mijn kind. Gij zijt zenuwachtig en hebt groote
behoefte aan rust.
Maar de woorden van den ouden graaf kwamen haar weder voor
den geest.
Zij zag in haar een ongelukkige krankzinnige.
Was daarenboven. hare opvoeding niet dezelfde geweest als die der
condeza?
Was zij niet in de groote wereld opgebracht ?
Daar had zij zich die iobrtiaamheid aangeschaft die haar als het
kenmerk van adeldom gaven.
Met zachte stem sprak de priores :
- Uw 'even, de geschiedenis van uw lijden is mij bekend en heeft
mijne innige deelneming in uw ilot opgewekt. Mijne beschertning, mijne
hulp zullen u iii de rijkste mate ten deel vallen. Mijne liefde en mijne
zorg voor u zullen nooit nalaten rust en vrede in uwe gekwelde ziel to
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doen dalen.. Om dit doel -to bereiken moet gij uw verleden vergeten en
dit nimmer meer door woorden in u zelf doen herlewn. Spreek daar
nooit meer over, mijn lief kind, indien gij mij een groot genoegen wilt
doen.

Graaf Alonzo de Ca,napanas.

a ze woorden der abdis hadden een droevige uitwerking op den
geest van Gabriella.
Het arme meisje werd gedurig meer en meer gefolterd.
Nochtans vermande zij zich.
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flier ten minste was goede trouw.
Indien zij de priores kon overtuigen zou zij vrij wezen.
— Gij zijt sprak de jonge gravin, sinds mijne vroegste kindsbeid als eene waarlijk vrome, heilige vrouw bekend. 1k heb mijn oom
awe dougden zoo vaak hooren roemen. Ontferm u, als gij mij waarlijk
voor krankzinnig houdt, over dien braven grijsaard.
- Wie bedoelt gij
— Den graaf Alonzo de Campanas.
— Maar, lief kind !
— 0, ik bid -u, moeder, geloof mij. Ziju zoon Bernardo is een
monster en heeft den armen man becirogen. Door mijn voorgevenden
dood is die ouderling van alle levensgeluk beroofd. Hebt gij betrouwen.
in den ouden graaf, moeder ?
— Het is een voorbeeldig man.
Welnu, geef dan aan mijn oom kennis van mijn verblijf alhier.
Laat hem bier komen en overtuig u dan zelf of ik zijne nicht, zijne
geliefde Gabriella niet ben !
Daarbij strekte zij hare handen smeekend naar de priores uit.
De tranen kwamen in haren schoot nederleken.
Do abdis schudde medelijdend het hoofd.
Halfluid zuchtte zij
- Ongelukkig kind !
Daarop vervolgde zij met hare gewone vriendelijkheid :
Het is mijn plicht u van uwe dwaling to overtuigen, arme
Sivene ! Hoeveel leed het u ook moge berokkeneu de bitterste medicijnen zijn vaak alleen heilzaam. TJw liefde, uw vertrouwen op den
graaf Alonzo de Campanas doen uw hart eer aau en hij verdient doze
genegenheid van uwen kant meer dan gij wel kunt beoordeelen.
— 0 neen, moeder, ik schat hem zeer hoog.
- Weet dan dat hij bier is geweest.
- Mijn oom ?
- Ja.
— Maar het is niet mogelijk
= Hij is het zelf die u hier eon aangename, gelukkige wijkpiaats is komen verschaffen. Hij zelf betailt voor u omdat hij zooveel
van U houdt.
- Almachtige God ! mijn oom zelf, gilde Gabriella.
De wa-nhoop greep haar aan.
- Neen, neen, dat is niet mogelijk Gij hebt u vergist, gij zegt
dit maar om mij tevreden to Adieu. Herroep uwe woorden Mijn oom
kan dit niet uedaan hebben
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Daarbij viel Gabriella voor de voeten der abdis neder en greep
bevend hare handen.
De priores echter die van het diepste rn.edelijd.en vervuld was,
trachtte hare kalmte te bewaren en zeide :
- Ziet gij dan niet in, Sivene...
— 0, noel me toch goon Sivene meer !
— Maar, kind !
- Dat is mij onuitstaanbaar ! Wilt gij mij dan krankzinnig maken?
— Hoe wilt gij dat ik u noeme ?
- Mijn naam is Gabriella.
De priores schudde het hoofd.
- Ook die naam Diet ! zeide zij. Willen wij u dan eon aiiideren
kiezen. ?
- Geen Sivene meer.
— Hoe wilt gij dan ?
- Heet mij Beatrix, gelijk mijne moeder heette.
Beatrix, hoe de graaf dit alles gedaan heeft
- Ziet gij dan niet
om u gelukkig te maken.
— Om zich van mijne goederen meester te maken kreunde
Gabriella en viol uitgeput op den grond neder.
— Korn, korn, mijn kind, howl u goed, zeide de priores.
Zij hief de ongelukkige op en zette haar in den leuningstoel neer.
Daarop ging zij naar de deur, trok aan de schel en spoedig trad
eene non de kamer binnen.
- Gij hebt nu behoefte aan rust, mijn kind, vervolgde de klooster-overste op kalmen toon. Ga 'mar uwe eel. 1k heb haar onder mijn
eigen toezicht voor u in orde laten brengen.
Zij-beval aan Gabriella van op to staan, legde haren arm liefderijk
op baron schouder en zeide terwiji zij met haar naar de deur ging :
— God neme u onder zijne bescherming ! Tot morgen, Beatrix !
In doffe wanhoop waggelde de gravin naar hare eenzame eel,
gevolgd door eene liefdezuster.

HOOFDSTUK XXVII.

Wei het leer.

Op den morgen na de begrafenisplechtigheid der zoogenaamde
condeza Gabriella, kwam Sallandro met zijn dokter in de hoofdstad
terug.
Met stof bedekt stapten zij van hunne paarden af en snelden naar
de kamer van Evraert.
Reeds terstond bij het binnenkomen zagen zij hoe het met hem
gesteld was.
Bleek, afgevallen en somber lag daar_ de vroeger zoo schoone als
Irachtige man.
Zijn oogen, die anders vol vuur en levenslust waren, staarden nu
mat en met doffe gelatenheid in de ruimte.
Diep geroerd door het ontzettend lijden dat hij bij zijn vriend
bemerkte, begaf Sallandro zich naar het bed van Evraert en vatte hem
met de innigste deelneming bij de hand.
Hoe zou hij woorden van (roost vinden om zijn diep teneergebogen
geest op te beuren, om hem zijn vreeselijk la dragelijk te makers ?
Evraert las in het oog van Sallandro de gedachte die hem vervulde
en schudde met het hoofd als wilde hij hem zeggen, dat er geen troost,
geen geluk meer voor hem bestond.
— En toch moet gij er u over heen zetten, Evraert ! Het leven
heeft nog te groote eischen aan u to doen, zeide Sallandro terwiji hij
hem de hand drukte, denk aan uwe kunst, daaraan is bet , ideaal Diet
ontnomen, daarin. moot, daarin zult gij (roost viuden. En denk aan uw
vrienden die ook aanspraak op uw leven hebben. Zij hebben u noodig
ter wille van bun eigen geluk en dit geluk zal ook op u afstralen.
Gedraag u als eon man, Evraert, zooals ge altijd gedaan hebt en gun
aan uw vijanden de zegepraal niet dat zij u overwonnen hebben.
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Bij deze laatste woorden. van Sallandro trok er als 't ware een
onweerswolk over de bleeke trekken van Evraert.
Zijne oogen kregen een koortsachtigen glans en met een krachtige
stem sprak hij
Ja, ik zal leven ! Er moet in doze wereld eene vergelding plaats
hebben.
Hij Wilde verder spreken dock Sallandro gebool hem to zwijgen en
de dokter onderzocht den zieke.
Nadat de dokter zijne bevelen en voorschriften gegeven had verliet
hij het hues.
Sallandro vergezelde hem.
Belden gingen onderzoek doen in hoeverre er aan de M ettelij ke
voorschriften bij zulk een plotseling sterfgeval als dat van de condeza
voldaan was.
Zij wonnen den raad der voornaamste rechtsgeleerden der stad in,
of er mogelijkheid bestond de erfgenamen der condeza in verhoor te
nemen en nogmaals eeno lijkschouwing to doen plaats hebben.
Ale hunne pogingen leden schipbreuk.
De verklaring van dokter Baldi was daar.
En toch het hooge .aanzien waarin de graven de Canipanas stondon
was eveneens een hinderpaal.
0 verigens was niemand in de stemming om zich met persooniijke
aangelegenheden bezig te houden.
Aller oogen waren op den oorlog gevestigd. Nieuwe troepen werden
er in het gansche land aangeworven in de ka-nongieterijen werkte men
dag en nacht door in de kruitmolens van Santa-Fe werd een ontzaglijke voorraad voor allerlei vuurwapenen vervaardigd.
De volgende morgen was tot het oprukken der nationalo soldaten
bestemd.
Reeds bij het aanbreken van den dag begon het op straat levendig
to werden en reeds vroeg begon de optocht.
Al de soldaten waren opgeruimd.
Slechts de blik van eën officier bij het regiment van Sallandro was
ernstig en somber.
Hij keek niet naar de schoone oogen die -tus6chen de wuivende
zakdoeken to voorschijn kwamen.
Men kon het hem aanzien dat een ander Joel dan datgene, hetwelk
zijne kameraden in geestdrift had doen ontvlammen, hem bezieldo en
ten mtrijde deed trekken.
Die eerie
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Noch het vaderland, noch de lauwerkrans van den overwinnaar
deden hem de stad verlaten en de kogels der woeste vijandelijke scharen
tegentrekken.
Het was de dood zelf dien hij zocht en die hem op het ziekbed
voorbij was gegaan.
Zijn ijzersterk gestel had over de ziekte gezegevierd. Zijne wond
was genezen en zijne krachten waren weder bijgekomen.
Het morgenrood kleurde echter zijne wangen niet meer, want voor
hem was de levenszon ondergegaan.
Hij was doodsbleek.
Diepe weemoed stond op zijne trekken gestempeld.
Nochtans was hij eon knap officier.
Op menig balkon word de Vlaming aangeduid en was hij het voorwerp der gesprekken.
Men vereerde thans in hem niet alleen den taientvollen kunstenaar
den beminnelijken vreemdeling, zijn diep ongeluk had de algemeene
deelneming in hem verwekt en des to meer daar het onherstelbare
verlies der gevierde, onvergeetlijke condeza Gabriella de Campanas
door hem in de herinnering harer vereerders weder verlevendigd werd.
De brigade begaf zich op marsch ander de daverende toejuichingen
der toeschduwers.
Zij trok door al de groote straten der stad waar haar overal met
dezelfde geestdrift hulde gebracht werd.
•

•

Eenige dagen later stonden er in de nieuwsbladen berichten
omtrent de gevechten in het Noorden tegen de troepen van Juarez.
Tevens werden daarin onnauwkeurige opgaven von de namen der
gekwetste en gesneuvelde strijders gedaan.
Under de namen der laatstgenoemden kwam ook die van Evraert
voor.
Ook de geeerde, gevierde, groote kunstenaar Evraert, heette het
in het bericht, is voor onze goede zaak, voor ons vaderland gevallen.
Met zijne heldenborst dekte hij den , terugtocht zijner moedige
kameraden en vond daar den dood, die hem met zijne verloofde, zijne
geliefde Gabriella, voor eeuwig vereenigd heeft.
Spoedig word het echter bekend dat Evraert nog leefde, dat zijne
wond niet doodelijk was en dat hij zich reeds in de stad en wel ten huize
van zijn vriend Sallandro beyond.
De oude schurk Alonzo de Campanas had opvolgentlijk de twee
berichten in de gazet gelezen.
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Evraert nog in 't leven ! En buiten gevaar !
Nu in de eerste kraut stond het doodsbericht.
Dat was hem voldoende.
Hij begaf zich daarmede ijlings naar zijne schrijftafel en schreef
naar de priores van het krankzinnigengesticht waarin Gabriella zich
bey ond. Hij zond haar in den brief het nieuwsblad en verwees haar naar
het artikel over Eyraert, den Vlaamschen schilder.
Hij voegde erbij
c, Be arme Francisco Evraert, de verloofde van onze eeuwig °livergetelijke Gabriella, iF dood. Ik zend u het bewijsstuk daarvan omdat ik
wel denk dat het lozen van dit bericht ertoe zal bijdragen om de ongelukkige krankzinnige Sivene van hare dwaling to genezen. ”
Hij het een beruchten guerillero komen, stelde hem den brief ter
hand met een rijke fool om het schrift aan de overste van het gesticht to
bestellen.
Bernardo glimlachie toen hij het vernam :
-- Heerlijk, sprak hij. Zoo'n berichtje moot haar een dolksteek in
het hart wezen.

HOOF DSTUK XXVIII.

haravattia.

Be goudkoorts die de menschen naar California joeg duurde nog
altijd voort.
Het wonderland had sinds twintig jaar de wereld betooverd.
De pelsjagers vergaderden zich in het Noorden om zich tot hun
gevaarlijke ondernemingen uit to rusten van waar zij hunne tochten
naar het jachtgebied in het Rotsgebergt.) begonnen.
In een bierhuis word druk over California gesproken. Evraert zat
dam- en luisterde eerst met flauwe aandacht, daarna met gescherpt
gehoor naar de gesprekken.
Het goud kon hem echter niet schelen.
Hij bezat meer rijkdom dan hij gebruiken kon.
Maar het nieuwe en het vreemde der onderneming alsmede de pracht
der natuur welke or naartoe leidde oefenden een machtigen invloed op
zijne verbeelding. Het avontuurlijke en gevaarlijke der reis strookte
met zijne gemoedsstemming en hij wendde zich tot een pelsjager die
vele jaren in het Rotsgebergte doorbracht.
Het was een Noord-Amerikaan met name Hood.
Hood was een oorspronkelijk, krachtig man, zooals men ze meestal
slechts op de grenspunten der beschaafde wereld aantreft.
Hij was rondborstig zonder veel beleefdheid maar bezat eene
bijzondere -goedhartigheid en opofferende liefde voor zijne vrienden.
Maar het was een gevaarlijke vijand.
Teel onderwijs deed hij .niet op, maar hij bezat loch een helderen
geest.
Het was een ervaren jager en had daarbij veel gevoel voor
Nehoonheden der natuur,
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Hij hing voor Evraert zulke gloeiende, bezielde schilderingen der
streken op dat deze hem met klimmende verbazing aanhoorde.
Het uiterlijk van Hood beantwoordde geheel aan zijn innerlijk.
Hij was een krachtig, gespierd man met innemende door weer en
wind gebruinde gelaatstrekken.
Hij had donkerbruin, lang haar, dat ill lokken op zijne schouders
neergolfde en een groot litteeken op de rechterwang.
Evraert besloot Hood te volgen.
Een stem riep hem dat hij het doen moest.
Waarom ? Zou hij vergeten ? Zou hij troost vinden ?
Toch niet
Zij vertrokken te zamen.
Weldra vormde zich een groote karavaan om de reis te ondernemen.
Ook Evraert erg Hood bestegen hunno paarden.
Een neger, Tommy genaamd, volgde met den wagen waarin het
se' hildergereedschap en ander benoodigdheden verzameld waren en die
door twee stieren bespannen was.
De eerste nacht bij het brandende legervuur was droevig voor
Evraert.
Hij dacht nooit meer de plaatsen terug to zien waar hij zooveel
gejuk had gesthaakt.
De karavaan die door Hood aangevoerd werd en de Mexicaansche
stall Taos tot doel had, bestond nit nog geen tachtig menschen.
Paaronder waren twintig weerbare mannen.
Het was niet veel maar zij waren vastbesloten het hoofd to bieden
als er zich jets mocht voordoen.
Zij hadden in hun vaderland niets achtergelaten, voerden al wat zij
in de wereld bezaten : vrouwen en kinderen, mede en zij wilden hen met
hun blood verdedigen..
Zij zouden hun doel bereiken.
Zij kwamen. Mexico veilig door en naderden weldra de streek waar
de Indianen woonden. Niet de zachte Incliaa,nsche Mexicaan, die
gedwee als een hond de hand likt die hem slant, maar de fibre Wilde
Roodhuid, dag en nacht in den zadel, de spoor in de vuist belust op
moord en roof.
Voor den nacht beval Hood de uiterste waalczaamheid aan. De
wagens werdon in een vierkant geplaatst. Binnen dit vierkant moesten
zijne lotgenooten zich rustplaatsen nitkiezen, terwiji buiten wachten
waren uitgezet om het naderen van den vijand in tijds aan to kondigen,
De nacht verliep zouder titooruis,
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De dageraad sitrtte nieuwe hoop in hunne harten.
Zij kwamen water le kart mar op den langen tocht dien zij andernamen hoopten zij er wel to vinden.
Andermaal zette de stoet zich in beweging, de diepten werden
doorgeloopen, de hoogten beklommen maar de bedding der rivier, die
zij volgden, was en bleef droog.
Na verloop van eenige wren verliet Hood de karavaan en snelde
naar den oever.
Hij had daar eene vochtige plaats ontdekt en hoopte er water to
Zullen vinden.
Tot zijn schrik bemerkte hij al spoedig dat de diepte, waarin het
-water was blij yen staan, geheel weggeschept was.
Hij zag ook de voetstappen der Indianen die bier bezig geweest
waren en die hen dus vooruit trokken om de geringe hoeveelheid water,
die zich op den weg bevoud, aan hen te berooven.
Ontsteld keerde hij naar de karavaan terug. Hij ontweek hunne
vragende blikken daar hij hen door de treurige vooruitzichten Diet
somberder Wilde maken.
Slechts aan Ev-raert deelde hij mode w aarover hij zich bevreesd
maakte en zeide dat hij thans aan de mogelijkheid wanhoopte de stad
Taos to bereiken.
Evraert rekende het zich tot eenen piicht zijne karavaangezellen
met den toestand bekend te maken.
Moest men de reis voortzetten of terugkeeren. ? Het was middag ?
De zon schoot hare brandende stralen op de dorstige reizigers neder
en zij hadden Coen zij op eene hoogte gekomen waren vermoeid alien
last afgeworpen om eene kortstondige rust te genieten.
Daar lag voor hen het groene land met zijn weelderigen plantengroei ! Meer Noordwaarts zagen zij een uitgestrekte bergketen die zich
ale een blauwe walk aan den gezichteinder vertoonde.
De mededeeling van Hood deed de jubelkreten welke het groene
land en de verlangde bergen tegenklonken wel is waar verstoinmen
maar de yank der hoop glom weder op.
Eenparig werd er beoioten de reis voort te zetten.
Vooruit naar de groene beemden !
De avond bracht de reizigers tot in het hooge gras waar zij doodmoede nedervielen.
Het laatste water word dien avond verdeeld. De hoop was op (ten
volgenden dag gevestigd.
Zij verdroegen geduldig elke kwelling en met verlangen naar den
raorgen legden zij zich ter rust.

KEIZER VAN MEXICO

627

Evraert die, wat levensmiddelen en water betrof, geheel onafhan.kelijk van de anderen reisde, was met zijn voorraad van het laatste uiterst
spaarzaam te werk gegaan.
Gedurende den nacht ging de wind liggen.
Bij het morgenkrieken was er geen wolkje meer aan den hemel te
zien en de reizigers ontwaakten van dorst.
Evraert deelde zijn laatste water nit.
Na de middaghitte waren al de reizigers dood van dorst.
Hun laatste krachten waren ontzonken en tot den avond bleef men
roerloos in het verschroeide gras liggen.
Ook Hood, de anders zoo krachtige man, lag onbeweeglijk ne-der
en hield zijn ingevallen oogen op de ondergaande zon gevestigd.
Aileen Evraert had zich nog staande weten fe houden, ging nu met
zijn veldflesch naar Hood, nam hem bij den schouder en zeide
— Drink, vriend, ik heb nog maar weinige droppels.
— Neen, Evraert, de laatste dronk komt u toe, Mij helpt toch
Diets meer, antwoordde Hood terwiji hij de veldflesch afweerde.
— Drink, Hood, het is voor u noodiger dan voor mij. 1k kale het
nog lang uithouden.
Hij bong zich over hem heen, schoof zijn arm onder zijn hoofd en
lichtte hem op.
Dan liet hij het vocht op de gloeiende lippen van den Amerikaan
vloeien.
Hood slurpte de laatste droppels op nit de flesch.
Daarna zonk hij weer machteloos ceder, keek een oogenblik met
innige dankbaarheid. naar Evraert en sloot toen de oogen.
Met weemoed en ontzetting zag Evraert naar zijn trouwen, dapperen kameraad en then weder naar zijne overige gezelien.
Zou hij ze dan alien zien sterven ?
Moest hij zelf zulken verschrikkelij ken dood afwachfien ?
Ook hij gevoelde hoe de dorst hem bijna ondraaglijk begon to
kwellen en hoe zijne krachten hem ontzonken.
Nochtans gevoelde hij dat hij nog ver kon gaan eer hij zou ineenzakken.
Het zou immers mogelijk zijn dat er op kleinen afstand water to
vinden was, maar mocht hij zijne lotgenooten thans verlaten ? Thar s,
Du zij op de grenzen der eeuwigheid gekomen waren ?
Doze gedachte stuitte hem tegen de Borst en hij wees haar met
verachting van zich.
De zon vergulde de onafzienbare grasvlakte met hare laatste
stralen.
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Evraert zette zich naast Hood neder terwiji. hij zijn verrekijker,
gelijk hij reeds zoo dikwijls gedaan had, uit den zak haalde om de
nitgestrekte vlakte te overzien of er nergens eenig spoor van water zou
to ontdekken zijn.
Naar alle zij den had hij reeds door den verrekijker gezien, toes hij
zeer in de verte, een weinig ter zijde den weg, donkere stippen bemerkte
die zich- bewogen.
Hij keek scherper en aanhoudender toe.
Nu herkende hij in die stippen dat 'het herten -waren die in eene
lange rij voortliepen.
Zij schenen zich naar een bepaalde plaats te begeven, want zij
bleven geen oogenblik staan.
Doze plaats was waarschijnlijk een klein, laag boschje waarboven
eenige jonge populieren uitstaken.
Nu had het voorste hert het, boschje bereikt en verdween er achter.
Allen volgden.
Weldra waren zij verzwonden.
Het boschje was te laag dap dat zij er geheel konden achter verdwijnen.
Wat dam ?
Zij: waren zeker in eene diepte gegaan.
is een lichtstraal schoot het door Evraert's ziel dat daar water
moest te vinden zijn, waaraan de diiren hunnen dorst wilden lesschen.
Tot Hood sprak hij
- Vriend, girder is water.
Waarom donkt gij dat ?
— 1k heb zooeven een troep herten bij de populieren m en ver dwijnen en in den omtrek is de grasvlakte geheel effen.
Ik geloof het niet.
— Zie zelf Bens door den verrekijker.
_Hood lag onbeweeglijk.
Hij schudde met het hoofd.
- IJdele droomen, vriend.
Evraert kook nogmaals door de zienbuis. Nu zag hij de herten bij
bet boschjo to voorschijn komen en in de weide rustig grazer.
Het vermoeden werd zekerheid.
Zonder verder Dadenken stand de jonge man op, begaf zich naar
zijn wagentje en wierp al de overtollige goederen daar af.
Dan gospte hij er nog een groote veldfleseh aau vast, hing zijne
bukki over den schouder
hop met zijn voertuig Tinge den henvel
iu de riohtiug der populiereut
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De verlevendigde hoop gaf hem nieuwe krachten.
Hij had den gebaanden weg verlaten.
Het werd duister.
De nacht viel ras over de prairien gelijk dit in Mexico het geval is.
Hij bereikte eindelijk de populieren waar zich inderdaad een vijver
uitstrekte.
Een kreet van vreugde ontsnapte hem.
Nu zou hij redding aan zijne gezellen kunnen brengen !
Maar nauwelijks had hij zich gelaafd of de vermoeienis viol hem
zwaar op het lijf, hij wankelde en stortte in het gras neder.
De dageraad gloorde in het Oosten eer hij de vermoeide oogleden
opende.
Verschrikt dat hij zoolang geslapen had outwaakte hij met de
gedachte aan zijne lijdende g'ezellen.
Het karretje vol gevulde flesschen begon hij naar het legerkamp to
stuwen dat hij 's avonds to voren verlaten had.
Nauwelijks echter had hij ornstreeks honderd schreden gedaan of
hij zag voor zich in de verte een troop ruiters die op hem schenen af to
komen.
Al spoedig verdwenen zij in de diepte maar weinige oogenblikken
later kwamen zij weder op eene hoogte to voorschijn.
Evraert ontstelde.
Wat konden die ruiters anders zijn dan Indianen ! Wat zou hij
doen ?
Zich verbergen kon hij niet, vluchten onmogelijk en tegenstand
bieden was dwaasheid.
Zij waren wel vijftig
Zij vertoonden zich van heu.vel tot heuvel moor in zijne nabijheid
en zij moesten hem reeds gezien hebben want ze kwarnen regeirecht op
hem af.
Hood had hem verteld dat het bij de Indianen een teeken van
vriendschap is als men de handen kruiselings op de schouders legt. Hij
besloot dit teeken to geven.
Ja, het waren Roodhuiden die hem naderden.
Toen zij de dichtst bij gelegene hoogte bereikt hadden, zette hij
zijn wagentje neder, bleef staan en legde zijne handen gekruist op zijne
schouders.
Een der wilden reed vooruit.
Hij moest een hoogen rang bekleeden want de vederbos op zijn
hoofd en de sieraden die hij droeg waren schitterender dan die zijner
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gezellen. Het schabrak dat zijn paard dekte was met de huid van een
tijger vervaardigd. Zijne wapenen fonkelden in het zonnelicht: Hij was
langer en krachtiger dais do anderen. Zijn reusachtige gestalte stale
hoog uit boven den zwarten hengst dien hij bereed.
Evraert vergat zijn bachelijken toestand.
Hij bewonderde het schilderachtig schoone in het voorkomen van
den voorsten ruiter totdat deze zijn paard deed stilstaan en verwonderd
naar hem en zijn voertuig keek.
Evraert deinsde voor den blik van dien man terug. Met pen wilde
woestheid zag deze hem aan. Toch wilt de Vlaming zich te beheerschen.
Hij zeide in het Spaansch :
— 1k groet u, vrienden.
- Wie zijt gij ?
— 1k ben een schilder.
- Wat doet gij hier ?
Ik zoek deh grooten hoofdman.
Waarom ?
•
huiden te beschilderen.
— Om zijne scliilden, zijne tenten en zune
- bunt gij dat, Bleek-gezicht ?
•
Zooals ik dat kan, kan bet geen ander mensch. lk hier in mijn
voertuig de noodige kleuren daarvoor medegebracht.
— Welke kleuren ?
- Zijt gij de groote hoofdman ?
— Die ben ik.
— Dan zult gij smaak in mine kunst vinden,
De verbazing van den wilde klom blijkbaar bij elk woord dat
Evraert sprak.
Maar plots barstte hij in een schaterend gelach uit en riep eenige
woorden aan zijne bende toe.
Dan zeide hij opnieuw tot den Vlaming :
Als gij den grooten hoofilman Cassa zoekt dan hebt gij hem in
als uwe kunst grooter is dan die van andere menschen
mij gevonden.
eene proef geven.
dan moet gij mij daarvan
— Het is zoo
- Hebt gij mij cchter bedrogen dan zal ik uw schedel aftrekken
en u aan de wolven tot spijs geven, want gij zijt een der blanken die
komen 0 111 ons van ons land to berooven.
— Die proef mijner kunst wil ik u terstond geven. Overigens ik
- ben geen van die Amerikanen die u van uw land wil berooven.
Wie zijt gij dan ?
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ben van het verre land aan de andere zijde van het groote
water naar hier gekornen.
- Waarom
— Om den machtigen hoofdman Cassato leeren -kennel" en hem
door mijno kunst gonoegen le verschaffen als hij namelijk *in vriend
gaf Evraert vastberaden ten antwoord.
wil
Onverschrokken blikte hij den wilde in 't gelaat.
- Gij ziet or inderdaad niet uit als een Arnericano, zeide nu de
Roodhuid minder barsch. Hebben de menschen in het verre land, aan
de andere zijde van het groot water dan alleen zulk blond haar ?
- Ja, hernani Evraert. Onze vaderen stammen van Indianen af,
wier hart wij geerfd hebben.
— Zoo zijt gij reeds als een vriend der Indianen geboren. Woes
this welkom bij Cassa ! Indien gij de waarheid gesproken hebt
Evraert trok het wagentje voort.
De geheele schaar der wilden zag hem luidruchtig lachend na.
Het wagentje was jets nieuws voor hen.
Cassa reed mast Evraert tot aan den vijver. Daar wilde hij van
zijn paard stijgen doch de schilder zeide tot hem :
- Blijf op uw hengst zitten, hoofdman.
- Waarom ?
— Dan ik u terstond een proof van rnijne kunst geven.
Cassa -keek hem daarop verwonderd aan rnaar deed wat Evraert
verlangde.
Doze ontsloot zijn wagentje.
hij nam zijn teekenboek, zette zich op zijn voertuig neder en
ontwierp spoedig eene schets van den miter.
Vervolgens gaf hij daaraan met Oost-Indischen inkt krachtige
schaduwen, liet helder licht daartegen afsteken en voltooide het portret
door het aanbrengen van heldere, levendige kleuren.
Zoo spoedig en zoo gelijkend had hij nog nooit van zijn leven eene
schets geteekend.
Onder zijne geoefende hand verscheen de hoofdman gedurig duide,
lijker op het papier.
Ondertusschen hadden al de wilden zich om den schilder heengedrongen, hem over den schouder gekeken en terwiji zij nu eons naar
het portret dan weer hunnen hoofdman aanstaarden, deden zij uitroepingen van verbazing en verrassing hooren.
Eindelijk toen Evraert het met bonte kleuren versierde barstteu
zij in woeste juichkreten los,
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Al te zamen riepen zij :
- Cassa ! Cassa Ca-ssa
Deze zat fier op zijn prachtigen hengst.
Hij keek in het gevoel zijner eigenwaarde op den schilder near.
Toen Evraert opstond en de teekening liet zien, sprong hij van
zijn paard en greep het boek.
Bij den eersten blik op zijn portret deinsde hij van ontzetting terug.
Poch het gejuich der Indianen, die zijn naam uitgalmden, scheen
hem alle vrees te benemen.
Hij hield zijne donkere zwarte oogen op het portret gevestigd.
Dan gaf hij door eon woest gelach aan zijne vreugde lucht.
Goed ! good !... School). ! schoon ! riep hij verscheidene maim
achtereen en hield zijn buik van het lachen vast en verheugd liet hij do
teekening aan de andere Roodhuiden zien.
Eindelijk was hij uitgelachen,
Dan sloeg hij het book dicht eu gaf het aan Evraert terug terwijI
hij tot hem zeide :
- Gij, man der andere zijne van het groote water, gij hebt maar
met e'en tong gesproken on gij kunt beter schilderen dan ieder ander
mensch. Cassa is uw vriend en als zijn vri(nd moot gij in- zijne tent
wonen en door de zijnen bediend worden.
Hierop stak hij hem de hand toe.
Dan vervolgdo hij :
- Cassa bezit de schoonste vrouw die or ondei den hemel to vinden
is. Maar zij is niet vroolijk. Zij kan niet lachen! Maar als zij dit portret
zietzal zij wel moeten lachen, zooals wij alien gedaan hebben.
Hij gaf eenige bevelen aan zijne manschappen. Dozen brachten
eenige der muilezels die door Diemand bereden werden en spanden ze in
het wagentje van Evraert.
Do schilder zelf ontving eon rijdier.
De jonge man bemerkte wel dat de minste tegenwerping zijn dood
ten gevolge zou hebben. Het skalpeeren stond hem to wachten_zoodra
hij aan de wilden deed blijken dat hij aan het reisgezelschap van
Amerikanen behoorde. Aan zijne reisgenooten kon hij niet nuttig wezen.
Van hen spreken ware de moordzuchtige schaar integendeel naar hen
toevoeren.
Met eon zwaarmoedig hart besteeg hij den muilezel en wierp eon
weemoedigen blik afscheidsblik op de hoogte waar zijne kameraden
gelegen waren.
De overmaeht dreef hem weg.
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Hij hadde hun zoo gaarne huip verschaft !
De hoofdman Cassa reed naast hem en sloeg aan het hoofd van den
stoet een bilk van welgevallen op het wagentje dat zoo gemakkelijk
over het gras rolde.
— In uw land, sprak hij, aan de andere zijde van het groote
water, hebben de menschen gewis alien zulke wagentjes om ermede to
reizen.
— U ja, antwoordde Evraert.
— Pat is zeer gemakkelijk.
- Wij hebben er ook groote die door vier paarden getrokken
worden.
— Die zullen zeker voor den hoofdman zijn, vervolgde de wilde.
Evraerttntwoordde bevestigend.
sptong ten gronde en ging naar het
Cassa hield zijn paard
voertuig toe.
— De hoofdman Cassa wil op uw wagentje rijden, sprak hij en
zette er zich op neder.
Dan gaf hij aan Evraert een wenk om voort to rijden. Toen het
wagentje zich in beweging zette helde dit links en rechts over.
De Roodhuid deed moeite om zijn evenwicht to bewaren doch viol
eensklaps van het voertuig of en rolde in het gras.
Ernstig sprak hij :
— Uw hoofdman kan dat zeker beter dan Cassa ?
Hij besteeg zijn paard weder en ging andermaal naast Evraert
rijden.
De stoet zette zich nu in den draf.
Zonder ophouden ging het den geheelen dag rusteloos voorwaarts,
heuvel-op, heuvel-af, in de richting van het Zuidwesten.
Ise wilden gunden aan hun bcesten nauwelijks den tijd. om 'hula
dorst to lesschen.
Het land word bergachtiger.
De zon schoot hare brandende stralen op de ruiters neder en
Evraert volgde met toenemende belangstelling het licht dat zij op de
bergen wiorp.
De zon was onder.
Cassa wees naar eene boschachtige stieek en zeide :
Ziet gij lien rook ginds ?
- Ja, hoofdman.
- Dat zijn de wachtvuren van Cassa.
— En zijne tenten ?

KEIZER VAN MEXICO

635

- Ja, en daar rust zijne schoone vrouw die niet kan lachen.
Zij hadden de laatste hoogte achter den rug.
In vluggen draf snelden zij nu over de grasvlakte naar bet bosch.
De tenten, uit dierenhuiden vervaardigd, vormden twee lauge rijen.
De groote tent van den hoofdman be yond zich een weinig ter zijde
van de overigen onder eenen eik.
Op een kleinen ,afstand van den ingang dier tent brandde een
helder vuur.
\Terscheidene vrouwen waren er bezig met bet gereed maken van
spijzen
Toen Evraert van zijn muilezel afstapte, vatte Cassa hem bij de
hand en zeide in het spaansch tot eene vrouw, die daarnaast lag op een
bed van bereide huiden :
— Bellarosa ik breng u hier een vriend die de kunst verstaat om
ieder aan het lachen te bre pgen. Hij is geen Americano... Hij komt uit
het verre land aan de andere zijde van het groote water waar de hoofdlieden op wagentj es rij den.
Het was inderdaad Bellarosa !
Daar lag de geroofde vrouw van Leduc, den bestuurder der zilvermijnen.
Zij was de vrouw die niet lachen kon. Zij sloeg een verbaasden
blik op Evraert en gaf hem zwijgend door eene beweging met het hoofd
te kennen dat hij welkom was.
Evraert hield den verwonderden blik op haar gevestigd.
Zij droeg de Indiaansche kleeding, maar... hij bemerkte wel dat
het eene blanke vrouw was.
Bellarosa bemerkte zijne verbazing.
Zij wilde eene vraag voorkomen en sprak
- Neem plaats, mijnheer !
Hierbij wees zij hem naar een beerenhuid die voor het vuur lag.
— Pus komt gij uit Europa? vroeg zij met blijkbare belangstelling.
- Ja, senora.
- Misschien wel nit Frankrijk ?
- Ik. heb Europa ten minste op een Fransch schip verlaten. Maar
ik heb dit land sedert dien tijd reeds verscheidene jaren doorkruist.
ben een schilder, antwoordde Evraert, terwijl Cassa zich aan den
anderen kant der vrouw nederzette en naar haar gesprek met den
vreemdeling luisterde.
- Laat aan mijne schoone vrouw ook het portret zien dat gij
geschilderd hebt. Daar achter u staat uw wagentje, zeide de Adelaar.
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Evraert stond op en haalde zijn teekenboek.
Vervolgens sloeg hij daarin de teekening op die hij dezen morgen
vervaardigd had.
Hij Het deze aan Bellarosa zien.
Een bijna onmerkbaar glimlachje kwam om de lippen der vrouw,
want zij zag dat de schilder de schreeuwendste kleuren had gebruikt
om de gelijkenis nog meer in het oog loopend to maken.
De hoofdman bespiedde haar van terzij.
- Zij heeft gelachen, riep hij verheugd uit. Gij zijt de grootste
schilder der wereld en gij moet Bellarosa voor mij op mijn schild
afteekenen.
— Volgaarne, hoofdman.
- Dadelijk.
- Dat kan niet, Cassa.
— Het moet. Ik ga mijn schild halen.
- Dat kan ik bij holder daglicht alleen en niet bij avondschemer.
- Welnu, dan morgen, als de zon opkornt.
— Zeker, hoofdman. Cassa.
Bellarosa wendde zich tot hem en vroeg
Mag ik ook de andere teekeningen eens bekijken, mijnheer ?
— Het boek staat geheel to uwer beschikking, antwoordde Evraert.
— 1k dank u, mij-nheer.
— Maar ik geloof niet dat die teekeningen eenig belang voor u
zullen hebben. Het zijn slechts vluchtige schetsen die ik ontworpen
heb, om mij datgene wat mij duurbaar was ieder oogenblik voor den
geest to kunnen brengen.
Zij nam het boek en sloeg de eerste bladzijde open.
— Fen kreet van blijde verrassing ontglipte haar.
— De dom van Mexico ! riep zij.
- Inderdaad, senora.
De Adelaar staarde over haar schouder diepnadenkend in het book
en zag den traan niet die uit hare oogen biggelde.
Gelukkiglijk misschien.
Bellarosa bleef met blij kbare voldoening op den tempel staren.
— 1k heb in dit huis Gods dikwijls gebeden, murmelde zij. Maar
God heeft mijne smeekingen niet verhoord.
Zij sloeg het blad om.
Eene nieuwe bekende plaats van Mexico deed zich voor haar op.
Andere teekeningen volgden.
Daar zij met potlood geschetst waren en niet gekleurd vond de
Adelaar ze niet schoon,
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Al die donkere printen verveelden hem.
Hij begaf zich weldra naar de rij tenten.
Bellarosa bladerde voort.
— Ach hemel ! riep zij eensklaps.
— Wat is er ? senora.
— Het kasteel der graven de Campanas aan het Chalcomeer.
En andermaal sprongen hare oogen vol tranen.
Evraert werd bleek.
Gedurende eenige oogenblikken was het of zi.jn hart ophield met
kloppen.
Hij wilde zijne aandoeningen bedwingen en doze aan de vrduw ten
minste niet laten blijken.
Doze sloeg echter goon blik op hem ; zij droogde hare tranen en
kook weder zwijgend naar de teekening.
Zoo verliepen eenige minuten.
Bellarosa bladerde voort.
Er kwam eon gezicht der hoofdstad met do twee vulkanen op den
achtergrond.
De trekken van Bellarosa namen eene blijdere, alhoewel nog weemoedige uitdrukking aan.
Halfluid, alsof zij in zich zelven sprak, zeide zij :
— 0, dat schoone land van mijn.e jeugd, van mijn vervlogen gel uk !
Daarop sloeg zij het blad werktuigelijk om.
Nauwelijks had zij or eon blik op gevestigd of zij riep op verbaasden toon uit :
— Heilige Moeder Gods !... De condeza !
Evraert ontwaakte, als door den bliksem getroffen, nit zijne mijme.
rmgen eu staarde de vrouw aan die het book in haren schoot had laten
vallen.
Zij bedekte haar gelaat met beide handen.
Onbeweeglijk en stilzwijgend zaten zij naast elkander.
Evraert Meld zijn verbaasden blik nog altijd op de vrouw gevestigd
toen deze eensklaps opkeek, hare gevouwen handen be yond omhoog
hief en zachtjes zeide :
— 0 Gabriella! Gabriella!
Die naam drong tot in het hart van Evraert door als ware het door
de hand des doods schielijk aangegrepeu.
Hij drukte zijne rechterhand op zijne borst en zeide op eon doffen
toon :
— Gij liebt haar gekend en bemind, senora?
— 0! Het is eon engel op aarde.
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Evraert ichudde zwaarmoedig bet hoofd.
- Niet meer op de aarde ! murmelde
— 0 God !
— Maar in den hemel !
- Dood ! herhaalde Bellarosa.
- Eilaas !
De vrouw liet hare handen in den schoot vallen en weende bittere
tranen.
- Gij bemint haar dus zeer 9
— 0 ja ! als eene zuster.
- Wie zijt gij dan, senora ?
— 1k was eens de speelkameraad van- Gabriölla, ik was eens hare
vriendin ! Mijn echtgenoot was in harm dienst.
Uw echtgenoot ? hernam de schilder verwonderd.
— Ja, die wreedaard Cassa heeft hem en mijn jongste kind vermoord en mij als gevangene medegevoerd. En ik mag niet weenen
— Laat uw tranen vloeien, senora, tranen verlichten !
— In zijn bijzijn moeten mijne oogen droog blijven ; hij wil het
zoo. Anders vrees ik voor mijn arm dochtertje.
- Waarom ?
Cassa heeft mij bedreigd het te dooden als ik nog weende.
— 0 die scheim !
— Woes voorzichtig, senor, en laat hem niet merken dat wij een
geheim met elkander hebben of dat wij over mijn verleden spreken,
want hij is een monster. Misschien heeft de hemel u hier tot mijn
redding heengezonden.
Bellarosa keek schuw naar de rij tenten.
Plots sloeg zij het teekenboek weer open en zeide :
Daar komt hij terug
Verstaan
de vrouwen, die hier bij het vuur de spijzen gereed
maken, geen Spaansch ? vroeg Evraert, zich een weinig van Bellarosa
verwijderend.
En met e.en blik duidde hij eene Indiaansche vrouw aan die met
groote stukken rauw vleesch kwam aanloopen.
— Neen.
- Niets?
— Geoi enkel woord. 1k spreek alleen met mijn dochtertje Lydia
Spaansch, antwoordde Bellarosa en blikte in het book.
De Adelaar naderde.
Eon zijner krijgslieden volgde hem met een lederen zak op den
rug, waarvan hij den inhoud bij het vuur uitschudde.
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Het waren drinkgereedschappen van allerlei soort : zooals bekers,
glazen, drinkhorens en blikken nappen.
Verder ook een aantal messes van verschillende grootte, uurwerken, geldbuidels, kompassen en dergelijke reisbenoodigdheden meer.
Er kwam ook een pak uitgerold en Evraert wist eerst niet wat het
was.
Het scheen menschenhaar to bevatten waaruit roode plekken to
voorsehijn kwamen.
De Indiaan greep het aan, schudde het uit elkander en met ontzetting zag Evraert nu dat het menschelijke schedelvliezen waren.
Met afgrijzen en huivering wendde hij de oogen van dit verschrikkelijk schouwspel af.
Plots viol zijn blik in het voorbijgaan op een lang jachtmes, waarvan de hecht kunstig gedreven was en met zilver ingelegd.
Groote God !... het mes van Hood1
Dus had de flood in den afgeloopen nacht, toen Evraert bij den
vijver zoo vast ingeslapen was, zijne ongelukkige gezellen getroffen en
de schedelvliezen die de Indiaan voor hem ophing om ze te droogen,
waren de zegeteekenen die de wilden van het hoofd zijner gezellen
hadden gerukt
Nu herkende de schilder ook verscheidene voorworpen die hij
vroeger in harden der reizigers gezien had.
Eerie huivering ging hem over de leden.
Hij wist niet naar welk punt blikken om zijne ontzetting to verbergen.
Gelukkig kwam Bellarosa hem ter hulp door het boek to sluiten en
het hem terug to geven.
De Adelaar deed een stap op hem toe :
— Hier is mij n schild, sprak hij. Gij mad het morgen beschilderen.
De Vlaming knikte instemmend maar een woord kon hij niet
uitbrengen.
Fen Indiaansche vrouw trail nu naar voren en bood eerie pijp aan
Cassa.
De hoofdman begon to rooken.
hl plaats echter van den rook uit to blazon slikte hij hem in.
Toes hij er de maag mede gevuld had reiktelij de pijp aan Evraert
over.
Vredespijp ! murmelde hij.
De kunstenaar .had weinig lust om aan dezelfde pijp van dien
moordenaar en dien wreedaard te rooken.
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Hij schikte zich nochtans in de noodzakelijkheid, deed eenige
trekken aan de pijp en gaf haar dan weder aan den Adelaar.
Doze glimlachte.
- Gij rookt slecht, Bleek-gezicht.
— 1k doe wat ik kan, groote hoofdman.
- Gij kunt beter schilderen, ik beter rooken.
De Adelaar opende den mond wijd en met een geluid als dat van
eon buikspreker haalde hij den rook terug nit zijn maag op en blies
hem nit.
Dan zwolg hij nieuwen rook binnen.
weder verbrak hij de stilte.
- Terwiji ik op krijgstocht ben tegen de blanken, moot gij mijne
tent beschilderen, zoodat geene andere hoofdman.stant daannede to
vergelijken is.
— 1k zal, Adelaar.
- Ook moot gij de dierenhuiden beschilderen die mijne vrouwen
zullen looien. Morgen zal ik eene tent voor u mast de mijne opslaan en
mijne vrouwen moeten nit de zachtste huideu eene rustplaats voor u
gereed waken.
Nu kwam eene Indiaansche vrouw met eene groote buffelhuid
aangeloopen.
Zij spreidde doze bij het vuur nit en Bellarosa, de hoofdman en
Evraert zetten zich daarbij neder om den avondmaaltijd to gebruiken,
die door de vrouwen op de huid nedergezet word en uit gekookt en
gebraden vleesch bostond.
Zij zaten even then een bekoorlijk meisje van onatrent vier jaren
kwam aanhuppelen.
Met beide armpjes sloeg het om den hals van Bellarosa.
Het was haar dochtertje, de kleine Lydia Leduc.
Een verwonderlijk lief kind was het met zwarte lokken en groote
donkere oogen.
Het was smaakvol gekleed alhoewel slechts door dierenhuiden
omhangeli.
Aan de armen droeg het banden van kostelijke paarlen.
Lydia kook den vreemdeling aan met groote verwonderde oogen
en kroop voor hem achter Bellarosa weg.
Doze zeide aamnoedigend :
— Ga eons mar mijnheer toe en goof hem een handje. Hij is een
vriend van ons en zal voor mij een portret van u schilderen als gij hoe
lief tegen hem zijt.
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Lydia ging nu zonder vrees op Evraert toe en stak haar handje
naar hem uit.
Toen keerde zij dadelijk weer naar hare moeder terug en sloeg de
poezelige armpjes om harm hals.
De Adelaar had gedurende het avondmaal nog niets gezegd.
Gij kunt ook beter schilderen dan eten, sprak hij einde}ijk toen
hij bemerkte dat de vreemdeling goon eetlust meer had. Moogt gij ook
uwe oogen en uw hart van de Indianen geerfd hebben dan behoort uw
maag toch zeker tot het ras der blanken. Maar zoodra ik al de
Americanos van hun schedelvliezen zal beroofd hebben, zullen wij op de
beerenjacht gaan en dan zal ik u do vetste stukken geven. Maar morgen
vroeg moot gij aanstonds aan mijne schild beginnen.
Evraert beloofde dit den hoofdman nogmaals maar zeide daarop
dat hij moede was en in den slaap nieuwe krachteD zon willen put ten
som morgen opnieuw aan 't schilderen to gaan.
De Adelaar gaf bevel eon zachte legerplaats in zijn eigene tent
gereed to maken.
Op harige bu.ffelhuiden kon de afgematte jongo man zijn vermoeide
ledemat en. uitstrekken.
Welke .gewaarwordingen bestormden zijn geest ! Hij was, naar het
scheen, de eenige van heel de karavaan die in het leven was gebleven
en toch, van alien was hij misschien degene die het minst aan het leven
hield.
Hij had een avontuurlijk leven ondernomen om zijn smart to vergeten en hier midden de noordelijke provincien van Mexico -wordt de
wonde opnieuw opengescheurd.
Hier in de wildernis, to midden van kanibalen, moest hij een edel,
teergevoelig hart vinden dat evenals hij om Gabriella treurdo en die
zuchtte in de vreeselijkste slavernij.
Doch de slaap ontfermde zich over Evraert en de bevallige beeltenis
van Gabriella.kwam in zijne droomen zweven.
Wanneer hij de oogen opende scheen de zon holder in de tent.
Evraert sprong op en rond het vuur, in den morgenstond, vond hij
Bellarosa reeds met de kleine Lydia op den schoot zitten.
In beider harten was dien nacht een wensch ontstaan : Vluchten.
De schilder droeg het schild in zijne hand.
De Adelaar liep reeds tusschen de tenten met den onderzoekenden
blik van een veldheer.
— Ik geloof, senor, sprak Bellarosa, dat gij met tegenzin voor
dien wreedaard werkt, maar het moot om 11W leven to redden.
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— En toch heb ik sedert Lang zooveel lust niet gehad in eenig
werk als in het maken van uwe beeltenis. Ik gruw er alleen van zulke
edele gestalte op het schild van dezen kanibaal te teekenen, dat hem als
een amuletto tegen gevaren zal beschermen.
— Onze ontmoeting, fluisterde de vrouw, is eene schikking van.
God om ons beiden uit deze verschrikkelijke gevangenschap te verlossen.
— Mijn lever" staat te uwer beschikking, antwoordde Evraert
geestdriftig.
— Wij zullen vluchten, senor.
— Zoodra gij wilt.
— Eerst moet Cassa vertrokken zijn om eon nieuwe karavaan to
overvallen, dan zullen wij het wagen.
— En gelukken !
— Misschien, senor. Uren in het rondo ligt het vol Indianen en
Cassa is hun meester. Maar daar komt hij.
De Adelaar naderde.
Hij ging naar het vuur en wenschte goeden morgen. De schilder
bemerkte dat de hoofdman het mes van zijnen vriend Hood in den
gordel droeg.
Arme Hood !
— Uitgerust ? vroeg Cassa.
— Ja, hoofdman.
— En werken ?
— Wel zeker, ik begin er dadelijk aan.
— Het verheugt mij zeer. Kunt gij dit portret even gauw schilderen als het mijne ?
— Neon, hoofdman.
— Waarorn ilia ?
— IIK zal het met andere kleuren doen.
— Waarom ?
— Die ik voor u gebruikte zouden door den regen spoodig worden
uitgewischt.
— En deze verf ?
— Moet eenige dagen droogen, maar dan is zij onuitwischbaar.
— Overmorgen droog ? vroeg Cassa.
— Ja, hoofdman.
— Dan zal ik overmorgen oprukken met mijne manschappen. Wij
zullen weder eene goede vangst onder de Americanos doen.
Evraert huiverde.
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Hij vatte zijn verf en zijn penseel ell begon het sehild, die uit
prachtige buffelhuiden vervaardigd was, in grondverf te zetten.
Cassa keek hem na.
Een wrevel lag op zijn voorhoofd.
— Gij zijt niet goed uitgeslapen, sprak hij.
— Waarom ? hoofdman.
— Gij zijt niet zoo viug noch zoo behendig als gister.
— Doze verf gaat trager maar is bestendiger.
— Neen, zei Cassa, ge zijt uwe kunst vergeten.
Evraert was niet op zijn gemak.
De grillen van dien man ' konden elk oogenblik zijn hoofd doen
vallen.
Hij spoedde zich daarom aan het hoofd to beginnen en de gelijkenis
te treffen.
Het gelaat van den Roodhluid helderde nu spoedig op.
— Nu valt uw kunst u weder in, sprak hij, gij hadt haar vergeten.
De man werd ernstig gestemd.
Ook op zijne ziel oefende de kunst hare betoovering uit.
Verbaasd keek Bellarosa hem aan en zag de gemoedsaan.doeningen
op zijn gelaat weerspiegeld.
De schilder was met zijne gansche'ziel aan zijn werk gehecht.
Hij vergat zijne onTeving en zijnen toestand : het dichte bladerendak, dat zich boven hem. welfde, liet geen zonnestraal tot hem doordringen.
De Indianen bleven als met heiligen eerbied op een afstand van de
plaats waar zij hun hoofdman zoo aandachtig en zoo ijverig bezig zagen.
Eindelijk, nadat de tijd van middag lang verstrekon was, liet
Evraert de handen op z ijn knieen zakken, hield den blik nog een poos
op het portret gevestigd en stolid Coen op.
Ook de Adelaar was opgestaan.
Hij keek den kunstenaar met de grootste verwondering aan en
zeide dan :
— Gij zijt de grootste kunstenaar die ooit tot ons is gekomen. Gij
kunt uit uw kleuren menschen maken en ik geloof dat gij hun ook het
leven kunt geven.
Hij vestigde den blik weder op de beeltenis. Dan ging hij den
achterkant bekijken, bezag hem ter zij de, want hij dacht dat het moest
vooruitspringen; schudde bedenkelijk het hoofd en murmelde :
— Wonder ! wonder ! Dat is tooverij !
De Adelaar ging mar den schilder toe :
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Gij zult mijn vriend wezen, sprak hij, en ik zal u met buffelhuiden en andere rijkdommen overladen. Morgen gaat Cassa een
nieuwen tocht ondernemen. Hij zal nog met meer schedelvliezen terugkeeren dan verleden maal, maar gij moet hier ondertusschen tooveren.
- Wat wilt gij , hoofdman ?
— Gij moet mijne tent van binnen schilderen. Gij moet erin
plaatsen het portret van Bellarosa zo,) schoon als het hier op het schild
staat.
- Dat zal ik, Adelaar !
— De wanden van mijne wigwam zijn naakt en treurig, kunt gij
ze opvroolij ken met kleuren ?
— Ja, Adelaar !
— Op welke wijze ?
— Iic zal er reusachtige buffels en schoone bloemen op schilderen.
Maar Cassa schudde ontkennend het hoofd.
- Dat niet sprak hij.
- Wat wilt gij dan, hoofdman ?
— Gij zult Cassa vertoonen op het oogenblik dat hij de blanken
overwint en hun het schedelvlies afsnijdt. Kunt gij dat ?
— Ja, sprak Evraert.
— Dan is Cassa van u tevreden.
En de A delaar verwijderde zich met zijn schild.
- Dat zal ik nooit schilderen, sprak hij.
— Dan zal hij u dooden, wide de vrouw beangstigd. Hij is wreed
en onmeedoogend.
- Wij zullen vluchten, senora.
- Ja, maar de vlucht zal moeielijk wezen, senor.
— Ik denk het niet, senora.
— Waarom niet ?
— lleeft Cassa niet gezegd 1aar straks dat al de weerbare mannen
met hem ten strijde trokken ?
— Zeker.
— En dat alleen de ouderlingen, de vrouwen en de kinderen hier
bleven?
- Dat is zoo !
Mij dunkt dat het dan niet moeilijk zal wezen om to ontsnappen..
De vrouw blikte bekommerd voor zich.
— Tk vrees de ouderlingen, sprak zij, ik vrees ze meer dan de
jongeren. Zij kennen de landstreek tot in haar minste wegen.-Zij volgen
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bij maneschijn den voetstap van een mensch door het hooge gras. Aileen
aan de snelheid onzer paarden is misschien het welgelukken van ons
plan gehecht. In den vroegen nacht moeten wij vertrekken om vOOr
den dageraad reeds buiten hun bereik te wezen.
Het gesprek werd nogmaals afgebroken door de onvoorziene komst
van Cassa.

HOOFDSTUK XXIX.

He Keizer en de Koerrier.

De keizer was uitgereden om de spoorwegen, met het aanleggen
waarvan men een begin had gemaakt, in oogenschouw te nemen.
Men was begonnen met de lijn van Mexico naar Apizaco, om die
later te vereenigen met de lijn welke van Vera-Cruz over Soledad loopt
en te Paso del Macho eindigt, terwiji men verder eene lijn zou aanleggen
van Puebla naar het Noorden.
Aldus zou men de haven met de hoofdstad verbinden.
De zwarigheden welke men bij het leggen van deze lijn to overwinn'en had waren zeer aanzienlijk.
Men moet over eene hoogte van meer dan vier duizend voet om uit
het lage land de hoogte van Mexico to bereiken.
De uitvoering geschiedde onder de leiding van bekwame Vlaamsche
ingenieurs en de onderneming zou later zeer groote voordeelen moeten
opleveren om de kosten to kunnen dekken.
Geheel alleen durfde Maximiliaan zich aan zulk eon rid niet wagon,
want zelf bier, in de onmiddellijke nabijheid der hoofdstad, was de weg
niet veilig. Men was in het geheel niet zeker of er van de gelegenheid
geen gebruik zou gemaakt worden om het hoofd van den staat, om den
keizer zelf geVangen te nemen.
Daarom had Maximiliaan een schwadron zijner getrouwe Belgische
ruiters tot geleide, met den jongen baron Van der Smissen aan het hoofd.
De keizer reed in het midden.
De moedige paarden draafden de stad Guadeloupe voorbij en den
smallen dijk over die daar twee moron van elkander scheidt.
Gewoonlijk was de keizer opgeruimd en vertrouwlijk op zulke
kleine uitstapjes.
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Het was voor hem een genot in den zadel te zitten en de frissche
lucht in te ademen.
Heden nochtans scheen hij ernstig en in zich zelf gekeerd.
4ijn blik dwaalde dan weder recht op de vulkanen dan over de
meren heen-en er lag een wrevelige plooi in zijn voorhoofd.
Het moesten wel droevige gedachten zijn waarvan zijn gemoed
vervuld was !
Verder en verder vervolgde de troep zijn weg in een vluggen draf.
Reeds hadden zij de meren achter zich.
Het gelaat van den keizer helderde op bij het zien der werkzaamheden die hij kon beschouwen als het gevolg van zijn zorg en zijn
bestuur.
Hij wist'welle voordeelen die spoorweglijn eenmaal aan het land
moest aanbrengen en dit verschafte hem eene zelfvoldoening nog verhoogd toen. de werklieden hem herkenden.
Met geestdriftige toejuichingen en het zwaaien der hoeden begroetten zij hem.
Maximiliaan was zeer gevoelig voor zulke indrukken ; de tranen
kwamen hem in de oogen, zijn gelaat werd door de vreugde verlicht en
met eene goedhartige vriendelijkheid groette hij naar alle zijclen om
zich heen.
Hij steeg van zijn paard en bezag de werkzaamheden van nabij.
Daar stonden de snel opgeslagen hutten der arbeiders, welke slechts
aan de windzi.jde met verdorde bamboes waren bedekt en een eigenaardig schouwspel opleverden.
Het yolk in deze streken was nog niet verweekt en het klimaatzacht genoeg in weerwil van de hooge ligging, zoodat men niet veel
maatregelen tegen de ruwheid der luchtgesteltenis hoeft te nemen.
De keizer had iijn Joel bereikt en met eigen oogen had hij gezien
dat men ijverig aan het werk was aan de uitvoering der onderneming.
Was het daarbij de rid in de frissche morgenlucht en de beschouwing
van de ijverige werkzaamheid welke een bewijs van vooruitgaag was ,
of was het door het eigenaardige tooneel dat zich uitspreidde die zijn
gemoed opvroolijkte ?
Hij wis vriendelijk en spraakzaam en conderhield zich zeer gemeenzaam met den baron Vander Smissen, die naast hem reed.
Hij zei hem welke verwachtingen hij koesterde ten opzichte van
den aanleg van spoorwegen in Mexico.
De troep die tot hiertoe in gestrekten draf had gereden, had nu
weder den gewonen draf aangenonaen, om de paarden wat verandering
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te schenken en om zelf de geurige morgenlucht te kunnen inadernen.
Plots hoorden zij een ruiter in vollen draf achter zich aankomen.
De ruiters hadden reeds verscheidene malen omgezien zonder echter
acht te slaan op dien enkelen persoon tot hij hen inhaalde.
Aan de achterste ruiters vroeg hij :
— Wie rijdt aan het hoofd van uw schwadron ?
— De keizer, caballero !
De man lachte.
— Caramba ! Wat doet de keizer buiten de stad ? zei hij.
De miters oordeelden het onder hunne waardigheid daarop te
antivoorden.
Sleclits een hunner vroeg :
— Vanwaar komt gij ?
— 1k breng berichten.
— Voor wie ?
— Voor het hoofdkwartier.
gij u
— Good, dan kunt gij dit hier even goed afgeven en spaart gij
zelven een grooten weg uit.
De man schudde met het hoofd.
— Neon, amigo!
Hij gaf zijn paard de sporen om naar voren en hen voorbij to
komen, want de troop reed hem to langzaam.
'Van mond tot mond liep het :
— Eon koerrier !
Zij bereikten thans de ooren van baron Vander Smissen.
Hij keerde het hoofd om en zeide :
— Uwe Majesteit, het schijnt dat een koerrier van de kust ons
heeft ingehaald. Wenscht Uwe Majesteit hem to spreken ?
— Hoeft hij berichten voor mij ? vroeg Maxirniliaan.
— Berichten voor Zijne Majesteit ? vroeg baron Vander Smissen
aan den bode ?
Deze naderde met de hand aan den hoed.
Het was een mesties met een sombrero op het hoofd.
Mexicanen liet men nogal ongemoeid den weg gaan, bijzonder als
zij slecht gekleed waren en dus goon lokaas waren voor roovers.
— Neon, senor, antwoordde, de miter, slechts voor het hoofd
kwartier. De berichten zijn gericht aan maarschalk Bazaine. Aileen aan
hem mag ik ze overhandigen.
De jongen fronste de wenkbrauwen.
Ziju blik vestigde zich op 't gelaat van den keizer.
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hem gevonden. Men gelOoft dat Mercedes daar de hand in gehad heeft
en de Fransehe generaal is woedend.
De keizer lachte.
— Dan heeft Mercedes toch eens verstandig gehandeld, zeide hij
tot den baron. Ik houd dezen generaal Diaz voor den besten onder al
de republikeinen. Het zou mij zeer veel waard zijn hem voor onze partij
to winnen.
— Hij zal trachten een nieuw leger loijeen to winnen, sprak de
baron.
De keizer schudde het hoofd.
— Neon, waarde baron, hoe zou hij dit kunnen doen ? Ik geloof
dat zulk gevaar voorbij is. Hebt gij dan Diet gehoord dat Gonzalez
Ortega, de Juaristische werf-commissaris in de Vereenigde-Staten, thans
aanspraak maakt op den titel van president ?
Maar zich tot den koerrier wendend :
— Gij kunt mv weg vervolgen, vriend. Geef uwe berichten aan den
maarschalk zelf af.
En zich tot den baron keerend :
— De Juaristen weten dus zelven niet meer wien zij tot voorzitter
willen hebben. Juarez verklaart wel dat hij aan de regeering blijft,
Inaar... waarmede ? En komt Ortega werkelijk aan de beurt dan is die
Ind weiuig moeite over to halen.
— Ja, met geld, sire, antwoordde Vander Smissen.
— Naar hetgene ik van Porfeirio Diaz denk, zoo zal hij zich thans
bekend maken met den staat van zaken en zal in 't vervolg den vrede
niet meer bfreken.
— Het zou gelukkig zijn, sire, want de krijg wordt thans to bloedig
gevoerd.
— Dat is het juist, antwoordde de keizer en zijn gelaat betrok. Dat
is het wat mij het meeste verdriet aandoet. Hebt gij gehoord hoe men
het in het Noorden heeft uitgehouden ? Generaal Arteaga, de eenige die
nog een leger kommandeerde, werd door bevel van Mendez doodgeschoten in mij n naam.
— Dat zal kwaad bloed zetten in het land, sire.
— Natuurlijk en zulks met recht. 1k heb daarom een koerrier naar
Mendez afgezonden met bevel . al de krijgsgevangenen die hij nog in
lia-nden had naar Mexico to zenden.
— Generaal Arteaga had nochtans veel op zijn rekening, ant
de Belgische officier.
— Ja, dat weet ik, sprak de keizer, maar wie bier to lande heeft
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zulks niet ? Hoeveel heeft onder andere Dupin, die bestrijder der guerrilleros op zijn rekening ! Zou er een Mexicaan in het rijk to vinden zijn
die grooter wreedheden heeft bedreven dan deze dappere en onverschrokken Dupin ? Hij is de schrik van het land waar hij zich ook
vertoone ! Wat heeft generaal Marquez niet gedaan ? Hij heeft de
gevangen officieren en zelfs de geneesheeren die den tros volgden laten
doodschieten. Wat doen al onze Mexicaansche generaals ? Mejia alleen
maakt uitzondering. In Europa zouden wij de krijgswet moeten toepassen
doch bier is het moorden tot een regel geworden.
— Maar het dekreet is nu eenmaal uitgevaardigd, sire.
— Pat is zoo, maar ik heb reeds tegenbevel gezonden. Willett de
Franschen, met Bazaine aan 't hoofd, op zulke bloedige wijze voortgaan
dan laat ik dit voor hunne verantwoording. 1k ten minste wil aan de
Mexicanen toonen dat ik Diet huli bloed verlang maar vrede en welvaart
wil bevorderen.
En de hand uitstrekkend terwiji hij zijn paard inhield :
— Zie dit landschap, zie daar heen, Vander Smissem., en zeg mij
of er iets heerlijker op den aardbol bestaat ! Het is niet mogelijk zoove,r
de wereld reikt... en dat aardsch paradijs is voortdurend in oproer,
altijd met blood bemorst !
Inderdaad, zij hadden hier een der schoonste punten bereikt.
In vervoering vervolgde de keizer :
— Ja, het paradijs der aarde. De Mexicanen spreken niet zonder
reden als zij beweren dat God, nadat hij de wereld had geschapen, een
bijzonder venster aan den hemel heeft opengehouden om altijd op zijn
lievelingsland Mexico to kunnen nederzien. En wat hebben de menschen
daarvau gemaakt ? Men zou de tranen in de oogen krijgen als men
daaraan denkt. Hoe fier zou ik wezen als het mij gelukken mocht dit
rijk tot het welvarendste en meest beschaafd land der wereld to makers.
Doch kom ! Wenschen, en droomen baton ons niet, wij moeten handelen,
Hij gaf zijn paard weder den vrijen teugel waarna het overige
gedeelte van den weg door de ruiters in eon lichten draf word afgelegd.

...,.....bt.S............k....st,sra.

HOOFDSTUK XXX.

e L'anther der tiossehen.

Van geheel Mexico is de staat Guerrero het ontoegankelijkst door
de menigte rotskloven e bergpassen welke men in dit gedeelte van het
land aantreft.
In dezen staat* regeerde op zeer willekeurige wijze de zoogenaamde
Oude Panther van Guerrero.

Hij had dozen naam veel minder te danken aan zijne dapperheid
dan wel aan de ontoegankelijkheid en onbruikbaarheid van het woeste
land dat hij bewoonde.
Reeds onder de regeering der Spanjaarden had de varier van Alvarez,
een Ind aan die een Spaanschen naam had aangenomen, dit afgelegen
bergachtig gedeelte bestuurd.
Hij had zich tamelijk onafhankelijk gehouden van de Spaansche
onderkoningen en in den oorlog der Independencia handhaafde hij zich
als Gouverneur van de Mexicaansche regeering.
Zelf Juarez, die vOOr de komst der Franschen bijna gansch Mexico
tot onderwerping had gebracht, moest den Ouden Panther in zijn
natuurlijke vesting ongemoeid laten.
Iij wilt zeer goed dat het onmogeliik was den stijfhoofdigen
Indiaan to dwingen en het was met de wapens zelfs niet te beproeven..
Sinds de vestiging van het keizerrijk zou Alvarez er niets tegen
gehad hebben den vorst to erkennen, want hij beschouwde die zaak met
rustige kommerloosheid waarmede men in Europa denkt over de keus
van den Grooten Turk. Hij had daarmede niets te maken.
Wat ging Mexico hem aan ?
Hij had een staat en regeerde er onafhankelijk.
Maar de Franschen meenden Guerrero to veroveren. Zij trokken
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daarom van Cuernavaca uit waar het gebergte nog niet zoo woest en
ontoegankelijk is om Guerrero binnen to rukken.
Hiermede was de oude Alvarez, die nog een zoon, bad van ongeveer
dertig jaren, niet tevreden.
Hij riep zijne Indianen op, bezette de beste passen en stroomen en
dreef daarop de Fran gchen, die in de bergen hun geschut niet konden
gebruiken, met bloedige verliezen weer zijn staat uit.
Fransche berichten hebben wel vermeld dat hunne troepen tot in
het hart van Guerrero waren doorgedrongen om de hoofdstad to belegeren maar dat zij wegens gebrek aan geschut en manschappen hunne
onderneming hebben opgegeven.
Dat is echter een van de gewone krijgsverslagen die opzettelijk
voor de “ groote natie warden vervaardigd en anders geen.
Zoo ging het in Belgie ook gedurende de Boerenkrijg.
Als men de verslagen leest van Beguinot, Chabert, Jardon, Coland
en anderen dan behaalden zij gedurig overwinning op overwinning en
werden de brigands w el vijftigmaal tot... den laatste uitgeroeid.
Maar 's anderdaags vernam men dat de grootsprekers weer ergens
eene klopping hadden opgeloopen.
Dat waren eenvoudig leugens.
Alvarez heerschte van dit oogenblik of onafhankelijk in zij
bergen, als voorheen, en was daar nog, terwip. zijn zoon het bewind
voerde, zonder zich om den keizer of om Juarez to be.kommeren.
De staat Guerrero is onschatbaar rijk aan verfhout en waarschijnlijk ook aan metalen.
De Indianen dier streek heeten pintos omdat zij eene gevlekte huid
hebben.
Onder het bevel van Alvarez' zoon hadden zij reeds tweemaal de
Fransche indringers teruggeslagen., en achtten zich thans voor een
derden aauval tamelijk veilig.
Echter betrouwde de jonge Alvarez het niet en met een aanzienlijk
aantal manschappen lag hij thans aan den linkeroever van den stroom
die den naam van Mescal draagt.
War dekte hij den grooten weg die naar -de hoofdstad voerde volkomen en bewaakte hij zijn eigene grenzen.
Vaartuigen lagen er niet in den stroom zelfs geen enkele prauw of
canot.
Oak was er thans aan den linkeroever geen men.scheliik wezen
zichtbaar, dock aan de rechterzijde,_ op den steilen oever, vertoomieu
zich ongeveer tien ruiters, met twintig geladen muilezels.
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Het was zichtbaar dat zij met geen vijandelijke bedoelingen
kwamen.
Aan de overzijde vertoonde zich plots een wacht.
Hij had iii de schaduw der boomen tusschen bet hooge gras gelegen.
Zonder iets to roepen vuurde hij zijn geweer in do lucht af.
Het was een sein.
Bij tooverslag ontstond er eene groote drukte.
Trommels werden geroffeld, trompetten geblazen en twintig ruiters
kwamen op gezwinden pas aangereden.
De vreemdelingen schenen zich daarover in het geheel niet to
bekommeren.
Met de grootste bedaardheid ontpakten zij hunne lastdieren, ontzadelden hunne paarden en maakten zich gereed tot den overtocht van
den stroom.
Eon der nieuw aangekomenen had zich ontdaan van zijne kleederen
en nadat hij hemd en brook opgerold en met een snoer bijeengebonden
had wierp hij zich in den snellen stroom, hield met zijne linkerhand
zijne kleeding hoog en droog boven het water en zwom naar de
overzij de.
De pintos zagen spoedig dat zij met een klein, vreedzaam reisgezelschap to doen hadden.
Niettemin gebruikten zij de grootste voorzichtigheid.
Vroeger hadden de Franschen ook wel eons getracht hunne aandacht
to vestigen op een enkel punt terwig eene groote afdeeling soldaten het
beproefde den stroom op een andere plaats to doorwaden.
Het was hun niet gelukt.
Thans hield. Alvarez al de plaatsen waar de overtocht mogelijk was
strong bewaakt.
Met zijne spionnen, die bovendien overal aan den rechteroever
verspreid waren, behoefde hij voor goon overrompelin.g to vreezen.
Ondertusschen word de bode die den stroom was overgezwommen
door een paar Indian-en op hartelijlie wijze welkom geheeten.
Hij was zelf een pinto.
Spoedig word een vlot aangebracht en to water gelaten om de
pakgoederen zijner reisgenooten over to voeren.
Dit alles vroeg weinig tijd.
Hij deed de mededeeling dat de eigenaar der muildieren of de aanvoerder van den troop generaal Porfeirio Diaz was die uit de handen
der Franschen was ontkomen en die thans bij Alvarez eene schuilplaats
zocht.
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Zij zouden dadelijk een bode naar hun generaal OM hem deze
tijding mede te deelen.
Op het vlot kwam generaal Diaz met zijn paard over.
Alvarez had ondertusschen het nieuws\der aankomst van Porteirio
Diaz gehoord.
Hij snelde hem te gemoet om hem te begroeten.
Alvarez noon was een mesties van kleine gestalte, met laag voor,
hoofd, gladde, korte haren, een platten, marten snorbaard en goedhartige gelaatstrekken.
De ontmoeting der twee opperhoofden was inderdaad hartelijk.
— Caramba ! don Porfeirio ! wait verheugt het mij u bier weder
to kunnen begroeten. Gij zijt aldus gelukkig ontkomen.... Santissima !
het verwondert mij, want zij vermoorden alien wie zij in handen
kris gen .
— Alvarez, ik verheug mij niet minder u hier to vinden ! zeide
Diaz.
De twee mannen drukten elkander hartelijk de hand.
— 1k sta op vrijen grond thans ! riep Diaz blijde uit. flier koznt
geen viand !
- Caramba neon ! lachte Alvarez. Dat hebben wij hen to zuur
gemaakt. Maar wordt gij vervolgd ?
— Gejaagd hebben zij mij tot over de bergen, antwoordde Diaz
opgeruimd. Eons was ik hun bijna weder in de handen gevallen.
Fransche soldaten hadden de plaats reeds omsingeld waar ik mij had
verborgen en ik houd mij vast overtuigd dat zij mij waren nagezonden
om mij zonder aarzelen neder to schieten waar zij mij aantroffen.
— En waar was dat ?
- Tusschen de twee Vulkanen. Maar de oude Popocatepelt heeft
mij gored en zond ons plotseling, omtrent met een heldere een
zoo vreeselijk onweder....
— De Norte ?...
- Ja, maar zeif heb ik nog goon vreeselijker weder beleefd. Dat
was echter mijn geluk. De paarden. der Franschen werden verschrikt
door de vreeselijke donderslagen. De ruiters moesten afstijgen, hun
paard bij den teugel nemen en bijna order de hoeven der stampende
paarden kroop ik met levensgevaar door eeile steile kloof tot ik het
water bereikte van den stroom. Al zwemmend ben ik dan het gevaar
ontkomen.
— Ave Maria, zeide Alvarez. Het is to erg dat die Franschen onze
beste mannen op zulk eene wijze opjagen. Maar hier zijt gij veilig,
Porfeirio, hier kunt gij uitrusten van de vermoeienis en de fityaren.
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— Er is geen rust voor mij, zeide Porfeirio Diaz, zoolang de
vreemdelingen hier meester zijn. Hebt gij tijding uit het Noonlen,
Alvarez ? Hoe staat het met Juarez ?
- Slecht ! zeide Alvarez hoofdschud.dend.
— Is het waar ?
- 1k geloof zelfs niet dat hij nog op Mexicaansch grondgebied is.
- Dat is erg.
- Hij is een vluchteling en wordt evenals gij gelijk een wild dies
opgejaagd. Waarom is hij ook niet naar Guerrero gekomen ? Waarom
naar het Noorden gaan ?
— Om een eenvoudige reden.
- Dewelke ?
- Hij traeht daar de Mexicanen voor ooze zaak te winnen.
— En wat is het gevolg daarvan ?
— 1k heb in Puebla gehoord dat de Noord-Am.erikauen zich meer
en meer ten gunste onzer partij verklaren. De Fransche officieren
spraken meermalen onbewimpeld in dien geest en waren van meaning
dat er spoedig een einde zou aan komen.
— Welk einde, Porfeirio ?
— Pat zij hun schoon Frankrijk zouden wederzien.
— En de keizer ?
— Die handelt vrijzinniger dan Juarez zelf. 1k wil geen keizer, ik
wil de Republiek, maar ik wou Maximiliaan wel als president daarvan.
- Wat deed hij dan ?
- Namelijk de bevrijding der Indianen, inrichting van tribunalen
en uitvaardigen van wetten.
— Dan zal het niet lang met hem duren, lachte Alvarez, want de
Mexicaan wil niet van dat alles. Ik ben liever gouverneur van Guerrero
dan president van heel Mexico. Maar wat hebt gij medegebracht, Porfeirio, dat thans over de rivier wordt gebracht ? Toch Beene krijgabehoeften, die hebben wij hier meer dan genoeg.
Teen, zeide Diaz, maar levensmiddelen.
— 13ueno Bueno ! (coed goed. !) riep Alvarez, vergonoegd de
handers wrijvend. De levensmiddelen nit Providencia zijn nog niet aangekomen. Hebt gij mars ?
— Ja.

Hoera ! Het komt hier als manna in de woestijn. Nu hebben
wij weder leeftocht voor langen tijd.
- Zijn de levensmiddelen hier moeielijk te krijgen ?
- Niet gemakkelijk.
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— En in het Oosten ?
— Daar gaat het beter.
— Dan zal ik niet lang bij u vertoeven, sprak generaal Diaz. Ik
ben lang genoeg een werkeloos toeschouwei geweest en verlang er naar
weder aan het hoofd van een leger te staan.
— Dan wilt gij weder optreden en den strijd hervatten ?
— Zoodra ik hoor dat Juarez in het Noorden een leger op de been
heeft, werp ik mij opnieuw in Oajaca.
— Waarom dan ?
— Omdat alles er mij toestroomt en ik er den vijand geen rust wit
laten. Zij moeten gejaagd worden aan alle kanten en zoodoende zullen
de Franschen het gauw beu worden op dezen grond. Eu wij zullen eons
zien wie bet hier in Mexico langst zal uithouden ; wij, die van illaiS
leven en hitte en koude kunnen verdragen ofwel de vijand die het eene
miljoen voor en het andere miljoen na moet overzendeu om. zijne manschappen te betalen en de gevangenen slechts met ongehoorde kosten
kan laten vervangen.
— Gij versterkt mijn moed, Diaz.
— Het onderhoud van een enkelen soldaat kost ons niet zooveel
clacos als hun pesos. en wij hebben onze bergen en bergkloven in ons
voordeel. loud u gereed, Alvarez, en als de dans weder in het Noorden
en in het Zuiden to gelijk een aanvang neemt, kom dan met uw pintos
in het Weston to voorschijn en gij zult zien dat wij onze vijanden weder
terugdrijven naar de zee, van waar ze gekom.en zijn. Mexico moot vrij
worden of ze mogen ons doodslaan zooals zij reeds zooveel duizenden
onzer broederen hebben gedaan.
— Maar gij blijft vooreerst nog eenigen tijd bij ons.
— Eon paar dagen, ja, om tot rust to komen, want ik ben door en
door verm6eid en dan ga ik weer dadelijk aan het work.
De mannen die zi-h met het vlot bezig hielden hadden geen tijd
verzuimd.
Zij hadden de pakgoederen overgevoerd. Toch ging het langzaam
want men had maar dat eene vlot, en daarmede kon men niet meer dan
de vracht van een muildier overbrengen.
De veerman zelf was vermoeid, want hij had zich sedert lang niet zoo
ingespannen en de vloed was met zijne sterke strooming ook breed
genoeg om het onafgebroken over en weer zwemmen met een geladen
vlot tot een lastig work to niaken.
Tot laat in den avond duurde daarom dit transport hetwelk een
nieuw leven gaf.
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Het gerucht van de aankomst der mais had zich spoedig verspreid
en groote vreugde veroorzaakt.
Het was een zonderlinge plaats.
Geen stall, geen dorp zelfs.
Iedere woning stond op zich zelf.
De huizen zagen er van binnen alles behalve vriendelijk nit en
hoewel de bewoners tamelijk ver in beschaving gevorderd waren, zoo
schenen zij hunne onverschilligheid voor de gemakken des levens niet
afgelegd te hebben.
In een dier huizen waarin Alvarez zijn hoofdkwartier had opgeslagen nam Porfeirio Diaz zijn intrek.
Hij scheen zich in de levenswijze dier menschen goed te kunnen
schikken.
Dicht bij zijne bedstede kneedde eene vrouw der pintos het meet
voor zijne tortillas of koeken en deze smaakten hem zeer goed.
Hij had zooveel uitgestaan in de laatste weken !
Zijn lichaam verlangde naar voedsel en wie hem zulks gaf en wat
men hem aanbood was hem hetzelfde.
Alvarez en Diaz spraken intusschen over den tegenwoordigen
toestand van het land, natuurlijk volgens de laatste berichten die men
had ontvangen en die zeer spaarzaam waren.
Toch was hull beider verlangen bij den afloop van het drama dat
in hun vaderland wend gespeeld van verschillenden aard.
Porfeirio Diaz was een dier weinige Republikeinen die zich vast
overtuigd hielden dat hun vaderland slechts door eene zelfstandige
regeering gelukkig kon worden en die daarom alles, ook hun leven veil
hadden om dit doel te bereiken.
Diaz had geen ander oogmerk dan de hand te slaan aan het groote
werk der bevrij ding.
Alvarez was juist de tegenstelling van generaal Diaz.
Zijn varier had men reeds den bijnaam van panter van Guerrero
gegeven en men noemde hem het voorbeeld van den waren. republikein.
Hij was inderdaad niets anders dan een kleine dwingeland in een
kleinen kring , een heerschzuchtig Indiaan die er eene eer in stelde
willekeurig -to kunnen heerschen met den titel van goeverneur in zijn
eigen staat.
Hij zou met vreugde zijne toestemming hebben gegeven tot de
bezetting van geheel Mexico wider voorbehoud dat men hem ongemoeid
liet in zijne regeering.
Eerst toen hij zag dat dit niet gebeurde had hij naar de wapenen
gegrepen en was hij een republikein geworden.
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De jonge Alvarez scheen derhalve ook geen lust to hebben te
beloven dat hij de krijgsbewegingen van het Noorden en het Zuiden,
die moesten samenwerken, zou ondersteunen.
— Wanneer ieder goeverneur zijn eigen staat tegen den vijand verdedigde, meende hij , dan was het ook niet mogelijk dat de vijand ergens
vasten voet kreeg.
Diaz had moeite genoeg hem to doers erkennen dat niet iedere staat
daartoe zoo geschikt was als Guerrero.
Alvarez koos ook partij voor Gonzalez Ortega's aanspraak op het
presidentschap en wilde niets er van hooren dat die kerel misschien de
onbekwaamste persoon van geheel Mexico was oust aan het hoofd van
den Staat to staan.
De nacht was aangebroken.
De bewoners van Mescal hadden zich reeds vroeg ter rust begeven.
Plots knalde het schot van den schildwacht aan de rivier.
Al de honden gingen aan 't blaffen.
Er was een nieuw bezoek aan den oever.
Baden werden uitgezonden.
Zij kwamen spoedig terug met het bericht dat een enkele ruiter
aan de overzijde stolid en door den veerman wenschte te worden
overgezet.
Doze weigerde.
Wie het ook zijn mocht die de rivier over wilde', hij kon overzwemmen of aan de overzijde wachten tot den volgendeu. morgen.
Doze avond ging hij niet meer over !
Er bleef den ruiter dus niets anders over dan in den toestand to
berusten en zijn paard leidende zwom hij naar de overzijde.
De nacht was warm.
Het kon hem dus niet hinderen.
Alvorens de morgen aanbrak zouden zijne kleederen weer droog
wezen.
De man bracht nochtans gewichtige tijdingen.
Hij had een verren tocht afgelegd, kwam van Mazalan en bracht de
tijding dat de Noord-Amerikanen aan den Rio-Grande partij hadden
gekozen voor Juarez en reeds eene stall op Moxicaansch grondgebied
aan den Rio-Grande voor de Independencia hadden veroverd.
Californie, hetgoudland, was weder van den keizer afgevalleu.
In Chihuahua rezen de guerillabenden als 't ware uit den grond op.
Het gerucht liep dat Juarez zelf aan het hoofd van een lager
vrijwilligers nag het Zuiden oprukte.
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Alvarez, zeide Porfeirio Diaz die al dit nicuws met de grootste
spanning had aangehoord, terwiji Alvarez alles tamelijk onverschillig
scheen op to nemen — morgen ochtend breek ik op naar het Oosten.
- Caramba vriend riep Alvarez verbaasd, gij zijt nauwelijks
hier en nog doodmoede, wat wilt gij doen in bet Oosten ?
- Troepen aanwerven.
— En wat dan ?
— De kameraden in het Noorden helpen.
— En is dit alles waarheid ?
- Waarom niet ?
— De wog is ver van hier, niet waar ?
- Een ruiter legt hem spoedig af.
— Op den tijd dat de vlugste koerrier naar bier komt hebben er
misschien weer groote veranderingen plaats gehad.
— Zooveel to beter voor ons !
- Misschien
Wie weet of Juarez niet weer in Durango is en moot ik dan mijn
tijd hier in ledigheid verkwisten ? No, companero !... Vomanos /... De
grond brandt mij bier onder de voeten. Ik wenschte wel dat de nacht
reeds voorbij was.
Alvarez lachtte.
— Santa Maria J. Welk een haast
- Verwondert u dat ?
— Ja. Gij gelijkt aan goon Mexicaan. 1k geloof dat gij Fransch
blood in de aderen hebt.
- Waarom ?
— Altijd onrustig !... altijd kwikzilver !... Goon wonder dat de
Franschen u niet konden houden. Gij glijdt hen door de vingers.
- Hebben mijne dieren al genoeg voeder gehad ?
- Zij zijn verzorgd.
— Ah ! dan is alles good.
— Het is u toch goon ernst ?
- Wat ?
- Dat gij morgen vroeg vertrekken wilt ?
— Met het opgaan der zon, vriend. leder° dag dien ik hier vermin
is verloren.
— En soldaten. ?
Quien sate ? antwoordde Diaz glimlachend. Tot nu toe hebben
zij mij nog nooit in den steek gelaten. Naar laat ons nu gaan slapen.
Ik heb nog een paar uren tijd en het lichaam moot ook zijn rust hebben.
--
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Porfeirio Diaz hield woord.
Een rusteloozer aanvoerder was er in het Leger der Indepencia
Diet.
Met het aanbreken van den dag riep hij zijne kleine schaar reeds
bij elkander.
Twee muildieren werden beladen met levensmiddelen en een met
krijgsmateriaal en nog stood de Z011 geen uur aan den hemel Coen de
kleine troep reeds een pad insloeg aan den overkant van den stroom om
in den naburigen Staat opnieuw het oproer to doen ontbranden.
Vervolgens wou hij naar het Noorden rukken.

HOOFDSTUK XXXI.

Fen voorzichtig man.

Ricarda San-Bias was thans zes woken bij Velasquez aan huis en
door hare lieftallige vroolijkheid was zij ieders Reveling.
Slechts met leedwezen werd aan haar aaustaande vertrek gedacht.
Toch zag men dit spoedig to gemoet. De oude senor San-Bias had
uit Mazalan geschreven dat hij met de eerste stoomboot zou vertrekken
en over Vera-Cruz mar Mexico zou komen.
De wegen in het binnenland waren zoo onveilig geworden dat men
er bij eene rein to land zeker kon op rekenen ten minste drie- of vierrnaal
intgeplunderd to worden.
Toch was het alsof Ricarda niet meer dat zorgelooze vroolijke kind
was met die oogen, stralend van geluk en overmoed gelijk zij geweest
was Coen zij het huis van Velasquez het eerst betrad.
Zij was in korten tijd een bedachtzaam meisje geworden en menigmaal was het alsof zij door zwaarmoedige gedachten werd gedrukt die
zij slechts met geweld van zich kon afzetten.
In weerwil daarvan betoonde zij zelfs in die oogenblikken zooveel
goedhartigheid jegens alien dat men haar gaarne vergaf als zij droomerig
was.
Haar lach kwam altijd even vriendelijk terug.
Slechts in eene zaak stemde hare gevoelens met die van Velasquez
niet overeen en had zij menigmaal ook de vrouwen tegen zich.
Zij was namelijk zeer keizersgezind.
Dit was niet alleen omdat zij door den keizer en de keizerin met
bijzondere onderscheiding werd behandeld, maar ook omdat haar eenvoudig en helder verstand het zeer goed inzag dat de keizer het inderdaad goed met het land voorhad. Hij deed alles wat in zijn vermogen
was om de welvaart zijner onderdanen to bevorderen.
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Senor Velasquez kon niets ontkennen van adios wat gij hem opsomde
ten gunste van Maximiliaan.
De feiten waren sprekend.
Hij beweerde dat de keizer, gezien van bet standpunt zijner partij,
in eene moeielijke positie was geraakt welke hij niet gemakkelijk zou to
boven komen.
De keizer bestreed de partij van Juarez, maar hij regeerde met
degenen die doze grondbeginselen aankleefden.
Was dit niet tegenstrij dig ?
— Waarom was hij naar Mexico gekomen ! riep Velasquez dan uit.
Hij is eon werktuig in de handen van Napoleon III.
— Maar word hij niet door het yolk zelf gekozen ?
— Mijno lieve Ricarda, antwoordde hij, gij kunt tweemaal in eon
maand over eon hoofd van den Staat laten stemmen en tweemial zult
gij in Mexico eon verschillenden uitslag zien.
— Maar wat is het yolk dan. ?
— E6n verkiezing in Mexico is hetzelfde als wildet gij het juiste
getal herten opgeven die in onze bergen. ronddwalen. Het is eene
bepaalde onmogelijkheid. Want het eigenlijke yolk neemt eerst eon
besluit als het overtuigd is van den goeden uitslag. Alles wat vooruit
geschied is komediespel !
— Maar is de keizer dan niet misleid door het Mexicaansche yolk ?
zei Ricarda.
— Dat kan wel zijn.
— Dan is het de schuld van Mexico.
— Neon, het is zijne schuld.
— Iiij meent het zoo good. Al de wetten die hij uitvaardigt zijn
zoo doelmatig en zoo me.nschlievend ! En Diet voor zijn eigen belang
maar tot het welzijn van iedereen.
Velasquez geraakte in het nauw.
Ontvluchtend zei hij :
— Maar, Ricarda, wat is het yolk toch ?
— Men kan het alle menschen toch niet naar den zin waken, hove
oom !
— Neen, mijn kind, antwoordde Velasquez, maar ik beklaag mijn
armen keizer... Hij maakt het niemand naar den zin en dat is erg.
— Omdat hij zich niet tot werktuig eener partij wil laten gebruiken ! Heeft hij niet hot lot der werkende klas verbeterd ? Wat deed hij
niet voor de Indianen ?
— Hij heeft eon einde gemaakt aan de slavernij, dat is waar.
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- Daardoor heeft hij duizenden en duizenden gelukkig gemaakt.
— Ook slechts maar ten halve, antwoordde Velasquez. Hij heeft
hen vrij van de lijfeigenschap gemaakt, maar heeft hun niets anders
daarvoor in de plaats gegeven. Zij zijn vrij voor het oogenblik, maar
hoelang zal het duren ?
— Wat moest hij gedaan hebben, 00!r
- Hij had hen gronden moeten aanwijzen om to bebouwen. En de
Franschen die hier zitten De duivel hale hen ! Zij hebben ons land am
den rand des verderfs gebracht en nu zullen zij Maximiliaan in den
steek laten, zei hij knorrig en met zichzelven.
Velasquez nam zijn hoed en verliet de kamer.
Tegen dat meisje kon hij toch geen gelijk halen.
Ricarda bled alleen in de kamer.
Met gebogen hoofd, de hand op de tafel geleund, stond zij daar.
Waarom had haar oom zoo gesproken ?
Zij was zwaarmoedig en treurig.
De deur word voorzichtig geopend.
Een bediende kook binnen.
— Senorita !
Hij Wilde de jonkvrouw aanspreken, maar hij vreesde haar to storen.
--Senorita !
Ricarda hoorde horn nog niet.
Hij trail nu bedeesd op haar toe.
— Senorita !...
Ricarda ontwaakte uit haar mijmeringen.
- Wat is er, Pablo ?
— Er is eon senor beneden, senorita.
— Senor Velasquez is uitgegaan, Pablo.
- Hij wilde u spreken, senorita.
- Mij ?
De bediende boog.
- Wie is het ?
- Eon Fransch officier.
Het meisje stond verbaasd.
- Dat is stellig eon misverstand. Misschien is het voor de senora
Velasquez. Die is nog niet teruggekomen.
Neen, jonkvrouw, u... De senorita Ricarda !
- Dat is zonderling.
- Hij heeft uw naam genoemd, jonkvrouw.
— Hoe heet hij ?
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Pablo krabde zich achter het oor._
- Ja... hm !... senorita...
- Weet gij het niet, Pablo'?
Hij heeft inij zijn naam genoemd maar doze klonk zoo vreemd
en ik heb hem weder vergeten.
Ricarda glimlachte.
— Er zal toch eene reden zijn, antwoordde zij. Laat den senor
boven komen !
De bediende verwijderde zich
Zij stond op en-bleef midden in het vertrek bij de tafel staan.
Wat kon een Fransche offici3r haar to zeggen hebben ?
■ .1

De wilden in hun kamp.

Zij hoorde een tred... het klinken der sporen... de deur werd
geopend.
Ricarda ontstelde.
Op den drempel stond; bleek als een doode, met ingevallen °nen
geen Fransch maar een Belgisch officier.
Van Leuwen
Zij herkende hem nauwelijks en toch had zij zoo dikwijls aanthem
gedacht
— Senorita, sprak de jonge officier, ik kom om bij u mijue verontschuldigingm to maken.
- Bij mij, senor ? stamelde de jonkvrouw die mode - hadzih to'
beheerschen:
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Een verraderlijke blos van genegenheid kleurde haar gelaat.
Dat ik mijn gegeven woord niet vroeger heb gehouden, hernam
de jonge man.
— Welk woord, senor ?
— Er was veel kans, senorita, dat ik het nog niet had kunnen
doen, want gister heeft de geneesheer mij eerst toegestaan Cuernavaca
te verlaten en nog op dit
Ricarda zag hoe zijn gelaat plotseling grauw werd en zij had
nau'welijks tijd genoeg om een stool bij te schuiven.
— Zet u, senor, in Godsnaam ! zeide zij.
Zij Wilde schellen.
Van Leuwen wenkte dit niet te doen.
— Doe dat niet, senorita, het is alweer over. Het was slechts eene
voorbijgaande aandoening. Het groote bloedverlies heeft mij zeer verzwälit en de inspanning van de reis was misschien wat groat voor mijne
krachten.
- Zijt ge pas aangekomen, senor ? vroeg zij.
- Ongeveer een uur geleden, senorita.
- Gij ha. cit rust moeten nemen.
— Het is nu reeds voorbij en ik had geene rust voor ik mijne
belofte had vervuld.
— Maar welke belofte, senor ?
ilij nam den ring met den smaragd van zijn pink en reikte hem
Ricarda over.
Vriendelijk sprak hij :
— ,Ziehier, mejonkvrouw. 1k breng u den ring terug volgens
afgesproken belofte. De schurk is ontkomen maar zijn.e handlangers
hebben Loch hun verdiend loon ontvangen.
Reeds den volgenden morgen hebt gij de roovers betrapt,
niet waar ? vroeg Ricarda terwijl zij den ring half besluiteloos aannam.
0 ! hoe dank ik u dat gij mij hebt bevrijd- van het onverdraaglijke
bewu.stzijn dat dit dierbaar kleinood zich aan-de hand be yond van zulk
een slecht mensch.
Onwillekeurig bracht zij den ring aan de lippen.
Wij vonden in een der zakken van Lucido den brief die hem
uitnoodigde den volgenden morgen deel te nemen aan een _ aanranding
der
Rechtvaardige hemel Dus had de misdadiger den brief bij zich
terwij1 hij hier met ons feestte. Wie zou zulks hebben kunnen vermoe,
den ?,En.-dat een lid van die familie I
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— Senorita, hernam Van Leuwen somber, wat ik tot nu toe van
dit land en de menschen heb gezien, heeft een treurigert indruk op mij
gemaakt. 1k geloof dat het yolk van natuur braaf en goed is maar eindelooze burgeroorlog en omwenteling hebben het bedorven. Er is geen
eergevoel weer onder de mannen ! Geen bewustzijn dat een gegeven
woord verbindend is.
Ricarda knikte met het hoofd en Van Leuwen, die eerst weder
opnieuw adem schepte, vervolgde langzaam :
— En hoe uiterst wispelturig .zij van karakter zijn heb ik nu to
Cuernavaca ondervonden. 1k leerde daar de Mexicanen goed kennen
want zij lieten ongeveinsd zien hoe en wat ze waren. En daarme le most
Maximiliaa.n. regeeren
- Arme keizer ! sprak Ricarda. Ik vrees, senor, dat gij waarheid
spreekt.
Van Leuwen bleef voor zich stareu in droevige gedachten.
Ricarda vervolgde :
0 ! hoe dankbaar ben ik u dat gij in -weerwil van uwe lichaamlijke zwakte u den weg hierheen niet hebt ontzien.
- Oratzien ! jierram de officier. Ik verheugde mij steeds in de
gddachte daaraan en maanden lang moest ik geduld hebben. Meermaals
heb ik gevreesd u in Mexico niet meer aan to treffen.
Levendiger grog hij voort :
- Geloof eater niet dat de ring voor u verloren ware geweest als
mijne gevaarlijke zickto niet ware genezen geweest waarvoor de heelmeester erg gevfeesd h eft. .11K had den Franschen geneesheer de belofte
afgenomen dat hij den ring, na mijn dood, aan u persoonlijk zou
bezorgen. Ik ben zeker dat hij zijne belofte zou nagekomen zijn. Is
mijnheer uw oom niet thuis*?
— Neon, senor, hij is uitgegaan. Hij zou zich zeer verheugen u to
zien...
En blozend voegde zij er bij :
— En mijn vader ook !...
— Is mijnheer uw vader hier, senorita ?
— Neon, maar ik verwacht hem spoedig.
— Om u van hier weg to halen ! riep van Leuwen bijna verschrikt.
— Pat is het oogmerk zijner komst, antwoordde het meisje zacht.
Van Leuwen zweeg.
Hij zag stil en bewogen voor zich.
Eindelijk zeide hij` :
— Ads gij bet mij veroorloofd. senorita, dan breng ik later uw
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oom een bezoek... 1k voel dat ik te veel op mijne krachten heb betrouwd.
Ik moet mij nog eenige rust gunnen.
- Laat mij een bediende roepen, senor, om met u te gaan.
Van Leuwen schudde lachend met het hoofd.
— Het zal wel gaan, antwoordde hij. Beneden op de plaza neem
ik een rijtuig. Vaarwel, senorita.
Zachtjes en ontroerd nam hij haar hand.
Ricarda sloot de oogen en liet haar nemen.
De officier bracht haar aan de lippen en drukte er een kus op.
Een lichte blos overtoog de bleekheid van den Belg en Ricarda zelf
vond geene woorden.
Zonder verder spreken verlieten zij elkander.
Ricarda stond nog lang op dezelfde plaats in mijmeringen verzonken.
Angstig en zorgvol zag zij hem na.
Zij murmelde :
— Die jongeling heeft goon tehuis hier. Hij moot komen... Ik zal
het mijn oom voorstellen. Misschien wordt mijn vraag ingewilligd.
Eon uur later kwam senor- Velasquez terug.
Zijn gelaat, dat zoo ernstig was then hij zijne honing binnentrok,
helderde op toen hij Ricarda bemerkte.
Hij zag dat er vroolijkheid in haar oogen blonk !
Was de ring daarvan de oorzaak ?
- Raad eons,, oom, wat ik gekregen heb ! lachte zij schalks met
de han.djes achter den rug.
— Wat gij gekregen hebt ! En van wie ?
- Raad maar eons !
— Hoe kan ik dat, Ricarda.
— Mijn ring heb ik weder, riep zij, hem de hand met den ring
voor de oogen houdeid.
— Den ring, riep Velasquez haastig, dien Mauricio Lubido...
— Dien mijnheer de struikroover mij heeft afgenomen, ja... en
waaraan ik hem herkende.
— En wie heeft u dien gebracht ?
— De man die hem heeft afgenomen.
— Maar wie ?
— De kapitein Van Leuwer.
— Van -Leuiffen ! Leeft die nog ? vroeg Velasquez met ijskoude
onverschilligheid.
-

Zeker, oom,:
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— Ik dacht dat die bij die gelegenheid doodgeschoten was.
— Maar, lieve oom, wat valt u in ! Hij was slechts verwond.
— Ja, zeide Velasquez, maar mij is ook gezegd dat hij drie kogelwonden had bekomen waarvan hij ongetwijfeld sterven moest. Nu, het
verheugt mij dat hij dit gevaar gelnkkig te boven is gekomen. Het zijn
taaie menschen die vreemdelingen.
— Volkomen hersteld is hij nog in lang Diet, beste oom. Begrijp
eens, Coen hij een uur geleden bier kwam en mij den ring terugbracht,
werd hij opeens doodsbleek ; hij had moeite zich op een stoel neder to
zetten en zou hijna op den grond neergevallen zijn.
— Dan is het zeer lichtzinnig van hem, zeide Velasquez, een
bezoek of te leggen.
— Maar wie zal lem de noodige hulp verleenen, beste oom ? De
arme man heeft hier geen ander thuis dan de kazerne. a was er zeer
mede begaan, ging zij ontroerd voort, want ik heb hem op dien
bewusten avond verzocht mij den ring terug te zenden. a ben daardoor
ook de oorzaak zijner verwonding en als mijn vader bier in Mexico
woonde... dan wit
ik wel wat mij te doen stond.
•
— Welnu, lief kind, zeide Velasquez Wiens gedachten waren afgedwaald, wat zoudt gij dan wel doen ?
- Ik zou vader verzoeken, zeide Ricarda op vastberaden toon,
hem in ons huffs op te nemen opdat hij behGorlijk verpleegd mocht
worden.
— Maar, Ricarda, wat haalt gij in het hoofd ? riep de man. Een
wildvreemde wa aw rmede wij nau.welijks drie of viermaal in gezelschap
zijn geweest. Dat is immers eel). onmogelijkheid !
- Waarom ? vroeg het jong meisje haastig. Behoort hij Diet reeds
daardoor dat hij kapitein is in het leger van den keizer tot ooze
vrienden.
- Mijn lief kind, hernam Velasquez nadenkend, ik vrees dat het
leger des keizers niet _lang moor zal bestaan, want de voorteekenen dat
er weder eene krisis op handen is vermeerderen van dag tot dag.
- Hebt ge nieuws gehoord, oom. ?
— Ja, en alles behalve goede tij ding ; want hoewel ik niet woof _of
er reeds bevel is gekomen in bet leger, zoo lijdt het Loch goon twijfel
dat keizer Napoleon III door de Noord-Amerikaansche regeering met
oorlog bedreigd wordt, als hij niet spoedig aan zijn troepen bevel geeft
tot den aftocht en ze to Vera-Cruz doet inschepen. Dan bevinde-n wij
011S in_ den onaangenamen toestand -Juarez spoedig voor de hoofdstad to
Zion,
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— Maar dat is immers niet mogelijk, riep Ricarda verschrikt. De
keizer heeft toch zijne eigene troepen en al de Mexicaansche regimenten
die hem trouw gezworen hebben.Als wij zelven de zaak niet opgeven
clan kan Juarez het toch niet wagen met zijn woeste benden tegen
Mexico op to rukken.
— Met dat oprukken schijnt hij fel'op den weg to zijn, sprak
Velasquez, want de nieuwsbladeren berichten dat de Fransche troepen
in het Noorden zich zeer onzijdig houden.
— Dat is verraad, oom !
— Wal wilt ge, kind ?
— Dan zijn. Bazaine en Napoleon III bedriegers !
— De toestand is zoo. Mejia, de brave Indiaansche generaal, schijnt
to Matamoras ingesloten to zijn. Negreta, de minister van oorlog van
Juarez, rukt op naar Chihuhua en we beleven thans voor de derde maal
denzelfden strijd dien wij ieder jaar sinds 1863 hebben gehad. Het land
gaat daardoor to gronde en 't ware misschien best dat Maximiliaan
maar terug naar zijn land keerde.
— Maar, riep Ricare.a, hebt gij hem alien niet tot keizer gekozen !
— Ja, kind, maar bet Mexicaansch_volk is veranderlijk.
Ricarda wilde het gesprek op een ander standpunt brengen.
— Dat alles, oom, vervolgde zij vroolijk, heeft toch eigenlijk niets
to maken met datgene waarover ik eerst met u sprak.
— En wat was dat, Ricarda ?
— Hebt gij het reeds weder vergeten ? vroeg het meisje blozend.
Wij spraken van den zwaargewonden Belgischen officier.
— En ?...
— En dat hij in de kazerne geene verpleging heeft en het heel
vriendelijk zou wezen als iemand hem bij zich in huis nam.
— "Ja, dat zou plezierig voor hem zijn, hernam Velasquez bedaard,
Maar wie zal het doen ? Wij kunnen de militaire commissie toch niet
ontlasten van alle verwonden en onze huizen tot gasthuizen maken.
— 1k dacht slechts, oom, zei Ricarda op vleienden toon, omdat de
kapitein van Leuwen toch eigenlijk door mijn toedoen verwond is.
— Door uw toedoen ?
— a gaf aanleiding tot alles. 1k heb hem met de zaak bekend
gemaakt en door mij, op mijn verzoek, heeft hij er zich mede bemoeid.
— Uw vraag doelde dus alleen op kapitein van Leuwen ? zeide
Velasquez terwijl hij haar in de oogen blikte. Daar hij u thans een
bezoek heeft gebracht zoo moot hij toch weder hersteld zijn.
-- Ja, zoo half en half, maar hij is erg zwak.
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- Tegen den kapitein heb ik Diets, lieve ; het is een Oink jongeling
en een dapper officier, maar de zaak waarin hij juist door u werd gewikkeld is mij, zooals ik ronduit moet bekennen, niet zeer aangert' aam.
Want alhoewel ik geheel onschuldig daaraan ben heeft Lucido sinds
dien tijd mij als een vijand behandeld. Neem ik nu den kapitein in huis,
op wiens aanklacht zijn zoos gevangen werd genomen, dan zouden zij
die gastvrijheid ongetwijfeld ten mijnen nadeele uitleggen.
— Maar, oom, was het dan geen zeer gemeene aanranding ? riep
Ricarda terneergeslagen uit.
Quien sabe ? zeide Velasquez. In den tegenwoordigen tijd is het
moeilijk guerrilleros van ladrones to onderscheiden.
— De daclen zijn eender.
- De drijfveer verschillend, Ricarda.
— Het is dus alleen de voorzichtigheid die u terughoudt ? sprak
het meisje.
— Ja en neen, Hove. Later kon mij dit alles zeer duur aangerekend
worden.
De senorita knikte langzaam met het hoofd.
- Ik begrijp het, oom. Gij wilt afwachten welke partij de bovenhand behaalt om daarvan uw besluit to laten afhangen.
- Dat juist wel niet, zeide Velasquez haastig, want hij schaamde
zich wellicht nu hij zijn staatkundig programma in zoo'n korte eenvoudige woorden hoorde blootleggen.
Ik ben den keizer inderdaad toegedaan, vervolgde de man,
want ik zie en ik gevoel dat hij het good meent met zijne onderdanen.
Ili hoop dat de Hemel hem vergunnen moge zijne zaak gelukkig ten
uitvoer to brengen, =at ik mag de gebeurtenisgen die een enkel
persoon niet kan tegenhouden toch niet vooruitloopen en ben het zoowel
aan mij zelven als aan mijn huisgezin verplicht niet lichtzinnig noch
onberaden. to -werk to gaan.
Ricarda was stil en nadenkend geworden. Zij antwoordde geen
enkel woord maar knikte met het hoofd terwiji zij hare blikken ten
gronde sloeg, en gaf daarmede to kennen dat zij zooal niet zijne beweeg-redenen billijkten deze ten minste begreep.
Zij verwijderde zich maar had haar plan.
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De opoffering eener moeder,

Keeren wij nu terug naar het kamp van den grooten Adelaar Cassa.
- Er hcerschte in de legerplaats der blinden eene buitengewone
bedrijvigheid.
De mannen keken hunne wapenen na en de vrouwen pakten levensmiddelen. voor hen in, verstelden het tuig hunner paarden en vlochten
nieuwe lasso's.
Den volgenden morgen beschilderden de krijgslieden reeds in de
vroegte hunne gezichten op eene wanstaltige wijze met bonte kleuren
ten: einde zich aan hunne vijanden vreeselijker voor to doen, en
brachten de vrouwen de paarden naar de tenten on versierden daarvan
de manen en steerten met veelkleurige Vederen en bonte lederen riemen.
Daarop zette_men zich bij de vuren neder . ten einde -zich door een
overvloedig maal tot de reis to sterken.
Toen de zon opging verzamelden de krijgslieden zich to paard voor
de tent van den hoofdman.
Doze kwam met het schild aan den arm in hun midden om zich
door hen in zijn nieuwen dos to laten bewonderen.
Dan ging hij naar Bellarosa en wenschte haar vaarwel.
Evraert Mak hij de hand toe.
Aan het hoofd zijner krijgslieden reed hij wog.
Aileen de slechtste paarden en muilezels bleven in het kamp.
Dit za‘g Bellarosa met leede oogen.
Wat ik gevreesclIeb is gebeuid. Zij hebben al de goede paarden
medegenomen.
Wij zullen op muilezels ver vooruit zijn eer men onze vlucht
kan bemerken en als onze dieren het maar vol kunnen houden dan
"4ulleu oia misschien slecht$ enkele ruiters inhalen. Voor dozen. bob ik
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kogels genoeg bij mij, sprak Evraert op , een Loon van gerustheid en
vastberaden heid
In den loop van den dag begon hij eenige tafereelen van de
gevechten der wilden op de tent te schilderen om alle verdenking van
zich of te weren.
Hij vermeed zooveel mogelijk Bellarosa en daar men op eenigen
afstand van de tent van Cassa eene dergelijke voor hem op had geslagen
ontmoette hij de blanke vrouw slechts aan den maaltijd.
Beiden bereiddcn zich tot de vlucht.
Bellarosa ging dikwerf met haar dochtertje wandelen en met voorkeur naar de plaats waar de muilezels graasden.
Met het oog koos zij reeds den besten muilezel voor Evraert uit.
Haar eigen paard, een. prachtige Amerikaansche volbloed-hengst,
werd even als vroeger 's avonds nabij de tent van den hoofdman aan
een boom vastgebonden, om het daar gedurende den nacht voor alle
mogelijk gevaar te beveiligen.
Bellarosa had het dier zoozeer aan haar gewend dat het naar hare
stem 1 uisterde en zich geerne door haar liet liefkozen.
Nu behandelde zij het prachtig blanke dier nog veel liefderijker en
riep het 's avonds altijd zelf uit de weide naar zich toe.
Zeven dagen gingers rustig en stil voorbij. De Indianen waren reeds
zoover aan heebijzijn van den vreemdeling gewoon dat zij geen acht
meer op hem sloegen.
De morgen voor den nacht dien Bellarosa voor de vlucht bestemd
had was aangebroken..
Zij ontmoetten elkander als toevallig op de weide waar de muilezels
graasden.
Zij nam haar meisje bij de - hand en verliet de legerplaats al
wandelende juist in de tegenovergestelde richting die Evraert ingeslagen
had. Volgens afspraak kwamen zij al spoedig op de weide bij elkander.
Nu wees Bellarosa aan Evraert het muildier aan dat zij voor hem
besteld had en dat zij 's avonds wanneer zij haar paard ging halen aan
een aangewezen boom zou vastbinden.
Daarop liepen zij elkander voorbij en keerden langs verschillende
wegen naar de legerplaats terug. Met een gemengd gevoel van hoop en
vrees liepen zij den dag schijnbaar met de meeste kalmte voorbijgaan.
Maar hunne inwendige gemoedsstemming nam van uur tot uur toe.
De zon ging onder.
Wanneer zij weder boven de kim oprees, zouden zij dan vrij wezen
De duisternis lag over de legerplaats.
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De maan stond helder aan den onbewolkten hemel to prijken.
Bellarosa keerde terug van de weide.
Zij bond den hengst achter aan de tent vast en begaf zich dan aan
het vuur dat aan den ingang was aangelegd.
Evraert was daar reeds.
Bellarosa fluisterde :
—, Het muildier is aan den boom vast... Sluip straks naar de weide
en van daar naar het bosch op de aangeduide plaats. Ik zal u daar
vervoegen.
— Maar zullen de vrouwen die bij u in de tent slapen niet wakker
worden als gij hen verlaat ? vroeg Evraert.
— 1k heb reeds verscheidene dagen geleden mijn nachtbed bij den
ingang der tent laten brengen, onder het voorwendsel dart het mij
daarin te warm werd. Bovendien slapen. de Indiaansche vrouwen als
ossen als de mannen maar niet op blijven rond de dobbelsteenen dan
hebben wij voor niets te vreezen, antwoordde Bellarosa.
Evraert begaf zich naar zijne tent.
Het waren twee lange uren die hij daar doorbracht, luisterend naar
ieder geluid.
Eindelijk zweeg alles.
De vuren gingen uit,...
Aileen bet licht der maan verlichtte de hooge witte tenten nog.
De wind suisde in de boornen en uilen zweefden ',met een spookachtig vleugelgeklep boven het kamp.
Nu moest het stuk gewaagd
Evraert hing kozelzak en weitesch om, stak revolver en mes in den
gordel, legde eerie groote buffelhuid over den schouder en nam toom,
buikriem en buks in -handen.
Zonder gedruisch te maken ging hij uit de tent en bleef in de
schaduw daarvan een poos staan luisteren.
Alles was stil en rustig.
Hij snelde naar het bosch en liep langs het bekende pad tot aan
de grasvlakte.
Daar_ legde hij zijn pakgoed neer, liep ijlings naar den boom,
waarbij hij den muilezel in het gras zag liggen, maakte den lederen
riem los en bracht het dier in allerig in de schaduw van het bosch.
Hij deed het den toom aan, legde het de buffelhuid op en maakte
deze door middel van den buikriem vast.
Hij was tot de vlucht gereed.
Bellarosa kwam echter Diet.
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Was er onraad ?
Hij luisterde met ingehouden adem in de richting der legerplaats...
Niets !
Het bosch lag stil en rustig in den maneschijn.
Het zilveren licht zijpelde tusschen het zacht wemelend loover met
een geheimzinnig gefluister.
Bladeren vielen ritselend neder.
Eensklaps toch bemeride hij eene schaduw die naderde... Was. het
de jonge vrouw ?
Met de hand op den kolf van zijn revolver wachtte hij, gereed
leven duur to betalen indien er iets was uitgelekt.
Neen, het was Bellarosa met Lydia op den arm.
Zij leidde het paard bij den toom.
Evraert naderde haar en sprak fluisterend :
— God dank ! gij zijt daar, senora. Het waagstuk is volbracht De
Almacht helpe ons !
Zijne stem beefde... hij stak haar de hand toe.
- Gauw nu, senora, iedere minuut is kostbaar.
Bellarosa tilde haar kind op het paard, sprong in het zadel met de
behendigheid eener Indiaansche, klemde Lydia in haar linker arm en
vatte de teugels met de rechterhand.
Evraert Tat reeds op zijn muildier.
- Vooruit
Beiden snelden over het effen weiland langs den zoom van het
bosch, zoodat de dauwdruppels op het gras door de hoeven der dieren H
als een reden van diamanten in het maanlicht spatten.
Rusteloos ging het nu voorwaarts spoedig hadden de vluchtelingen
de legerplaats uit bet oog verloren en de eukele lichten ervan pinkten
als sterretjes in de verte.
Maar Evraert begon er aan to denken dat zulk een voortjagen de
dieren to zeer zou afmatten en hij verzocht Bellarosa den snellen rit van
-haar paard een weinig to matigen.
Op een drafje reden zij nu voort maar de senora moest den vurigen
hengst gedurig intoomen opdat de muilezel het bij zou kunnen houden.
Door het bosch kronkelde eerie rivier.
De angst die de vluchtelingen voorwaarts dreef, begon plaats to
maken voor het gevoel der herkregen vrijheid.
Zij haalden ruimer adem en de zekerheid dat zij nu veilig waren
n am gedurig toe.
Daar zagen zij de eerste schernering van den aanbrekenden dag a,ala
den oostelijken hemel.
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Zij aanschouwden het morgenrood met verrukten blik.
Was bet de dag der vrijheid die kriekte ?
Het werd al helderder en helderder ; van iedere hoogte die de
vluchtelingen beklommen blikten zij op den afgelegden weg terug.
Er • deden zich geen vervolgers zien alleen de dieren der woestijn
liepen rustig in het gras rond.
— Het geluk is met ons ! sprak Bellarosa terwijl zij haar kind met
moederlijke bezorgdheid en vreugde aan haar boe2em pringde. Als de
wilden ons in den nacht niet gemist hebben dan zijn wij gered.
En toch zelfs voor de Roodhuiden zou het moeielijk geweest zijn in
den maneschijn bun spoor to ontdekken.
— Indien zij don dag hebben afgewacht, sprak de schilder, dan
kunnen zij ons niet moor inhalen want wij hebben flink doorgereden.
— Het is spijt, sprak Bellarosa, dat gij even als ik op geen goed
paard zijt gezeten. Uw muilezel loopt to traag.
— Het zijn ook alleen muilezels waarop zij ons achtervolgen.,
Antwoordde Evraert: Stel u gerust, senora, we zijn veilig.
Maar plots verbleekte Bellarosa.— 0 mijn. God ! murmelde zij en keek achter zich.
Angstig klonk het uit harm boezem :
— Almachtige God ! daar komen zij !
Verschrikt blikte de schilder in de aangeduide richting...
In de verte kwam eon troop Indiaansche ruiters in vliegen.de vaart
van achter je en Bosch to voorschijn.
Onder het schreeuwen had Bellarosa hdren hengst den teugel
gevierd en reed nu in voile snelheid voort.
Evraert zweepte zijn muilezel die hollend achterna vloog.
Een rit om het 1pven was het.
In sprakelooze wallhoop en razenden angst snelden zij voorwaarts
berg-op, berg-af, fOtdat de wftfe schuimvlokken om de dieren heenvlogen en hun mid snuiven hunne uitputting verried.
De muilezel inzonderheid raakte buiten adorn, begon to draven en
toen to stappen...
Het was onmogelijk hem tot m.eerderen , spoed aan to zetten.
Met ontzetting held Bellarosa haar paard in en keek naar de
vervolgers achter zich, die nog op denzelfden afstand, maar_ook met
denzelfden spoed kwamen aanrennen..
— Vlucht ?... Red u zelf en uw kind t... 1k zal mij in de struiken
verbergen !... Draal goon oogenblik L.. Niemand kan uwen hengst
inhalen !,.. riep Evraert aan de vrouw, toe en woes haar voorwaarts.
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Doeh . deze sprong van haar paard af, hief hare handen smeekend
mar den schilder op en zeide :
— Neen... Ik kan niet meer ! Gij moet mijn paard bestijgen ei
mijn kind redden !...Red mijn kind !
— Om Gods wil, senora ! -V lucht ! vlucht ! riep de Viaming met
ontzetting en wilde de vrouw op den zadel terug dringen.
— Wat kan mij de vlucht met mijn dochtertje zonder u bateni
Wij zouden. toch -hoiden een wissen dood te gemoet gaan. Spoedigt, ik
bezweer u, red mijn kind, voor dat de kannibalen het wader mijn oogen
vermoorden.
Nooit zal ik u verlaten ! Wilt gij niet vluchten clan zal ik u
verdedigen zoolang er nog adem in mij is ! antwoordde Evraert als
buiten zich zelven.
En hij greep den arm der vrouw om haar op het paard te linen.
— Dan zult gij mijn lijk achterlaten om miju kind te redden ! riep
Bellarosa nu in hare wanhoop nit, trok een mes nit den gordel en `zette
het op hare borst.
Evraert greep haar snel bij de hand.
— Om Gods wil ! wat wilt gij doen ? riep hij hevig ontsteld nit.
Eensklaps drong het helsche geschreeuw der wilden nader in hun
ooren.
— Mijn kind wil ik redden ! voort ! voort ! kreet de rnoedige
vrouw. Mijn levers zullen de bloedhonden wel sparen tot aan de terugkomst van Cassa, maar het leven van mijn dechtertje geen rninuut I
Aarzel niet langer of gij ziet ons hoiden. sterven
Bij deze woorden ontrukte zij aan Evraert met bliksewsnelheid den
teugel van -den muilezel,. sprong er op en reed met de woorden : Red
mijn kind ! de wilden te gemoet.
Evraert had geen oogenblik tijd om zich to bedenlerr. Hij sprong
op den hengst, sloeg zijn arm om het weeneude meisje en snelde met
het arme kind van daar weg.
De hengst stormde als een pijl nit den boog s cloor het dal.
Bellarosa zag hen na en mnrmelde :
Goddank ! Mijn kind is ' gered !
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rie gelukstar verduistert.

Velasquez had niet zoo geheel en al ongelijk gehad, then Iiij in
zijn-gesprek met Ricarda zijne meening zeide, namelijk dat het keizerrijk niet stevig stond en misschien spoedig het onderspit zou delven,
Een geluk komt zelden alleen. Evenzoo filet tegenspoed. De eene
ramp schijnt de andere na zich te slepen.
De lawiene kan op den top van een berg ontstaan door een nietige
schtildelooze oorzaak.
Een eenvoudige snuwbal rolt naar beneden en een kind zou hem
dan kunnen tegenhouden.
Hij rolt... hij rolt !... Hij wart aan Het wordt een reuzenbol..,
can monsterachtig gevaarte dat bosschen uitrukt, stroomen dempt,
dorpen en steden verplettert.
In het jaar 1865 had het keizearijk naar het scheen vaste gron.dvesten gekregen.
De Fransche, Oostenrijksche en vooral de Belgische troepen hadden,
dapper_ondersteund door de Mexicaansche generaals Mejia en Mendez,
den vijand verjaagd waar zij hem aantroffen en hadden eigenlijk maar
voor korteu tijd het geheele uitgestrekte rijk — met,uitzondering van
Guerrero en enkele zeer verwijderde Staten — aan de keizerlijke regeering onderworpen.
IVIaar zulk een groot rijk laat zich ,wel veroveren doch is niet voor
goed, te behouden, tenzij men honderdduizenden soldaten tot zijne
beschikking heeft, om de plaatsen, welke men heft veroverd, ook te
bezetten.
Reeds voor het einde des jaars keerde het geluk. Juist van den dag
of dat de keizer in Charlotte terugkeerde van haar uitstapje naar Yutacau
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en de tijding aankwam van het overlijden haars vaders, _Leopold I,
koning der Belgen, scheen het keizerrijk het toppunt zijner grootheid
bereikt to hebben.
Doch van dan af, eerst langzaam, daarna sneller en s p eller begon
het to dalen om eindelijk in den afgrond to storten.
Nog altijd Meld het zich echter staande.
De Fransche troepen deden tot nog toe, hoewel Bazaine reeds
geheime orders scheen ontvangen to hebben, hun plicht en weerden
zich dapper, waarheen zij ook werden. gevoerd. Maar reeds inhet voorjaar van 1866 toonde de opperbevelhebber geen lust meer voor ialeuwe
krijgson.dernemingen
Hij zond de Belgische troepen naar alle gevaarlijke punten en
scheen zijn leger meer en meer van het krijgstooneel terug to trekkeni,
In Juni maakte hij zich echter nog meester van Chihuahua en
dreef hij Juarez, die reeds tot zoover was vooruitgedrongen,wedt r terug.
Doch daarna bleef or geen twijfel meer over.
Hij liet zijne aanvallende houding in Mexico varen.
Niettegenstaande de Juaristen van alle zijden aanrukten en gedurig
stouter werden, toen zij voelden dat hun geen ernstigen weerstand werd,
,geboden, het de maarschalk zich niet meer in met verdere onderne.thingen.
Hij scheen slechts eon doel te beoogen : namelijk zijne Fransche
troepen bijeen to trekken en alzoo verdere orders af to wachten op
welker ontvangst hij moest voorbereid zijn.
De geheime aanhangers van Juarez juichten.
Op dit oogenblik aan het keizerrijk de noódige help to onttrekken,
was zooveel als het den genadeslag to geven. Zoo werd ten minste de
zaak opgevat door hen, die Mexico en zijne bevolking good kenden.
Maximiliaan had ondertusschen de laatste maanden in rusteloosheid doorgebracht, want de onzekerheid hoe de- voorstellen van zijn
gezant Almonte in Parijs zouden worden ontvangen, baarde hem de
meeste zorg.
Hij zag wel in dat de toestand in zijn rijk hoe langer hoe dreigender werd, maar hij wist ook dat het slechts eene laatste wanhopige
poging der Juaristische partij kon zijn eene laatste opflikkering van
den omwentelingsgeest die dan eerst gevaarlijk worden zou als men hem
gelegenheid gaf te ontwikkelen.
De Vonk kon alles in lichtlaaie zetten.
Met krachtdadig optreden was zij gebluséht
Nog eens de rebellen. uiteengedreven ; nog eons de guerrillero s
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verslagen en het zou hun onmogelijk wezen in dit -wreed geteisterde
land een leger op de been to brengen.
Maar daartoe had hij de onderstenning van Frankrijk noodig' voor
nog enkele maanden.
Doch wat deden de troepcn thaws die bij machte waren het oproer
in zijn ontstaan to verstikken ? Gelijk een slapend monster lag het
Fransche leger werkeloos !
Dit was een verraad van Bazaine !
Of.... een verraad van Napoleon. III indien doze bevelen in dien zin
had gegeven.
Zij stonden daar, de Fransche soldaten, met het geweer in, de arm,
en al de dringende voorstellen aan d maarschalk gedaan werden door
dozen schouderophalend of met e'en onbeteekenende verontschuldiging
beantwoord.
Maximiliaan gevoelele en ondervond iets vreeselijks : hij was geen
keizer moor in zijn rijk. ! Met klimmend ongeduld wachtte hij de tijding
van Almonte die met eene tending bij den Franschen keizer belast
word.
Een duister, droevig voorgevoel kwarn bij hem op ! IIij wilt hoe
de Vercenigde Staten tegen hem kuipten !
Hij had wel is waar een verdrag met den keizer gesloten, maar was
het dan de- eerste maal dat Napoleon lif zijn woord brak. ?
Hij kon uiet langer op Chapultepec
yen.
Hij wilde naar Cuernavaca, om daar de tijding, die hij to gemoet
zag, of to wachten.
Juist op het oogenblik dat hij ill zijn ' Mexicaansch rijkostuum, dat
hij gewOon_lijk droeg, zijn paard -wade bestijgen om naar de stad to
rijden, kwam-ile koerrier van den Franschen gezattt aan.
De keizer nam de berichten aan. Hij het oogenblikkelijk zijn paard
weder aftuigen en snelde naar zijne kamer.
Hij sloot de deur achter zich dicht ten einde- daar ongestoord to
lezen.
Hij bleef daar lang.... zeer lang.
De keizerin. wachtte._
Zij - had vernomen dat 'de Fransche consul papieren ha I. gezonden.
Charlotte vermoedde, den inhoud wel voelde zich . gedro-ngen de
zorgen van haren edelen, groothartigen echtgenoot deelen.
Het was eene moedige vrouw, een vorstin
De tijding moest ongunstig zijn want anders zou de keizer zich niet

zoolang opsluiten.
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Zij kon haar niet langer meer weerhouden en klopte aan de deur
der kamer waarin haar gemaal zich beyond.
Zij trad binnen op zijn geroep en vleide haar hand door zij n haar.
— Ge ziet er zoo droefgeestig uit, man, fluisterde zij.

Cassa, lwoldnian der Indeanen.

De keizer liet L papieren zakken die hij in de hand hield en
sprak :
— 't Is ongelukkig. Ili heb gedaan wat ik vermocht om aan het
ongelukkige land - dat door verdeeldhei I verscheurd is vrede terms to
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seven, maar zij willen dien niet en dat is het gevolg van die eindelooze
burgeroorlogen en omwentelingen die reeds gedurende een menschenleven elkander hebben opgevolgd. Deze menschen zijn niet aan den arbeid
gewoon maar aan een wild avontuurlijk leven. Daarin zijn zij geboren,
daaronder werden zij groot gebracht. Zij kehnen het leven niet anders
en willen het niet anders hebben. Ik zie het thans to laat in dat menschelijke krachten te kort schieten daaraan verandering te brengen. Er
zijn, in een woord, geene landbouwers meer, die het zaad in den akker
zaaien en vervolgens geduldig den oogst afwachten, maar gelijk zij in
hunne spelen slechts het hazaardspel beminnen willen zij van alles
oogenblikkelijk den uitslag zien. 1k word het moedeTmijn. 'even onder
dit yolk door te brengen. Juarez of wie maar wil mag zien shoe hij
daarmede klaar komt, het is een proefstuk dat ik moet opgeven en ik
geloof het verstandigste to doen, hoezeer het mij ook smart, met.... de
kroon neder to leggen.
Charlotte ontstelde.
Fier beurde zij het hoofd op.
— De kroon neerleggen ! herhaalde zij.
— Het ware best, lieve.
— En wien zoudt gij daarmede het grootste genoegen doen ? vroeg
zij• opgewonden.
Niemand, Max, dan juist dien keizer die het waagde zulk een spel
met u to spelen. Dat is juist wat Napoleon wil. De kroon neerleggen !
Wel ja, hij is door de Vereenigcle-Staten in het nauw gebractit en hij
verlangt niet beter, daar hij to lafhartig is het gegeven woord gestand
to doen. Vorstenbloed heeft or nooit door zijne aderen gestroomd. Hij
is ontsproten uit een burgerlijk geslacht en hij is niet in staat to gevoelen wat een vorst gevoelt. Zoo gij terugtraadt zou hij zich in stilte de
handen wrijven en erzich op verhoovaardigen voor u een Croon to hebben opgebouwd en u dien to hebben aangeboden, terwijl gij niet in staat
waart u daar- op to handhaven.
Maximiliaan zweeg.
Met de rechterhand op de tafel leunend kook hij stil en somber
voor zich, terwijl hij met de linker over zijn baard streek.
— Bedrogen en verraden ! fluisterde hij vervolgens na eenige
oogenblikken. Bedrogen en verraden en nogmaals door een Napoleon !
En de wereld ? Zij zal lachen om den dwIzen Habsburger die zich in
weerwil van. alles nog op hem verliet. Wat bekommert zich de wereld
ei om door welke beweegreden een vorst zich laat leiden zulk eene aanbieding aan to neraen ? Kan zij zijne gedachte raden ? En wat zal mijne
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toekomst zijn ? Vernederd door de herinnering aan de schaude ; bespot
door de menigte, verguisd door de geschriften en beklaagd door de
betersgezinden, dat is de worm die aan rnijn evensgeluk knagen zal.
Vooral dat beklag Dat mcdehjden
Er werd zacht aan de deur geklopti.
Maximiliaan hoorde het niet m.aar wel de keizerin die naar de deur
trail en die opende.
Het was een bediende die op een zilveren blad eon bNicht aanbood.
Charlotta schrikte.
Het was het oogenblik niet iets goods to verwachten. Maar wat het
ook mocht zijn, het noodlot dreigde en hoe beter men het gevaar order
de oogen zag, hoe lichter de redding rnogelijk zou. wezen.
Zij nam den omslag en sloot claarna weder do deur. Flef‘ was evil
bericht uit Bazaine's kabinet, met een Fransch zegel.
Met bange verwachting legde zij het op de thfel.
Eerst had de keizer daarop geen acht geslagen, doch thans als uit
een droom ontwakend, kook hij op.
Hij nam den omslag.
— Van waar, Charlotta ?
— Het schijnt van Bazaine to komen.
Hij sprak geen woord meer, brak hem open en doorlas hct geschrift.
— Ha ! ha ! ha ! lachte hij, toen hij ongeveer do lielft, gelezen had.
Het kan inderdaad vermakelijk worden als zoo do eene slag vOOr de
andere na ons treft. Maar zoo kornt er ook spoedig eene ontknooping,
— Wat is er dan, Max ?
- Mejia is in Matanoros volkomen verslagen.
— 0 God !
— En met het overschot zijner troepen is hij op Fransche schepen
naar Vera-Cruz ontkomen.
- Mejia ? riep de keizerin ontsteld uit.
- Natuurlijk ! antwoordde Maximiliaan bitter lachende. Die
moedige Indiaan heeft gedaan wat hij kon en zich lang genoeg alleen
staande gehouden ; reeds seciert drie maanden werd hij bedreigd en
ingesloten. Hoe chkwijis heb ik Bazaine niet werzocht hem huip to
zenden wat hij van den zeekant zoo gemakkelijk had kunnen doen
Neen, de maarschalk van Frankrijk kent sinds lang de plannen van zijn
meester en hij heeft zijne troepen willen sparen. Wat is er ook aan ons
gelegen ! Maar ik wil mij bier niet langer doodergeren, vervolgd.e hij
somber.
Hij stapte hct vertrek op en neder met de handers op den rug.
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Hij vervolgde :
— Zijn de Mexicanen zoo verblind dat zij zelven in hun verderf
loopen dan kan ik hun niet langer daarvan. tegenhouden.
En op beslissenden - toon :
— Morgen zal ik in de vergaderin.g van ministers mijn afstand
bekend maken. a evil niet langer hun keizer zijn. Er is geen Mexicaan
in mijn omgeving dien ik betrouwen kan. Zelfs de ministers zijn schurken. Ik heb stellige bewijzen dat Jiliceo eene geheime briefwisseling met
Juarez heeft gevoerd. In de hoofdstad wordt er tegen mij gekuipt.
Reeds sedert weken heb ik de lijst der samenzweerders in handen,
want ook onder hen verraadt de eene den andere ! En met zulke menschen zou ik alleen regeeren ? Neen dat nooit ! Mijn besluit staat vast.
Ik treed of en dan gaan wij naar Oostenrijk, en vervolgens mar Griekenland, Egypte of maken misschien een uitstapje naar Oost-Indio. Ik verlang er naar het Oosten to zien want het Weston, den hemel is het
bekend, heeft mij genoeg feed aangedaan.
De keizPrin had lang gezwegen.
Zij verkeerde in eene vreeselijk opgewondenheid. Hare wangen
gloeiden, hare oogen fonkelden. Een paar malen sloeg zij de blanke
handen aan het voorhoofd als wou zij- de gedachten in het brein houden.
Het was of er eene wonde in haar schedel was waaruit de zinnen beenvlogen !
Een hevige rilling ging door gansch haar lichaam.
— Neen, Max, sprak zij, dat niet. wij moeten de kroon behouden.
— Maar de mogelijkheid bestaat niet moor, mijn kind, hernam de
keizer kalm.
Hij had het zelf to druk om to bespeuren welke groote verandering
de keizerin in weinige minuten had ondergaan.
— En toch, zeide Charlotta half fluisterend terwiji zij haar gemaal
bij den arm vatte en naar hem opzag, ik weet het, 't is mijne schuld
dat gij die zware kroon op het hoofd draagt. Zeg niets, Max ! vervolgde
zij snel toen zij zag dat hij iets op de lippen had. Nog denk ik aan die
uren op Marimar, toen ik, verblind door het schitterende van zoo hoog
een rang, u omhelsde' en u mijn keizer noemde. Dat is de rampzalige
oorzaak welke ons naar doze kust heeft gevoerd. Nu is het ook mijn
plicht u dien last to helpen dragon en om hulp to zoeken. Gelukt mij dat
niet, welnu, zoeken wij to zamen dan naar eene veilige schuilplaats,
Max, en geene klacht behoeft er dan op onze lippen to komen.
Maximiliaan bekeek zijno gemalin.
Hij verschrikte.
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— Maar, Charlotte, riep hij, wat deert u! Gij zijt zoo opgewonden !
Uwe oogen schitteren en uw geheel lichaam beeft !
— Niets, Max, fluisterde de keizerin... Niets Wees maar betrouwend !... Ik zal u hulp verschaffen !... Ik gal u redden !... Gij zult de
kroon behouden !
— Gij, Charlotte, riep de keizer hoofdschuddend.
— En waarom niet ?
— Alleen Fransche soldaten kunnen mij helpen.
De keizerin scheen bezield door een vast besi
Zij richtte zich op in hare voile length.
— Ik zal ze u verschaffen, Max. Ik ga zelve naar Parijs.
— Charlotte !
— En naar Rome ! Naar den Paus ! ging de keizerin voort. Wij
hebben verkeerd gedaan met ons lot aan de handen van vreemde menschen toe te vertrouwen die geen belang daarin stellen. Louis Napoleon
mag den voorslag van een gezant afslaan, maar zal hij het durven als ik
hem zelve onder de oogen treed ? Gelooft gij dat hij het wagen zal mij
te zeggen dat hij het verdrag van Miramar verbreekt ?
— En als hij in weerwil van alles dat toch duet ?
Neen, neen, duizendm.aal neen Zelfs Napoleon is daartoe niet
in staat, maar er is nog meer... 1k zal Z. H. den Pans gaan vinden -en
hij zal aan het Mexicaansche yolk gebieden uwe kroon te eerbiedigen.
Wees gerust, Max, mijn raad bracht u naar Mexico, mijn raad zal u op
den troon handhaven... en gaat het toch niet, welnu, dan zullen wij
samen het hoofd voor het noodlot buigen.

HOOFDSTUK XXXIV.

Be seheiding.

Op dien dag heerschte er op het slot Chapultepec eene droevige
gedrukte stemming.
Van den morgen af was alles in beweging om, de reiskoffers der
keizerin in to pakken en dan de gepakte goederen op muildieren to
laden.
Met een sterk gewapende macht zouden zij naar de kust gebracht
worden. Want de wegen waren onveilig.
De keizer zelf bleef lang met de keizerin in zijne kamer opgesloten.
Er waren veel gewichtige zaken te bespreken.
Het was een beslissende stap ! Eon laatsté poging !
Maximiliaan was neerslachtig.
Hij koesterde weinig hoop en zijn vertrouwen op keizer Napoleon
was gansch weg.
Den volgenden morgen wilde de keizerin de hoofdstad vorlaten en
een aantal gespannen der grooten van Mexico kwamen om afscheid van
de keizerin to nemen.
Niemand werd moor toegelaten.
Het vorstelijk paar wilde zich gedurende den kostbaren tijd die nog
overbleef niet laten- storen en wt al die vormen to beteekenen hadden
wisten zij bovendien maar al te goed. Charlotte verkeerde in eene opgewond.ene bijna blijmoedige stemming.
Vol vertrouwen dacht zij aan de toekomst.
Thans zou zij handelen en zelve haar invloed doen golden voor de
belangen van het rijk.
In het bewustzijn van het gewicht barer faak on vol hoop werd
haar tiots verhoogt en haar betrouwen in de toekomst versterkt,
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— Binnenkort hoort gij van mij, Maximiliaan, zeide zij vriendelijk,
then zij aan den arm van haren echtgenoot door_ den kleinen thin
wandelde.
Zij bleven staan bij den muur van waar men het zicht had over de
hoofdstad en de bergketen.
— Wij hadden den ouden Almonte nooit naar Napoleon moeten
zenden. Hij is een braaf en goed man, hij meent het eerlijk maar gij
kent de Mexicanen ; zij zijn zorgeloos en bovenmate gelukkig als zij
iets tot den volgenden morgen kunnen uitstellen. Dat de sluwe Franschman zich gemakkelijk van hem afmaakt is zeer natuurlijk en bovendien
was Almonte niet zoo goed bekend met de correspondentie die wij met
Napoleon hebben gevoerd. Door zijne bemiddeling zou de Fransche
keizer zich niet laten dwingen zijn gegeven woord to houden en hij moot
zich in zijne ondergeschikte betrekking in alien gevalle zeer onderdanig
aanstellen. Ik, vervolgde Charlotte, ik sta geheel anders tegenover
Napoleon en in mijne tegen.woordigheid zal hij zich niet met ledige
uitvluchten verontschuldigen en het niet betrouwen tegen mij to beweren
dat hij moot wijken voor den eisch eener Republiek die pas zulke zware
slagen heeft geleden.
— Hij zal u met beloften en verzekeringen trachten of to rchepen.
— Doch slechts met zulke die hij mij schriftelijk doet.
— En Z. H. de Paus ?
— Toen wij Z. H. voor de laatste maal zagen was de toestand van
-Mexico ons niet bekend. Mies was . ons geheel anders voorgesteld. Het
is niet to denken dat Pius IX zal weigeren mij to aauhooren, ik zal den
toestand uitleggen. Z. H. zal onze macht zegenen en bekrachtigen,
Mexico is godsdienstig het zal voor Rome het hoofed. bukken.
Zie, daarheen is mijn weg ! vervolgde zij met klimmende opgewondenheid, terwij1 zij haar arm ophief naar de sneeuwtoppen der bergen
die in het sterrenlicht flonkerden. Daarheen en vandaar komt ook weldra
eene goede tijding van mij tot u. Houd die schoone bergen in het oog,
zij zullen de gemeenschap tusschen ons levendig houden.
De keizer lachte weemoedig.
— Gij hebt goeden mood, Charlotte.
Hij drukte haar een kus op het voorhoofd.
— Ga dan, lieve, ga en God leide uwe schreden ! Dat gij in uwe
verwachtingen niet wordt teleurgesteld. Maar de naat ,wordt koel...
het is reeds laat ! Zie eons hoe de schaduw van richting veranderd is
terwijl wij hier zijn... Kom mode naar binnen. ik heb ook nog eenige
brieven to schrijven.

688

MAXIMILIAAN

— Laat mij nog eenige oogenblikken bier buiten, zeide de keizerin.
Mijn voorhoofd gloeit en de koele nachtlucht doet mij goed. .1k volg u
spoedig.
— 1VIaar, blijf hier niet te lang ; gij moogt niet ongesteld worden
op uwe rein, Charlotte.
De keizer ging naar binnen.
Charlotte wandelde nog eenigen tijd heen en weder doch de zelfbeheersching wake zij zich had opgelegd om tegenover haar gemaal
opgeruimd en vol blijde verwachting te schijnen kon onmogelijk langer
Buren.
Zij zette zi(1 op een der banken neder, bedekte haar gelaat met
beider handen..
Het krampachtig snikken verried maar al te duidelijk hoe vreeselijk zij leed en hoe zij behoefte gevoelde haar gemoed to ontlasten.
Doch lang duurde het Diet. Zij had slechts behoefte gehad eenmaal aan
hare tranen den vrijen loop to laten. Thaw was alle y weder voorbij.
Zij droogde hare tranen, stolid op en het was alsof zij zich over
hare zwakheid schaamde.
Zij volgde met vaste schreden haren gemaal naar het slot.
Zij had den strijd begonnen en haar besluit stond vast aan alley
wat haar in den weg stond het hoofd tetieden.
Dicht bij de plaats waar zij had gezeten en geweend en waar de
muur aan de andere zijde van den tuin hooger werd, bewoog zich in het
geboomte eene donkere gestalte, die eerst nog eenige oogenblikken
luisterde en zich daarna in den thin nederliet.
De gestalte liep slechts eenige schreden verder langs het smalle pad.
Daar zag zij jets wit op den grond liggen.... Eene handschoen door
de keizerin verloren !
De onbekende raapte haar op en drukte de handschoen aan zijne
lippen en verborg hem vervolgens in zijn borstzak en spoedde zich
daarop weder haastig naar den muur uit vrees van ontdekt to zullen
worden.
Hij kloin op den muur, wierp daarna nog eon schuwen blik om zich
heen of hij ook door iemand werd bespied en liet zich vervolgens langs
een stang aan de andere zijde van den muur naar omlaag glijden. Daar
werd hij door een ander opgewacht die de stang vasthield en met het
avontuur niet bijzonder scheen ingenomen to zijn.
— Zijt gij door den duivel bezeten, heer overste, riep hij uit, dat
gij in den tuin zoolang vertoeft ?
— Misschien wel, antwoordde de klimmer fluisterend, maar nu
Toort.
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— En als zij u daar ontdekt hadden, Caramba ! en de ontvluchting
op mogelijk badden. gemaakt ? Wat voor den duivel halt gij daar to
doen ?... Het was eene krankzinnigheid
Laat dat zoo zijn ! Kom, Blonsky, riep de andere weder, het is
gelukt en niemand heeft me daar gezien.
— En is de keizerin daar nog ?
- Neen, zij is reeds naar het slot teruggekeerd.
— Maar wat ter wereld hadt gij daar to doen ?
- Voort van frier Laat ons geen tijd verliezen. Wat zullen wij
met de stang aanvangen ?
- Caracho ! de tuinman heeft ze maar to zoeken. Ik wenschte
echter dat wij weder verder kwamen. Overal zijn nog menschen op de
been en er staat ook een geleide gereed om de lastdieren to volgen.
Wij gaan beneden door het park, hernam de ander en de beide
mannen sprongen nu dwars over de bloembedden het pad op totdat zij
de oude cederboomen bereikten onder aan den voet der heuvels ill Wier
schaduw zij verdwenen. De grootste stilte heerschte onder die oude
reusachtige boomen., terwijl in de toppen de koele nachtlucht ritselde
en de vochtige bladeren in het licht der ,sterren glinsterden.
Zoo hadden de boomen reeds eeuwen gestaan terwij1 de Kaziken,
onderkoningen, presidenten en keizers onder hun lommer hadden
gewandeld en thans zou er weder eene keizerin van hen afscheid icemen
om niet meer terug to komen.
Do bladeren ritselden haar een laatst vaarwel en een nieuw meester
een welkom toe.

HOOFDSTUI XXXV.

-----,....,----

He Baling.

Als er een moeitevolle tijd voor bet keizerrijk geweest is dah waren
het vooral de maanden Juni tot Oktober 1866.
In die dagen liep alles te zamen om zijn val te verhaasten, zoowel
kleinere als grootere tegenspoeden en er behoorde inderdaad een
krachtige wil toe om bij een onvermogen tot het afvv-eren der slagen
daaraan het hoofd te bieden.
Hoe kon Maximiliaan het volhouden ?
De keizerin had bij haar vertrek naar Europa de innigste deelnemingondervonden zelfs bij de inwoners van Vera-Cruz die zich tot op
dit oogenblik tegenover het keizerrijk onzij dig hadden gehouden en de
onzekerheid betreffende. hare zending droeg ook het hare bij om den
toestand pijnlijk te maken.
Vroeger, voor dat Napoleon III onbeschaamd het verdrag van
Miramar brak, heerschte er vertrouwen order het yolk dat alles in,
weerwil van allerlei tegenspoeden zich ten laatste nog gunstig zou
schikken.
Later toen alle hoop vernietigd werd zag men het kwaad tegemoet
doch bet was slechts een tegemoetzien.
Het onheil was dear !
Het dreigde niet langer met voorteekenen maar vertoonde zich in
donkere wolken.
Juist in deze dagen hop alles to zamen wit in staat is de moed van
een held op de proef to stellen.
Drop voor drop viel op dezelfde plaats.
De eene ster voor de andere na verduisterde en Maximiliaan
betoonde weer mood en volhardin.g dan later toen hij zich met de
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grootgte kalmte blootstelde aan het vijandelijke geweervuur en den dood
moedig onder de oogen zag.
De aftocht der Franschen was een feit geworden. Bazaine had zich
wel is waar nog eens aan het hoofd zijner troepen gesteld alsof hij de
Juaristen in het Noorden wilde bestrijden maar inderdaad alleeD om
een wakend oog to houden op het bijeentrekken zijner regimenteD..
Overal waar deze door gevaar werclin bedreigd trok hij achteruit.
Tusschen den keizer en den verrader Bazaine ontstond eene groote
spanning en toen de maarschalk de hoofdstad verliet en den keizer een
afscheidsbezoek bracht werd hij door deze Diet ten gehoore ontrvangen.
Dit verbitterde geweldig de trotsche krijgsman.
Van alle plaatsen in de noordelijke en zuidelijke provincien kwamen
er berichten dat de steden, zoodra de Franschen die hadden verlaten,
zich voor de republiek hadden verklaard.
Zonder bescherming als zij waren zouden zij Loch anders ook door
de aanrukkende Juaristen eenvoudig bezet en uitgeplunderd zijn
geworden.
De Belgische troepen, door het Fransche opperbevel sedert lang
slecht behandeld en in kleine afdeelingen naar de gevaarlijkste punter
gezonden waar zij veel van den vijand to lijden hadden, terwijl hun
soldij en hun leeftocht ingekort werden, begonnen tegen deze behaudeling in verzet to komen.
De Mexicaansche troepen daarentegen werden door gewetenlooze
aauvoerders bestookt, die thans bemerkten dat de tegenpartij zou
zegepralen, liepen bij bataljons to gelijk naar de Juaristen over.
Op den 1 5de. Oogst was de Keizer, die voor het oogenblik niets
anders beoogde dan de zaken op den ouden voet to houden totdat hij
zekere tijdingen uit Europa zoude ontvangen, van Cuernavaca weergekeerd waar hij een korten tijd vertoefd had.
Nauwelijks was hij in het palacio in de stad aangekomen of zijn
minister Escudero kwam hem een kort verhoor verzoeken.
Hij had iets gewichtigs aan Zijne Majesteit mede to deelen.
— 't Is zeker Diet veel goods, mijn waarde Escudero, zeide de
keizer lachend. Daarvoor zou ik wel willen wedden. Maar kom, ik ben
er al aan gewoon elken dag mijne portie to slikken en de Franschen
zijn het die mij daar meest voor zorgen.
Zijn voorhoofd fronste zich ; hij werd somber.
— Dit hob ik u echter to zeggen, als die heeren het mij to bont
maken dan steek ik mijne kroon in den zak en laat mij tot president
kiezen. Ili weet teu minste dat ik mijn getrouwen vriend Napoleon eu
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ook -zijn wakkeren maarschalk een dikke streep doorde rekening bezorg.
— Uwe Majesteit, sprak nu Escudero op ernstigen toon, het
betreft ditmaal niet de Franschen maar menschen.waarop we tot heden
toe vast gerekend hebben.... Heat Uwe Majesteit het manifest van
Santa-Anna gelezen ?
De keizer lachte- luid en riep uit
— De hemel zij geloofd als ge mij niets ergers merle te deelen
hebt. daar is het, zei hij, een gedrukt papier op de tafel
werpend. Hier hebt gij de merkwaardige woorden waarmede de oude
kameleon den mantel naar den wind hangt. Hier hart gij ze : Landgenooten ! Op den gedenkweerdigen 2 December 1822, heb ik deze
woorden tot mijne lens gekozen : Weg met bet keizerrijk ! level de
republiek !. nails herhaal ik met geestdrift dezelfde woorden, maar zij
komen tot u uit een vreemd land waar ik als een balling verkeer....
Dat deze man hoegenaamd geene schaamte meer kent, leest men uit
elke lettergreep. Of zou hij meenen dat het Mexicaansche yolk een zoo
slecht geheugen heeft dat het zich niet meer herinnert hoe het hem
ook verscheiden malen heeft hooren roepen : Weg met de republiek ! en
hoe hij zich zelf cells Uwe Hoogheid heeft laten 'women. Is het mogelijk dat er zulke karakters zijn ? En gelooft gij werkelijk dat die man
nog eene toekomst in Mexico heeft ? Is het zoo, dan zou ik moeten
bdlonnen dat ik niet langer zulk een -yolk verlang te regeeren.
— Neon, majesteit, antwoordde Escudero, dat Santa-Anna nog
eene toekomst in Mevico zou hebben dat geloof ik niet, maar hij heeft
Loch desniettemin eene kleinen aanhang welke in zooverre niet zonder
invloed is dat hij uit vermogende grondeigenaars bestaat.
— Ha ! zoo ! Die kleine maar machtige partij, welke wij reeds bij
ervaring hebben leeren kennen. Een nietwaardige groep die gedurig
vaii_vaderlandsliefde spreken maar er geeneIezitten. Laat die senores
maar hunnen gang gaan. a ken zelf een heelers kring van hen hier in
de stad die mij reeds lang werd aangewezen. Er is hoegenaamd niets
van hen te duchten ! Wat zouden zij beoogen ? Wat willen zij Loch ?
- Dat, Uwe Majesteit, dat moet ik erkennen, weet ik zelf niet.
1k begrijp er niets van tenzij er wat geheimzinnigs moest achter
schuilen. Maar dat die samenzwering waarvan Uwe Majesteit, naar ik
meen, reeds onderricht is, werkelijk zeer binnen kort, en dat zelfs op
den dag van morgen eene uitbarsting denkt tot stand te brengen welke
niets anders beoogt dan Uwe . Majesteit gevangen te nemen, daarvoor
heb ik hier deze bewijzen. Twee heeren uwer naaste omgeving, sire,
zijn erin
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De keizer zag zwijgend de papieren in.
Hij beet zich op de lippen.
Zijn oogen vlamden toornig.
Het was te veel voor eon mensch zich altijd door verraad omgeven
te moeten zien.
Hij zelf had aan al de verraders niets dan goedheid en vriendelijkheid bewezen.
Hij veronderstelde dal zij uit dankbaarheid aan hem verbonden
waren.
Stil en zonder een woord te spreken zag hij de papieren in en
onderzocht hij ze.
Zachtjes en langzaam knikte hij daarbij met het hoofd, hoewel zfjn
gelaat meer en meer eene onheilspellende uitdrukking aannam.
Eindelijk sprak hij lan.gzaam :
— Waar zijn die heeren nu ?
— Ten huize van de la Parra.
Ha !
— Zij beraadslagen. voor 't laatst met elkanier.
— Laat dan onmiddellijk dit huis omsingelen en al die verraders
in de gevangenis werpen.
— Zij hebben den dood verdiend !
— Neon, riep de keizer haastig, geen bloed meer ! Er is al bloed
genoeg in Mexico vergoten. Op het slagveld moge het gebeuren als het
Diet anders kan, maar geen gerechtelijke moord meer.
— Waren zij niet voorn.emens, sire, een ongelooflijke ramp- op de
hoofdstad te trekken ! Dat is de partij, majesteit, die er op pacht u
gekozen te hebben en die van het eerste oogenblik of dat gij hare valsche
raadgevingen niet meer volgde niets gedaan heeft dan tegen u opstaan.
De keizer schudde het hoofd.
— Geen blood meer ! zeide hij.
---= Wat dan, sire ?
— Zij moeten verbannen worden... mar Yucatan, maar geen blood
meer. Laat geen oogenblik verloren gaan om dat nest to vangen. Laat
mij den afloop onmiddellijk weten. Later zal ik u weder hier verwachten.
Escudero, die een trouwe aanhanger was van het keizerrijk, verzuimde niet het bevel ten uitvoer to brengen.
Op voorhand had hij reeds alle rniddelen en maatregelen genomen
en het huis van , de la Perra scherp laten bewaken.
De verrassing gelukte dan ook volkomen.
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Niet alleen de trappers maar ook-de azoteas der aangrenzende huizen
ivaren bezet voor dat de saamgezwoornen eenig vermoedeu hadden van
het gevaar dat hen dreigde.
Ondertusschen hadden de bedienden boven reeds sidderend bericht
dat het huis bezet en alle uitgangen versperd waren.
De samenzweerders sprongen ontsteld van hunne stoelen op.
Aileen de la Parralodeef volkomen kalm.
— Wat wilt gij, senores ? sprak hij glimlachend. Gij zijt mijne
gasten.... Brengt meer glazen binnen ! Als die heeren een glas met ons
willen drinken zullen zij ons welkom zijn.
Maar zijne kalmte baatte hem niet.
Be deur werd opengestooten....
Fen jonge officier trad door ongeveer twintig soldaten gevolgd, de
zaal binnen.
Zonder zich met vragen of antwoorden op te houden, riep hij in de
deur :
— In naam des keizers neem ik u alien gevangen !
— Waarom ? klonk eene stem.
— Wegens hoogverraad !... De eerste die tegenstand biedt zal
worden doodgeschoten. Gij zijt mijne gevangenen.
— Caramba, senor ! riep .de la Parra uit. Gij zijt bij vergissing in
een verkeerd huis binnengedrongen. Hier woon ik, generaal de la Parra
en deze heeren....
— Zijn thaws evenals gij mijne gevangenen. Voorwaarts, companeros. Bindt die kerels de harden op den rug.... Zes soldaten zullen
hier blijven om op alles beslag te Jeggen.
— Maar, senor....
— Het is bittere ernst, senores.
Gedurende eenige oogenblikken scheen men zich te willen verzetten.
Ardonoz trad de soldaten t€ gemoet, maar hij werd gegrepen en
gebonden.
Aan tegenstand was niet te denken.
"Allen werden gekneveld....
Toen ging er een gejammer op. De vrouwen des huizes kwamen
toegeschoten en huu geschrei deed de samen.scholingen op straat nog
toenemen.
De gendarmerie liet het er echter niet op aankomen en er was
maar een trompetgeschal voor het huis noodig om hulp te krijgen in
geval de volksmassa zou willen beproeven de gevangenten te bevrijden.
Men had zich weer vergist in het karakter van het
oproer,
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Op de straat ging van mond tot mond dat man den keizer hal
willen vermoorden. Die heeren daar, waren de moordenaars en het yolk
wilde ze verscheuren !
De samenzweerders werden naar de gevangenis gebracht beschermd
tegen de woede der m.enigte,
's And.erdaags zetelde de krijgsraad ; de verbanning van Yucatan
werd uitgesproken omdat de _keizer goon doodsvonnis wou onderteekenen — en nog voor den avond waren zij op wog naar Vera-Cruz.
Talrijke sraeekschriften van de familie der plichtigen waren Maximiliaan voorgelegd.
Maar deze was terecht onverbiddeiijk geworden.
Hij begon in to zien dat hij tegen.over dit yolk met zachtheid niet
regeeren kon.
Ook weerhield hem de onzekerheid waarin hij nog altijd verkeerde
ten opziahtevan den bijval welke der Keizerin in Europa zou to beurt
vallen van verdere stapqen terug.
Hij wankelde in zijne besluiten en werd wantrouwend tegenover
zijne geheele omgeving, ja, eindelijk zelf jegens zijn ministerie, dat
hem ook alles beloofd had, maar geene enkele belofte nagekomen was.
Dit lag nu eenmaal in het karakter der Mexicanen.
Zoo naderde de 16 de September — de derde maal dat de keizer
dien dag als het Feest der onafhankelijkheid vierde.
Vreemd genoeg echter had zich in de hoofdstad het gerucht
verspreid dat de Keizer van dozen dag en van deze gelegenheid gebruik
maken zou om zijne kroon neder to leggen.
Maar de keizer bleef en sprak dien.zelfclen dag in de groote Iturbidezaal deze gedenkwaardige maar voor hem veel beteekenende woorden :
— Nog sta ik vast op de plaats waarop de wil des yolks mij
geroepen heeft, ondanks alle zwarigheden, zonder in het vervullen van
mijn plicht to wankelen, want eon echte Habsburger verlaat zijn post
niet in de urea des gevaars !
Onthoud dit good wij zullen 't niet --vergeten. , spreekt
Mephisto in Goethe's Faust en de ministers waren daar tegenwoordig
en hoorden het.
Van nu of trok de keizer zich terug op Cuernavaca en mocht hij
al beloofd hebben op zijn post to zullen volharden, het geheele karakter
zijner toespraak toonde duidelijk aan hoe wanhopig hij zelf den toestand
oordeelde.
Hij was zich van dozen dag of wel bewust, dat hij niet langer
keizer van Mexico blij von zou, maar even vast stond het bij hem niet
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levend voor het geweld te wijken. of voor den lafhartigen aandrang van
den Franschen keizer.
In de eerste dagen van October verhuisde de keizer naar het
Palacio van Mexico.
Daar ontving hij spoedig het bericht dat met de postboot -- Adie op
10 October verwacht werd — de generaal Castelnau, adjudant van
keizer Napoleon III, met belangrijke tijdingen voor hem aankomen zou.
Den 14den had , deze veldheer met de gewone diligencie kunnen
aankomen — maar hij kwam Diet.
De eene dag voor`, de andere na ging voorbij zonder dat hij iets
van zich liet hooren,
Dat voorspelde niet veel goeds en reeds deze onverschilligheid van
den gezant oefende een uiterst nadeeligen invloed nit op de gemoedsstemming des keizers.
Dokter Basch schildert deze dagen in ziju boek met de volgende
weinige doch treffende woorden :
De ongesteldheid des keizers zij het ook dat deze Diet veel te
beteekenen had — de verwarde politieke toestanden, de geldverlegenheid, het wegblij ven van Castelman, de ontevredenheid van het ministerie, Wiens vertegenwoordigers hem maar Diet wilden bevallen, dit
alles bracht in deze dagen eene geduchte stemming en afmatting des
geestes teweeg.

En toch was dat alles maar een voorspel van de eindramp
Naar omlaag ! de steel) was aan 't rollen ! De arme keizer stand
alleen, verraden van bijna alle kanten waarheen hij zich met vertrouwen
gewend had en de weinige menschen die het werkelijk trouw en eerlijk
met hem meenden, bezaten geen invloed en konden hem niet helper.
En hull raad ? Fischer was de geheime sekretaris van Maximiliaan
en stuurde thans het lekke schip met kundige en kalme hand ten
afgrond.
De keizer had zich tegen den middag even naar zijne kanrer begeven maar eene buiteDgewone ongerustheid had zich van hem meester
gemaakt waarvan hij zich in 't geheel geen rekenschap kon geven.
nam een boek in harden maar 't was hem onmogelijk daarin to
lezen ; hij wierp het weg en liep onrustig in het vertrek heen en weer.
De staatsraad Hertzfeld_ die in dezer dagen hoofdzakelijk met het
bestuur zijner zaken Mast was, zat aan de eene tafel en hield zich bezig
met het voeren eener correspondentie.
Dokter Basch, de arts des keizers, kwam thans zooals gewoonlijk
Da het -middagmaal in het kabinet, toen een beambte' van den telegraaf
twee kabelberichten uit Europa kwam brengen
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Hij was. gedateerd van Miramar.
Het ander was van Castillo en kwam van Rome.
- Hertzfeld, sprak de keizer, terwiji hij de dra' adberichten in, de
hand hield, dat zijn geene goede tijdingen. welke men mij daar brengt...
Ik voel het !... Lees gij ze, lees gij ze !
— Uwe Majesteit maakt zich zeer zonder noodzakelijkheidbezorgd,
antwoordde de staatsraad geruststellend.
Hij opende de berichten en las het cijferschrift.
- Ze kunnen ons, dunkt mij, juist goede tijdingen brengen, sire,
maar wij zullen het zoo dadelijk zien.
De keizer wandelde in de kamer op en neer maar keels gedurig
naar Hertzfeld die blijkbaar verlegon de papieren door elkaar haalde en
vergeleek.
Het was alsof hij er niet spoedig achterkomen kon wat eigenlijk de
inhoud was.
— Welnu, Hertzfeld, wat berichten zij ?
— Ik weet het nog niet, sire !
De staatsraad vervolgde ijverig zijn werk.
Ik begrijp het niet goed. Het cijferschrift komt niet juist uit.
Voor zoover ik er thans kan uit wijs worden...
- Welnu ?
— Is er, sire, iemand op Miramar ziek geworden.
- Ziek ! riep de keizer -op iejaagden toon uit. Dat zal stellig de
oude Baris zijn. Maar, lieve hemel ! dat hoefden zij niet te telegrafeeren !
Is het bericht misschien bestemd voor zijne familie hier ?
— Ik kan het u nog niet zeggen, Majesteit. Vergun mij nog een
oogenblik.
Dokter Basch verwijderde zich.
Het was aan al zijne bewegingen to zien dat de zaak zeer zijne
belangstelling gaande maakte.
Het kwam hem voor alsof de staatsraad geene mededeeling wilde
doen van den inhoud der telegrammen in zijne tegenwoordigheid en
daarOra ook ging hij weg.
Hertzfeld echter scheen er geheel op te zien den keizer den iirhoud
mede to deelen.
Het was een treurig bericht.
Hij stelde zich aan alsof hij den zin niet goed ontcijferen hij
overlegde van alle kanten bij zichzelven of het mogelijk zou zijn datgene
wat hier met klare woorden to lezen stond voor hem te verbergen.
IVIaximiliaan begon er spoedig erg in. to krijgen. De staatsraad
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H€rtzfeld wist altijd met het ontcijferen van telegrammen voortreffelijk
om te gaan.
Waarom ging de man er nu zoo traag mede te werk?
— Hertzfeld ! sprak hij eindelijk.
Hij ging voor ! den man staan.
— Ik weet het.... 1k moet het weten.... Het is iets verschrikkelijks
wat ge daar hebt !... Deel het mij liever mede..., ik hen op het ergste
voorbereid !
— Uwe Majesteit, antwoordde nu de staatsraad, ik weet ook
w
a aarlijk niet of ik den inhoud voor u geheim mag houden !... Het
betreft... Hare Majesteit de keizerin zelve !... Zij is iwaar ziek g6worden
en onder de behandeling van... Dokter Riedel...
— Riedel ! Riedel ! hernam de keizer haastig. a heb dien paam
nooit gehoord... Wat is zijn speciaal yak ?
Hertzfeld keek voor zich.
— Ik weet het niet. Uwe Majesteit, maar dokter Basch zal beter
in staat zijn u daarover inlichtingen to geven.
— Basch ! Waar is hij ?... G-ewis op zijne kamer ! riep Maximiliaan
opgewonden uit. Als ik u bidden mag, haste Hertzfeld, laat hem oogenblikkelijk hier komen !
, De staatsraad was reeds opgesprongen om dit bevel ten uitvoer to
brengen en de keizer die werkelijk in een allerdroevigstdn toestand verkeerde bleef midden in de kamer staan en staarde on.afgewend naar de
deur door welke de verwachte persoon binnenkomen moest.
Hij behoefde niet fang to wachten.
De geneeshe,,, r gaf onmiddellijk aan het bevel gehoor. Maar reeds
in de deur riep de keizer hem to gemoet, terwiji zijne oogen zich met
trauen vulden :
— Basch-, kept gij dokter Riedel to Weenen ?
Reeds het noemen van den naam openbaarde hem de gehcele waarheid.
De vrveseliike dingen welke er waren voorgevallen... maar wat
baatte het hier de waarheid te verzwijgen ?
Met Bone lijna klanklooze stem antwoordde hij :
— Ja, Uwe Majesteit.
— En ?....
— Het is de bestuurder van het krankzinnigengesticht.
Maximiliaan was als een lijk goworden.
Met den arm uitgestrekt ging hij voor den geneesheer staan.
Maar hij_ autwoordde niets !
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Hij bedekte het gelaat met de beide handen en bleef zóó, gedurende
verscheidene minuten stil en beweegloos staan.
Eindelijk sprak hij zacht :
— Groote God ! dat is verschrikkelijk !
Hertzfeld wilde eenige woorden van troost tot hem richten, maar
de keizer sprak zachtjes doch vriendelijk :
— ,Than.s niet !... thans niet !...... Laat mij met rust... Ilc wil eerst
trachten mij dit ijselijk voorval in te denken... Later !... later !...
De beide heeren gevoelden dat zij Zijne Majesteit geen grooteren
dienst konden bewijzen dan met hem alleen aan zichzelven over te laten.
Daarom verwijderden zij zich.
Het moet een smartelijk uur geweest zijn dat Maximiliaan daar op
zijn keizerlijk paleis doorbracht.
Het was nochtans voor hem voldoende geweest om tot bedaren to
komen en zijn toestand duidelijk en klaar to overdenken.
Toen hij ziju gewone avondwandeling ging doen op de azotea van
het paleis, stuurde hij naar ziju geneesheer opdat deze hem daarbij
mocht gezelschap houden.
Dokter Basch kwam.
Hij hop zwijgend naast Maximiliaan een tijd lang op en neder,
maar hoe de keizer zich ook anders kon verkwikken bij het heerlijk
schouwspel der bergen, thans zag hij van dat alles Diets en zijn altijd
zoo openhartig en holder oog staarde somber voor zich neer.
Eensklaps zei hij :
— Wat meent ge, Basch ! Moot ik blijven of gaan ?
Ilij antwoordde kalm en vastberaden :
— 1k geloof dat Uwe Majesteit niet in het land zal kunnen blijven.
— Maar zou iemand or geloof willen aan hechten, als men verzekerde dat ik ter wille van de ziekte der keizerin naar Europa ga ?
— Uwe Majesteit heeft redenen genoeg en Europa zal het erkennen
dat gij niet meer verplicht zijt in Mexico to blijven nu Franicrijk zich
zoo ontijdig aan zijne verdragen heeft onttrokken.
De keizer peinsde een oogenblik .
Zijn gedachten richtten zich naar zijne omgeving.
— Hoe zoudt ge meenen dat Hertzfeld en Fischer over deze zaak
denken ?
— Ik ben verzekerd, Majesteit, dat Hertzfeld geheel en al van mijn
gedachte zal zijn en wat Fischer betreft, vervolgde hij de schouders
ophalend, ik moet bekennen dat hij mij weinig vertrouwen inboezemt.
De keizer dacht na

KEIZER VAN MEXICO

701

— Ja, ja, het is zoo, sprak hij. Het is nu maar de vraag hoe alles
zich best regelen. laat. God weet het ! 1k heb mijn plicht gedaan en meer
dan dat. Geen mensch ten minste kan meer van mij verlangen. Desniettemin gevoel ik dat spot en smaad mij in mijne afzondering volgen
zullen.
— Maar, gebeurt er wel lets, Majesteit, dat niet door vuige
karakters beklad wordt. Wanneer gij in vrede zijt met uw eigen geweten
behoeft gij u, sire, met het overige niet te bekommeren.
— 1k heb bier geen rust meer, hernam de keizer, mijn hart is daar
ginder bij de arme Charlotte. En zoo ik maar zag dat ik hier nog wat goeds
uitwerken kon, hoe gaarne zou ik mij alle dingen daarvoor getroosten
— Maar ze willen mij mijn gang niet laten gaan, vervolgde hij. De
menschen bier zijn misschien goed maar zij zijn vadsig in de hoogste
mate en alleen op hun .voordeel uit. Zij hebben geen vaderland en ik
vrees dat ik meer Mexicaan ben dan de meesten hunner. Met zulke
menschen laat zich geen staat grondvesten ! Zij hebben geen edele drijfveer en ik ten minste deug er uiet voor zulk een yolk te regeeren.
moet weg, dat staat vast, ging hij voort na eene korte pooze. Ik kan en
wil niet blij yen ! De rust van het land kan alleen door bloedvergieten
gehandhaafd worden. Het zijn waarlijk geen menschen, het zijn tijgers
en zelfs onder elkander richten zij de hevigste slachting aan. De eene
groote vraag blijft nu nog maar : moet ik dadelijk gaan ? .... Liefst
vertrok ik dadelijk. 1k ben moede... doodafgemat... 1k heb behoefte aan
rust.
— Maar, Uwe Majesteit, hernam dokter Basch, er bestaat nog geen
reden om zoo'n haast te maken. Het besluit om te vertrekken te belangrijk en kan zoovele gevolgen na zich slepen zoodat het waarlijk geen zaak
is daar noodeloos zoo overhaast toe te besluiten. Aileen de voorbereidende
maatregelen zullen niet alleen dagenen weken maar maanden vereischen.
De keizer knikte met het hoofd dock zonder een woord te spreken.
— Naar ons inzicht hebt gij gelijk, Basch. Onze Duitsche nauwge,
zetheid van geweten noodzaakt ons aldus te handelen. Een Mexicaan zou
daar haastiger mee klaar komen en er zich weinig om bekommeren wat
er van land en bestuur te recht kwam als hij maar weg was. Wat er ook
gebeure, ik zal zoo handelen dat ik mij niets te verwijten heb. De wereld
moge mij dan von nissen ! Bovenm.enschelijke dingen kan en mag zij niet
van mij verwachten. Stuur nu Hertzfeld en Billimech bij mij, ik wil hen
spreken. Ik weet wat zij het goed met mij voor hebben. Ga, beste Basch,
morgen zullen wij 'anger over de zaak spreken. Ik herhaal het : ik heb
geen rust noch duur meer hier in de stall, Gij zijt van oordeel dat de
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moerassige streken van Chapultepec niet heilzaam voor mij zijn... Maar
wat mij thans drukt, het is meer dan koorts, ik moet weer naar buiten,
naar mijn stillen berg. Voort van hier, buiten de wallen der hoofdstad !...
Het plan dat ik thans heb opgevat mag bedaard en rijpelijk overwogen
worden... Wat mij to wachten staat weet ik niet ! Zorg gij daarvoor dat
we morgen vroeg naar Orizaba kunnen. trekkers,
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Arsta.nd van den Croon.

Maximiliaan had een besluit genomen en voerde het uit. Hij wilde
naar Orizaba en hij ging er heen ondanks alle hinderpalen.
Op den 21 11 October, reeds 's morgens to 4 ui'e, trok de keizer,
geleid door driehonderd man sterk, door den Overste Kodolich gecommandeerd cscorta huzaren, van Chapultepec naar Orizaba op.
Onder zijn geleide beyond zich dokter Basch, professor Billimech,
Fischer, Feliciano Rodriguez en Arrago als minister.
De keizer was gezeten in een rijtuig met vier witte muildieren
bespannen.
Hij was somber en in zichzelven gekeerd.
Behalve zijne smart en zorg over -den toestaud zijner gemalin,
voelde hij zich ook tegen den Franschen afgezant, graaf Castelman,
verbitterd, daar deze tnet eene onverklaarbare achteloosheid to VeraCruz was gebleven met de berichten.
Thans moest hij hem onderweg ontmoeten.
Hij had zich vast voorgenomen niet met hem to spreken.
Van uur tot uur nam zijn wrevel tegen Frankrijk toe.
In ernstig gepeins was Maximiliaan verdiept.
Bij de eerste rustplaats to Ayotlan ontmoette hij den Franschen
gezant.
Maximiliaan weigerde op onverbiddelijke wijze zich met hem in
aanraking to stollen. Hij moest voorbijrijden en zijn weg naar het
Fransche hoofdkwartier vervolgen.
Het eerste nachtkwartier werd gehouden op eene hacienda.
Hier bracht de rampzalige monark nog een ongelukkigen nacht
door want hier streed hij nog een$ den $trijd betreffeiide den troonaftand.
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Hij was bijna bereid het besluit van die hacienda te dateeren.
Wat hem bijzonder scheen te martelen was de gedachte aan het vele
bloed in Mexico vergoten.
— Ik wil niet dat er om mijuEntwii nog nicer bloed in Mexico vergoten worde, zeide hij.
En nog des avonds herriep hij het dekreet, door Bazaine afgeperst,
van den 3n October.
Overal waar rust gehouden werd kwamen afgevaardigden der ingezetenen en inboorlingen om hem hue verkleefdheid te betuigen.
Bloemen brachten zij hem daarbij en bloemen strooiden zij den
armen vorst voor de voeten !
Arme keizer !
Het yolk dat sinds eeuwen in slavernij zuchtte voelde wat het aan
hem had ! Maar het had nooit de macht noch het geweld in handers
gelijk in al deze zuidelijke republieken. De Creolen en gemengde rassen
regeerden en het yolk had slechts bloemen, geen wapenen voor zijn
keizer.
In Orizaba werd Zijne Majesteit op de hartelijkste wijze begroet
maar zijn geest was gedrukt, zijn hart was benauwd en geen glimlach
vertoonde zich op zijne lippen.
Het is gemakkelijk te verklaren dat de gemoedsstemming van
Maximiliaan hoe langer hoe somberder werd. Voor hem was het harde
oogenblik aangebroken, waarop hij ingevolge van zijn eigen besluit,
den staf breken zou over de onderneming welks bezwaren hij nooit
ontkend, maar waaraan hij met jeugdige geestdrift,, met zelfverloochening en met gevaar van zijn persoon zijn levee gewijd had. Hij moest
afzien van zijne groote denkbeelden. : de wedergeboorte van cen kwijnend
yolk en na hetgeen hij in Mexico beleefd had zich er aan onttrekken
met het bittere bewustzijn dat alleen het verraad van hen die zich zijne
yrienden noemden, het ten val gebracht hadden. Hij zag in dat dit land
nog in lang niet te helpers was. In zijn hart had hij Mexico reeds opgegeven. Hij wou niet langer de vassaal van Frankrijk blijven.
Orizaba was voor hem slechts een ophoudplaats. De troonafstand
kostte den keizer geen strijd meer.
Aileen kwam zijn gevoel van eigenwaarde er tegen op dat hij door
deze daad tegenover het geheele land bekennen moest dat hij zich zonder
de ondersteuning der Franschen niet langer handhaven kon en dat hij
zich door Louis Napoleon had laten. misleiden.
Als souverein bet land veriaten en in Europa zijne voile rechtsaanspraken rechtstitel to behouden dat het zijne eer hem Wet toe,
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Voor zijn gemarteld gemoed zou het een verlichting geweest zijn
als hij zich van den drukkenden last zijner waardigheid zonder macht,
hadde kunnen vrij maken.
In dozen toestand bracht Maximiliaan weken achtereen door,
zonder zich echter door den invIoed van buiten te laten beheerschen.
Het was nog in de eerste helft van de maand November.
Fischer trail de vertrekken van Maximiliaan binnen.
- Weet ge wie er gekomen
Fischer ? vroeg de keizer.
— Van Mexico, Uwe Majesteit ?
- Neen... in Vera-Cruz.
— In Vera-Cruz ! riep Fischer verbaasd. Zijn er goede tijdingen,
sire ?
Hij dacht aan de keizerin.
De keizer antwoordde met een zucht :
— 1k heb niet gezegd dat het goede tijdingen waren maar....
generaal Miramon en generaal Morquez zijn aangekomen. Ik ben er
verheugd om. Miramon kan na mijn vertrek de teugels_yan het bestuur
in de handen nemen. Morgen zal ik den afstand van den troo p van
Mexico teekenen.
— Is het besluit Uwer Majesteit vast ? vroeg Fischer.
— Rotsvast.
Dit bericht word aan de ministers spoedig OW rgebracht.
Toen namen zij een wreedaardig besluit om hem to doen blijven.
Zij, die geen enkele belofte jegens hem gehouden hadden, zij
herinnerden hem aan het woord :
-

Een echt ilabsburger verlaat zijn, post niet in de ure des gevaars.

Dit woord kwam Maximiliaan tot op het oogenblik- dat hij reeds de
pen in de hand had om te teekenen.
Hij las die woorden, voelde den hood op zijn vonrhoofd branden,
word rood van toorn en wierp de pen weg.
— Het lot is geworpen, sprak hij... Ik blijf.
Hij meende zijn eer verpand.
Hij zou blijven.... en dit woord met den dood betalen.
Edele, ridderlijke vorst.
's Anderdaags keerde hij terug naar de hoofdstad Mexico.
De aftocht der Franschen !
Het aftrekkende Leger miarscheerde over de Plaza en voorbij het
paleis des keizers maar overal waren hier de gordijnen -n.edergelaten en
goon levend wezen vertoonde zich daar,
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De maarschalk Bazaine wierp, then hij voorbij het paleis reed, een
ontevreden blik op de gesloten vensters.
De muziek had juist opgehouden to spelen en luideweerklonken de
zware, eentonige voetstappen op de Plaza.
De maarschalk wenkte.
Niet aldus wilden en mochten zij de stad verlaten, maar het moest
geschieden met wapperende vaandels en onder het geschal der muziek.
De muziek hief weder een onstuimigen krijgsmarsch .aan, met
schetterende trompetten en dreunende pankslagen.
Te vergeefs !
De gordijnen bleven neergelaten.
Geen afscheidsgroet van den keizer !
Stil en neerslachtig gestemd trokken de soldaten ook het paleis
voorbij, want zij wisten zeer good dat zij hier eene niet vervulde belofte,
een gebroken woord achterlieten.
De neergelaten gordijnen waren het &Lille verwijt.
In den geest zagen de officieren en soldaten den vorst, die op de
roepstem huns keizers naar dit land was overgekomen en dien zij thans
, alleen en zonder bescherming hier achterlieten.
Maar de trompetten saetterden, de groote trom sloeg er de maat
1?ii...
Achter de gordijntj* onzichtbaar bangs buiten, stond Maximiliaan,
met de linkerhand op den rug en met de rechterhand even het gordijn
wegschuivend...
Hij zag de troepen voorbijtrekken.
Hij zag Bazaine, trotsch, hoovaardig, uitdagend, loszinnig en bijna
opgeruimd to paard voorbijrijden.
Op 's keizers mond kwam een woord :
— Verrader !
Vier jaar later zou dit woord voor eeuwig op zijn naam gebrandmerkt worden.
De straf volgde hem reeds !
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Verra.st: — Een laatste overwinning.

Waar slechts de Franschen uit het binnenland wegtrokken, daar
rukten de Juaristen aan.
Juarez naderde...
Hij was reeds tot Zacatecas afgezakt.
Het was hoogtijd hem het verder doordringen to beletten.
Marquez vooral was ijverig bezig voor de Franschen.
De “ slachter van Tacubaya ,, , zooals men dien veldheer heette,
kende good het land en dens bevolking en bezat veel wilskracht.
Generaal Mejia, de Indiaansche veldheer, lag thans in Queretaro.
Mendez was met goede troepen. to Morelia.
En Miramon, de beste generaal misschien waarop Mexico beroemen
kon, aanvaardde de taak tegen Juarez zelven op to rukken.
De benden van Juarez waren thans aangegroeid tot een machtig
leger van bijna 25,000 man.
Aan hun hoofd stond Escobedo.
Miramon was voor de hem opgedragen taak bij uitnemendheid
geschikt.
Alleen door eenige ruiters vergezeld verliet hij Mexico.
Toen hij in 'Queretaro aankwam had hij een gansch regiment.
Hij deed een aanval op Zacatecas.
Op de Plaza, in eene hooge luchtige zaal, Welker deuren en vensters
wijd geopend waren, stonden geeneraals met Juarez en zijn minister
Lerdo de Tejada vergaderd.
Zij beraadslaagden over de verdere krijgsbewegin.gen Welke Escobedo ten ditvoer zou brengen.
Negrete, de minister van oorlog van Juarez en die den president
aitijd getrouw was gébleven, was voor een onmiddellij-k doortasten,
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Lerdo de Tejada was er tegen.
— Die de hoofdstad heeft bezit het land, sprak Juarez.
Maar Lerdo ontkende dit.
— Maximiliano heeft de hoofdstad en toch het land niet meer„ ik
ben voor een langzaam maar zeker voortrukken.
— Miramon is uit Mexico getrokken, hernam Negrete, en hij heeft
zich volgens de berichten onzer spionnen met een handvol yolk naar
Queretaro begeven om ons het bezit van die plaats to bestrijden. Laat
ons naar de hoofdstad oprukken.
Juarez was opgestaan en wandelde buiten op het balkon.
Van daar had hij het uitzicht over de platte daken der stad en op
de daarachter liggende heuvels.
Plotseling zei hij :
— Wat zijn dat voor ruiters, die daar op de hoogte draven ?
Negrete stoncle, in een oogenblik aan zijne zijde, maar reeds klonk
hun van beneden het gerucht in de ooren :
- De vijand ! De vijand ! De keizerlijken !
— Caramba ! Wij zijn verloren !
Als een onweersbui joegen daar in de hoogte, woeste met lansen
gewapende ruiters de berghelling af... Er waren er hoe langer hoe weer.
Een zwerm volgde op de andere.
Geen twijfel de stad werd overvallen.
De officieren liepen de trappen af en sprongen nal" hunne paardeii.
Juarez volgde niet wetend wat doen.
Miramon, aan het hoofd zijner lansiers, met de blanke sabel in de
vuist, stortte de stad binnen....
De Juaristen hadden den tijd niet de verdediging in to richten.
Onder het oog van den vijand, die met doilderend hoefgetrappel
over do straten draafde, sprong Juarez op een der officierspaarden....
Hij gaf het dier de sporen en vloog de straat af....
De ruiters hem na !
Miramon had den Indiaan herkend !
— Juarez ! riep hij.
In de eene hand een sabel, met de andere een revolver, zijn paard
alleen door de knieen besturend, vloog Miramon door de straat.
Maar Juarez kende de plaats, anders ware hij nooit aan zijn opvolger ontkomen.
Hij flood, ware het elude geweest van den strijd ! Miramon hief'
reeds de linkerhand omhoog om met een schot van zijn revolver het
paard van den president of den president zelveu to treffen...
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eene zij straat in...
Miramon moest de teugels van zijn paard grijpen en verloor daardoor tijd.
Het noodlot mengde or zich mode...
Hij wilde to gauw zwenken, zijn paard schoof uit en viel.
De dappere jonge generaal viol ten gronde.
Juarez won het bergland en ontkwam.
Maar de zegepraal was volkomen.
Behalve eene massa gevangenen maakten -do keizerlijken ook eon
buit van oorlogsmaterieel en de krijgskas van den president.
Juarez schoot
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Naar Queretaro.

Oorlogskans !
Drie dagen later stiet Miramon op de troepen van Escobedo en werd
volkomen verslagen.
Hij moest de wijk nemen naar Queretaro.
Met moeite sloeg hij zich door de Juaristische benden peen die de
baan bezetteden.
Bij gelegenheid van deze overwinning van Escobedo liet deze wreede
Juaristische generaal 109 vreemde gevangen soldaten waartusschen
een aantal Belgen — op edit bloedige Mexicaansche wijze doodschieten.
In ,de hoofdstad kwamen die tijdingen aan en maakten de ministers
radeloos.
Niet dat zij zich om Maximiliaan bekommerden. Heere ! neen)
Hadden zij met zijn leven de macht kunnen koopen al die Mexicaansche Judassen en lafaards zouden hun meester gauw overgeleverd
hebben.
De ministerraad was vergaderd.
Lares, de sluwe Mexicaan, had juist het woord_ gevoerd..
Daar werd plotseling de deur geopend...
De ministers rezen blijkbaar ontsteld van hunne zetels op.
De k-eizer
Zijne Majesteit stond op'den drempel zonder een -w oord to spre en
'en met de handen op den rug sloeg hij de vergadering gale.
Lares bekwam de eerste weder van den schrik.
Met kruipende vriendelijkheid k-wam hij naar den keizer geloopen.
— Uwe Majesteit, sprak hij, wij wilder zoo juist er over gaan
beraadslagen hoe wij 's Rij ks schatkist het spoedigst zullen krijgen
kort,
-- Zoo, sprak
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— Ja, sire, en..
- Daarmede hebt gij u lang beziggehouden, zeide de keizer droogweg. Waar is de uitslag ? Dat moet anders worden, senores, want ik
begin mijn geduld te verliezen.
— Uwe Majesteit kan zich ervan verzekerd houden dat wij...
— Nog steeds zullen voortgaan met beraadslagen totdat de staat
ten gronde zal zija gegaan, viel de keizer hem op gestrengen toon,
in de rede.
— Sire !...
— Laat mij spreken. Lares. Wij staan thans op den rand van een
Staatsbankroet en ik ben niet voornemens dit met de handed in de
zakken of to wachten. Of hebt gij nog niet vernomen hoe filet to lande
toegaat !. Gij weet wat gij mij beloofd hebt en onder welke voorwaarden ik Haar hier gekomen. ben !
— Uwe Majesteit kan er zich van verzekerd houden dat wij met alle
krachten voor haar trachten te werken en ik geloof zeker dat alles nog
goed terecht komen kan.
- Laat mij dan uw raacl hooren, hernam de keizer.
Hij was verstoord.
— Het belangrijkste is, sprak Lares, dat den invloed van Juarez
worde vernietigd in het leger.
- Juist, sprak de keizer met een bitteren glimlach. Misschien
zullen de Juaristen uiteengaan als gij uwe beloften tot hen wildet
uitstrekken.
Lares voelde den schamp.
— Uwe Majesteit doet mij onrecht aan, sprak Lares.
- Wat is thans uw raad, senor ?
— Sire, sprak de minister, er zij n geen beter generaals dan Miramon
en Mejia : maar aan het leger ontbreekt de geestdrift en er is maar een
ding 't Welk den geestdrift geven kan.
— En dat is ? vroeg Maximiliaan in spanning.
— De tegenwoordigheid Uwer Majesteit bij het leger.
De wide fierheid der Habsburgers ontwaakte in hem en met vonkelenden blik riep hij :
— Naar Queretaro ! Aan het hoofd van mijn leger 't Is inderdaad
daar dat ik overwinnen of sneven moet.
De teerling was geworpen !Naar Queretayo :
Den 12 FebrUari vertrok Maximiliaan aan het hoofd van zijn
leger.
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Het einde nactert.

Met gejubel werd de keizer to Queretaro zelf ontvangen want de
stad was goed keizersgezind.
Overigens waar Maxitniliaan ook kwam won hij aller hart door
zijne eenvoudige, openhartige ell blijkbaar schrandere persoonlijkheid.
Eilaas ! to Queretaro zou de moedige man laffelijk eu barbaarsch
omver worden geschoten.
Queretaro was eene stad van ongeveer 40.000 inwoners in 1867.
Zij vormt een rechtlioek die zich van 't Noord-Oosten naar het
Ztiid-Westen uitstrekt.
Lange de noordzijde stroomt de Rio-Blanco, eene kleine rivier die
naar den stroom Sierra fordo loopt.
Nabij de stud verrijst de heuvel San Gregorio en ten westen de
heuvel Jacal.
Te midden van de opening van een boog van bergen verrijst aan
het westeinde der s tad de
Cerro de las Campanas.

Daar-zou Maximiliaan vallen.
Van then cerro nit overziet men, als men zich naar het noorden
wendt, den San Gregorio en San Pablo, en links of de vlakte van
Guadalajara.
Alle deze hoogten waren gedurende het beleg door den vijand
bezet, uitgezonderd de Cerro de las Campanas ell 11,4 het aan het oosteinde der stad op eene rots gebouwde klooster Cruz.
Queretaro was niet geschikt om eene belegering daarin of to wachten.
Het ware moeielijk geweest eene slechtere plaats uit to kiezen
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Maximiliaan word er misschien door de verraderlijke Mexicanen heehgestuurd als in eene val.
Inderdaad Queretaro is in eene rotskloof gelegen. De stad is geheel

Geblinddoekte Parienaentairen worden in het vijandeluke Lamp toegelaten.

door bergen ingesloten en volkomsn prijsgegeveh aan het gesehut der
belegeraars:
Maar Queretaro had den naam van de sleutel te zijn van Mexico.
Het bezet van Queretaro is een zoo belangrijk felt in de geschie-
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denis dezer eeuw dat we hiervan een breedvoerig verhaal willen geven.
We verleenen het woord aan den Duitschen prins van Salm., een
man van edel karakter, die mast Maximiliaan als kolonel vocht.
“ Op den 19 e11 Februari, 's morgens om lien uur, zoo verhaalt hij,
kwarnen wij te Queretaro aan.
Deze staill had zich altijd bijzonder getrouw aan de zaak des keizers
betoond, en de tijding van diens aankomst bracht daarin dare ook eene
algemeene vreugde teweeg. Oud en jong kwam hem te gemoet tot aan
de Cuesta Chine, eene hoogte, die ongeveer achthonderd meters van het
tolhuis der Garita de Mejico verwijdert ligt, en ontving hem en de
troepen die hem vergezelden, met een welmeenend gejuich, dat ons
goed aan het harte deed.
Tusschen de hoogte en de poort stonden de troepen, die in de stad
lagen, geschaard en werd de keizer door generaal Miramon en den
civielen en militairen prefect der stad, generaal Escohar, met eene
korte, hartelijke toespraak verwelkomd. De generaals Mejia, Castillo,
Arellano, Valdez, Casanova en een groot aantal andere officieren hadden
zich daar insgelijks verzameld.
Tusschen de troepen van Queretaro, die in het gelid geschaard
stonden, reed de keizer nu de feestelijk versierde stad binnen en naar
het Casino toe, alwaar hij zijn intrek nam. Bij het binnenrijden daarvan
struikelde het paard des keizers, hetgeen sinds overoude tijden als een
Ongunstig - voorteeken beschouwd, maar bij de toenmalige vreugde ternauwernood bemerkt werd.
De keizer ontving nu de autoriteiten der stad alsmecle de hoogere
geestelijkheid en liet ,een gedeelte der officieren, die te Queretaro in
garnizoen lagen, aan zich voorstellen. Daarop begaf hij zich naar de
kathedraal, waar een. plechtig Te-Deum gezongen werd.
1k &It het niet ongepast, voor dat ik met mijn verhaal voortga,
eenige woorden in het midden te brengen omtrent de voornaamsto
personen, die de keizer te Queretaro aantrof.
De belangrijkste onder hen was zonder eenigen twijfel. Don Miguel
Miramon. Hij was een der uitstekendste generaals van de kerkelijke
partij en zelf reeds op zijn vijf en twintigste jaar president der republiek
geweest. Hij was nu iemand van omstreeks dertig jaren, van middelbare
lengte, had eene welgevormde gestalte, beschaafde manieren en donker
haar. Hij bezat veel verstand, was ontzettend eerzuchtig, en daarbij
dapper en ondernemend, maar geen wetenschappelijk gevormd soldaat
en geen bijzonder krijgskundige.
Miramon was van Orizaba, waar hij met generaal Marquez en Pater
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Fischer den keizer tot blijven aanspoorde, in het midden van December
naar Mexico vertrokken, waar hij in allerijl vier a vijfhonderd man
bijeenbracht, waarmede hij naar den noordelijken staat Zacatecas trok
om te verhinderen dat de vijandelijke troepen, die ten doel hadden over
Quaretaro naar Mexico door te dringen, zichialdaar bijeentrokken.
Met hetzelfde doel had Miramon aan generaal Don Severn de
Castillo bevolen, naar dezen staat op te rukken, ten einde gemeenschappelijk met hem te opereeren generaal Don Tomas Mejia, die San
Luis Potosi had moeten ontruimen, was insgelijks op marsch naar
Queretaro.
De hoofdstad van den staat Zatacatecas, die denzelfden naam als
den staat zelf draagt, was destijds de zetel der republikeinschg regeering
en Juarez zelf hield zich aldaar op. Deze omstandigheid was te verkidelijk voor den dapperen en eerzuchtigen Miramon, die op zijn tocht door
Queretaro eenige van de zich aldaar bevindende troepen meegenomen of
ook onderweg aangeworven had.
Zonder generaal Castillo, die met zijn corpn nog eenige dagmarschen
verwijderd was, of te wachten, rukte hij tegen. Zacatecas op en deed
hierop zulk een krachtigen en onverhoedschen aanval, dat de vijandelijke bezetting geheel overrompeld werd.
Een groot getal gevangenen, twintig kanonnen, en eene menigte
gewichtige documenten en papieren der vijandelijke regeering waren
het loon van dezen welberaamden aanval. Juarez zelf vluchtte ternauwernood in een rijtuig en was er dicht aan toe, gevangen genomen to
worden, — iets, waarop men gehoopt had, zooals schijnt te blijken uit
eene schriftelijke order van den keizer aan. Miramon, waarin den generaal bevolen wordt, Juarez, ingeval deze hem in hander mocht vallen,
°et de humaanste en v.rien.delijkste wijze te behandelen en naar Mexico
te laten. brengen.
De uit Franschen bestaande gendarmerie, die bij Miramon was,
maakte zich te Zacatecas aan eene menigte chandalen schuldig, die de
generaal, Coen hij ze vernam, weliswaar dadelijk to keer ging, maar die
den vijand noodeloos verbitterden. Zoo hadden de gendarms onder
anderen een borstbeeld van Juarez aan een touw door de straten gesleept.
Voordat Castillo nog den tijd gehad had om zich bij Miramon aan
te sluiten, werd deze van den noordkant met eene groote overmacht
aangevallen en gedwongen Zacatecas te ontruimen en den terugtocht
naar Quaretaro te ondernemen.
Twee dagen na dit vertrek werd Miramon bij San Jacinto door de
generaals Escobedo en Trevigno in den rug en op beide flanken aange-
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vallen, zoodat het hem slechts met moeite gelukte, met eenige officieren
en andere manschappen te paard de wijk te nemen naar Queretaro, waar
hij zich bij Castillo en Mejia aansloot.
Zijn jongere broeder, generaal Don Joacim Miramon, was niet zoo
gelukkig ; hij werd hevig gekwetst en viel in handen van generaal
Escobedo en met hem een aantal gevangenen, dat zoo groot was, dat
men het niet raadzaam achtte daaromtrent nauwkeurige opgaven, te
doen,
Ilonderd drie en twintig Franschen, waaronder zich ook de gendarmes die het borstbeeld van Zacatecas gesleept hadden, bevonden.,
werden ergens ouder dak gebracht, waar men hun tamelijk veel vrijheid
liet, zoodat zij reeds in de verte eenig vermoeden hadden op het lot, dat
hun te wachten. stond.
Op zekeren namiddag werd hun medegedeeld, dat zij naar eene
andere plaats overgebracht zouden worden en dat het in den oorlog
gebruikelijk was, hun op den tocht daarheen te blinddoeken. De
Franschen dachten hierbij aan niets kwaads en mareheerden gedurende
een half uur voort, totdat men hun op het binnenplein der hacienda de
Jacinto de blinddoeken afnam.
Hier stonden twee bataljons infanterie geschaard en nu werd den
gevangenen medegedeeld, dat zij op bevel der hoogere regeering moesten
gefusilleerd worden.
De afigrijselijke strafuitvoering werd in het bijzijn andere
veroordeelden telkens aan Lien gevangenen voltrokken, wier bloedende
en vaak zich nog bewegende lijken op eenen wagon gestapeld en voorbij
de nog levenden buiten de hacienda gebracht werden. Dit geheele bloodbad, dat ternauwernood in de eerste Fransche revolutie een tegenhanger
vindt, duurde meer dan eon uur, zooals mij latergedurende mine
gevangenschap meegedeeld werd door vijan.delijke officieren, die dit
geheele ontzettende tooneel als ooggetuigen beschreven.
Hoe slecht de Mexicanen mikten, blijkt nit het volgende voorval,
-dat daarbij plaats gehad heeft en dat tevens den bloeddorst, die in dozen
oorlog geheerscht heeft karakteriseert.
Eon Fransch soldaat van het bataljon Cazadores, Hippolyte Rolin,
bleef bij het eerste salvo ongedeerd en trachtte to ontsnappen. Hij werd
achterhaald en bij het tweede salvo ook slechts in lichte mate gekwetst.
Then hij zich andermaal nit de voeten trachtte to maken, word hij vastgebouden en met het geweer op de borst doodgeschoten.
Generaal Don Joacim Miramon werd ondanks zijne hevige wonde
door Escobedo op zijne marsch naar San Luis Potosi tot in de nabijheid
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dezer stad medegesleept. 's Avonds werd het bevel gegeven den generaal
to fusilleeren. Daar hij niet kon loopen word hij op eenen stool naar de
gerechtsplaats gedragen.
Toen men daar aankwam, was het zoo donker dat men haast niets
kon zien, en nu werd de gekwetste generaal met het geweer op de borst
doodgeschoten. Daarop stak men lucifers aan, die door den wind versscheidene malen uitgingen, om zich to overtuigen of hij wel dood was.
De ongellikkige had nog eenige stuiptrekkingen, en nu vermaakten de
vijandelijke officieren zich hunne revolvers op hem af to schieten, zoodat
zijn hoofd gansch verbrijzeld en zijn lichaam door dertig kogels doorboord werd.
Don Tomas Mejia was eon kleine, tanige, verwonderlijk leelijke
Indiaan van omstreeks vijf en veertig jaren met eon ontzaglijk grooten
mond en eon paar borstelige zwarte haren daarboveu, Hij was eon
achtenswaardig man, die den keizer steeds getrouw gebieven is, en eon
bekwaam generaal bij de ruiterij, die zich door zijne onverschrokkenheid heroeind gemaakt heeft.
Wanneer hij een, aanval deed, nam hij aati , eon zijner manschappen
altijd cone lans af en stormde daarmee vooruit op den vijand los.
In vroegere jaren had hij bij zekere gelegenheid Queretaro aan de
liberalen ontnomen. Toen hij de stad binnendrong 'amen de laatsto
vijanden de wijk naar de eerste verdieping van bet raadhuis.
Mejia vertoonde zich aan het hoofd eener ruiterbende voor dit
gebouw, snelde met de lans in de hand de trap op, stonnde de groat)
zaal van het raadhuis binnen on dwong de vijanden, die daar Kee
schuilplaats gezocht hadden, zich over to geven. Daarop begaf bij zich
naar het balkon en hief voor zijne zegevierende troepen eon hoera aan.
Don Severn de Castillo, eon klein, zwartharig, mager, zwakkelijk
en bijna geheel doof man, was in vroegere- jaren door de liberalen,
govangengenomen, en de wreede behaudeling die hij in de gevangen.
schap onderging, had zijne gezondheid geheel verwoest,
ilij werd namelijk veroordeeld zijn verblijf to houdeu op bet in den
Stillen Oceaan gelegene rotsachtige eiland Isla de Caballos, dat zoo
ongezond is, dat geen mensch daar langer dan eenige jaren in leven
kan blijven.
Levensmiddelen zijn or volstrekt niet to vinden, waarom de gevan.
gene van tijd tot tijd door visschers van rauw vleesch en wee]. voorzien
word. Castillo bracht eon geheel jaar alleen op dit . eiland door. TIij had
voor zich eene hut van cactus gebouwd en shop op eene legerstede van
riet. Eindelijk gelukte het hem deze vreeselijke verblijfplaats met behulp
van een, visscher to ontvluchten,

718

MAXIMILIAAN

Castillo is een rechtschapen, eerlijk man en een getrouw aanhanger
van den keizer. Hij is een uitstekend soldaat, en zijne kalmte en koelbloedigheid in het hevigste vuur zijn werkelijk bewonderenswaardig.
Vrees is hem geheel vreemd, en midden in den strijd gaf hij zijne bevelen
met evenveel kalmte en overleg, alsof hij in zijne kamer •geweest was.
Hij was, mijns inziens, de beste krijgskundige order alle Mexicaansche
generaals.
Don Ramirez Arellai no is een zeer innemend en beschaafd man. Hij
is in de dertig en heeft een zeer donkere gelaatstint en een keurig
zwart baardje. Hij is een iriterst bekwaam artillerie-officier en wercUater
het opperhoofd der gezamenlijke artillerie in Queretaro.
Reeds op den 1 7den had de keizer de volgende dagorder uitgevaardiRd, die nu te Queretaro bekend gemaakt werd :
n 1k stel mij heden aan het hoofd van mijn leger, dat zich nog gees,
twee maanden geleden begon te verzamelen en te formeeren, en waarvan ik
thans het opperbevel op mij neem.
n Reeds een gevuimen tijd heb ik met verlangen naar dezen dag uitgezien, maar hinderpalen, welke niet nit den weg te ruimen waren, verhinderden mij tot dusverre, mijn gevoel als goed en getrouw patriot te volgen.
n Onze plicht eischt nu, voor de beide hevigste voorrechten des lands te
strijden, voor zijne onafhankelijkheed, die bedreigd wordt door mannen,
vier zelfzucht hun zelfs nationaal eigendom deed verkoopen, en evenzoo voor
het herstel der orde in het land, die wij dagelijks ten nadeele onzer vreedzame
burgers verstoord zien. In onze handelingen vrij van alien invloed, van
alien vreemden druk, zullen wij daar naar streven de eer van onze roemrijke
-nationale vlag op te houden.
n 17c hoop, dat de generaals aan hunne o fflcieren en deze aan hunne
dappere troepen, een waardig voorbeeld van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en van de strengste krijgstucht zullen geven, zooals dit voegt aan een
leger dat geroepen is om de nationale waardiyheid te verhoogen.
n Over dapperheid en gevoel van eigenwaarde spreek ik tot Mexicanen
niet, want deze zijn een erfdeel dat-aan ons land aangeboren is.
n Ik'heb den dapperen geneaaal Marquez tot het opperhoofd van mijn
generalen staf benoemd en het leger in drie corpses verdeeld. Het bevel over
het eerste neemt de koene generaal Miramon op zich, het tweede zal aan zijn
tegenwoordig opperhoofd en het derde aan den onverschrokken generaal Mejia
toevertrouwd worden.
n Ik verwacht ooic dagelijks de aankomst van den met roem bekenden
generaal Mendez en van zijne getrouwe, beproefde troepen, welke hunne
plaats bij het tweede corps vinden.
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Insg elijks bevind zich de patriotische generaal Vidaurri onder mijn
geleide, om zijne troepen zoo spoedig mogelijk te organiseeren en den veldtocht in het noorden te beginner.
Laat ons vertrouwen op God, die Mexico beschermt en zal blijven
bescltermen, en laat ons ons getrouw van ooze taak kwijten.
Leve de onafhankelijkheid !
» MA XIMELIAAN.

San Juan del Rio, 17 Februari 1867 .

Op den 21 step Februari noodigde de keizer de bevelhebbers der
verschillende corpsen en de autoriteiten der stad ter rnaaltijd. tk kreeg
insgelijks eene uitnoodiging en zat naast Kolonel Lopez die met den
keizer, die vlak tegenover mij plaats genomen had, een druk gesprek
voerde.
De gunstige indruk dien Lopez door zijn geheele voorkomen zoowel
als door zijne gedragingen maakte, deed zelf13 niet in de verte het
vermoeden bij mij opkomen, dat hij eenmaal de verrader vau Queretaro
zou worden.
Op den 22sten in den morgen reed de keizer in gezelschap van zijne
generaals naar de Garita de Celaya om generaal Mendez to ontvangen,
die hier van Michuagan aankwam met zijne brigade, die vierduizend
man sterk en nit man schappen van allerlei wapens samengesteld was.
Don Ramon Mendez was een kleine, gezette Indiaan met een
innemend gezicht en donkerbruin haar en baard, die er in zijn rood
Mexicaansch huzarenbuis en met de onderscheidingen die hij als generaal
droeg, zeer goed uitzag , Hij droeg een sombrero evenals de keizer en
was behalve met Mexicaaneche ridderorden ook met het officierskruis
van het Legioen van Eer gedecoreerd, hetwelk behalve door hem in het
leger nog slechts door kolonel Lopez en zekeren generaal-Calvo gedragen
werd. Mendez was eee buitengewoon goed partijgangei hij was zeer
dapper, werd door zijne soldaten vergood, maar was, helaas tot wreedheld geneigd.
Hij was trouw aan den keizer verkleefd, maar een geslagen vijand
van Miramon , dien hij wantrouwde en van wien hij beweerde, dat hij
zich weinig om den keizer en het keizerrijk bekommerde, maar slechts
eerzuchtige, persoonlijke bedoelingen had — eene meening die vrij algernebn was, maar die bij Mendez misschien nog door jalouzie versterkt
wad.
Des namiddags werd er onder het kemmando van generaal Miramon
eene warenschouwing gehouden over de gezamentlijk&-troepen to Que.
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retaro, met uitzondering van de brigade van Mendez, die van haren
marsch vermoeid was,
Er waren ongeveer vijf duizend man die uit de volgende corpsen
bestonden : zestien honderd man ouder Marquez ; de troepen die met
Miram.on en Castilla van Zacatecas en de Quemada teruggekomen waren,
nam.elijk de Cazadores del Emperador, de Tiradores, het zevende linieregiment, de overblijfselen van het vijfde linieregiment, de gendarmerie,
het achtste cavalerieregiment, het regiment der keizerin en eindelijk
twee batterijen veld- en eene veldartillerie, zoodat men de toenmalige
sterkte onzer troepen van alle drie wapens op negen duizend man en
negen en dertig kanonnen mag schatten.
Na den afloop dezer wapenschouwing deelde de keizer ridderorden
uit aan verscheidene soldaten, die zich in het gevecht bij de Quemada
waarin generaal Mejia op zijn tocht van San Luis Potosi den vijand
geslagen had, onderscheiden hadden, en stale ze hun eigenhandig op de
bQrst.
Op den 23 sten Februari werd er voor den zoo wreed doodgeschoten
brooder van generaal Miramon- eene plechtige zielmis gehouden, die
door den keizer bijgewoond werd. Bovendien werd er bepaald dat het
leger voor acht dagen den rouw zou aannemen.
Op den 24sten deelde de keizer het leger op de volgende wijze in :
geheele infanterie, die uit twee division bestond, word door generaal
.1V1i.ramon aangevoerd ; over de eerste divisie voerde Mendez, over de
over de tweed° Castillo het bevel. De geheele ruiterij stond cinder het
bevel van Mejia en de artillerie onder dat van Arellano. Marquez word
als opperhoofd van den generalen staf aangesteld.
Generaal Vidaurri werd tot minister van financien benoemd en
begon zijne werkzaamheid daarmede dat hij aan Queretaro eene
dwongene leening van 60.000 piasters oplegde, daar er noodwendig
geld moest zijn.
De ministers die gouden bergen beloofden en willekeurige stater
van den toestand der financien opgemaakt en daarmee den keizer misleid
haddeu, die in financieele zaken geene meerdere bedrevenheid bezat dan
ik, waren voor den geheelen veldtocht naar Queretaro niet in staat
geweest meer dan 50.000 pesos bij elkaar to brengen..
Wat zij later van Mexico zonden, was niet de moeite waard daar
het niet meer dan 19.000 pesos bedroeg en dus slechts voor eenige dagen
toereikond was,
In eon krijgsraad die op dienzelfden slag word gehouden, werd het
besluit genornen aan generaal Tabera, die to Mexico als kommaudant

KEIZER VAN MEXICO

721

achtergelaten was, bevel to geven de troepen die in doze stad in garnizoen lagen, benevens de noodige ammunitie en 100.000 pesos naar
Queretaro to zenden.
Reeds gedurende den marsch waren dergelijke bevelen naar Mexico
gezonden maar ten gevolge van den onwil der minitters ten uitvoer
gebracht.
De troepen die ingevolge het besluit van den krijgraad naar Queretaro moesten gezonden worden, waren ; het uit Oostenrijkers bestaande
huzarenregiment KhevenhUller ; het insgelijks uit Oostenrijkers samengestelde infanterie-bataillon van den baron Von Hammerstein, dat vier
á, vijfhonderd man stork was ; de afdeeling gendarmerie alder den
luitenant-kolonel graaf Wickenburg, die meerendeels uit Franschen
bestond ; verder de cazadores a cavallo alien vreemdelingen onder
de majoors Gerloni en Von Czismadia ; eindelijk de artillerie met acht
kanonnen.
Op den namiddag van den 25ste1 Februari hield de keizer eene
wapenschouwing over de troepen van generaal Mendez, die bij de vorige
ontbroken hadden, daar zij pas aangekomen waren.
Zij waren de beste Mexicaansche troepen van het leger en hadden.
reeds verscheidene jaren in den dienst des keizers gestaan en onafhankelijk van de Franschen in den staat Michuacan geopereerd.
Zij bestonden nit het eerste, tweede, derde en vierde bataljon
linietroepen, het vierde en vijfde regiment cavalerie, eene afdeeling
veld- en bergartillerie. gezamenlijk ten bedrage van vier duizend. man.
De volgende dagen, tot aan den eersten Mart, verliepen met allerlei schikkingen en met het wachten op tijdingen van Mexico. Van den
vijand zagen en hoorden wij to dien tijde zoo good als niets.
De nieuwe minister van financien, generaal Vidaurri, trachtte met
eon vrij gunstig gevolg orde in de geldzaken en in de betalingen to
brengen, en daar ik hem daarbij niet kon helpen en geen kommando of
den of anderen plicht waar to nemen had, bracht ik den tijd zoo good
ik kon door, totdat het aan.rukken van den vijand mij tot werkelijke
bezigheid zou roepen.
Ik bezocht den schouwburg Iturbide, waarin eenige zeer eenvoudige Mexicaansche blijspelen tamelijk slecht opgevoerd werden, en
vermoedde dat daar eenige maanden later het meest tragische
treurspel dezel eeuw ten tooneele zou gevoerd worden.
Er had in die dagen ook eon stierengevecht plaats in het strijdperk,
dat zich in de n.abijheid der Alameda beviudt. De geheele stad verkeerde
daarbij in opgewondenheid en het strijdpierk was zoo vol ma toe$chouwers, dat men wel over de hoofden had kunnen loopen,
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De keizer die in vroegere jaren een hartstochtelijk liefhebber van
dergelijke schouwspelen was, en deze in Spauje dikwijls bijgewoond
had, vertoonde er zich niet, waarschijnlijk omdat hij er weinig verwachting van had.
1k wil geene beschrijvirig van dit vrij middelmatige gevecht geven,
waarbij de styijders geene bijzondere vaardigheid ten toon spreidden,
ofschoon het vrij bloedig was, daar er zes paarden bij gedood werden..
Een deels belachelijk, deels walgelijk intermezzo 'nag ik hier
echter niet met stilzwijgen voorbijgaan.
Er verschenen ook twee vrouwen in het strijdperk, om haren moed
to toonen tegenover de stieren, Welker horens echter voor dit gevail aan
de punten van ballen voorzien waren. De in het rood gekleede vrouwen
oogstten echter geene lau-weren in.
Met gescheurde kleederen en duchtig toegetakeld, moosten zij zich
to midden van het spottend gelach der toeschouwers uit het strijdperk
verwij deren .
Op den eersten Maart hield de keizer eene wapenschouwing over
de cavalerie van Mejia, die inderdaad voor een Mexicaansch legercorps
zeer voortreffelij k was.
Een bijzonder goeden indruk maakte het op mij dat de paarden er
alle welgedaan uitzagen. Ook de uniformen der soldaten waren beter
dan gewoonlijk. De beste troepen daaronder waren het regiment Quiroga,
dat meerendeeis uit manschappen. van Vidaurri bestond, die vroeger
onder Mejia gevochten en later tot den keizer overgeloopen waren
verder het vijfde regiment cavalerie en het prachtige regiment der
keizerin.
Op den 2 de11 Maart in den namiddag rnoest ik aan den keizer
verslag doen omtrent eene zekere zaak en vond hem juist op het punt
om nit to gam]. Hij verzocht mij hem to vergezellen, en nu reden wij
naar de Alameda.
Op den waudelrit bracht een adjudant den keizer een brief uit
Mexico. Nadat hij hem gelezen had, zeide hij tot mij.
Kijk dat gespuis eons aan ! de kerels zijn bang en willen de
troepen Diet zenden. Zij zeggen dat de hoofdstad in gevaar verkeert,
maar zij zijn slechts bang voor zich zelf.
Ruiterpatrouilles hadden ondertusschen den omstreken doQrkruist,
om berichten omtrent de bewegingen van den vijand in to winnen. Van.
landlieden en inzonderheid van geestelijken vernam men, dat er aanzienlijke troepenafdeelingen to - San Martiit, tusschen. Queretaro en San
Luis Potosi, verzamelden; dat andere op den weg Celaya, omstreeks
vier a vijf leguas van ons af, naar Queretaro oprukten.
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Deze tijdingen bevestigden zich in den namiddag van den 4" Maart,
en op den 5 n zag men in de schemering vijandelijke troepen infanterie,
die zich in de vlakte voor de Cerro de la Campagna in slagorde
schaarden. Onze voorposten werden dus versterkt.
In den nacht van den 5 n op den 6 11 Maart werd de bezetting onder
de wapenen geroepen, en tegen het aanbreken van den dag waarop men
een aanval verwachtte, stond deze in de volgende slagorde geschaard.
Het centrum daarvan vormde de Cerro de la Campagna, welke aan
den westkant met eene v I ij steile helling naar ben.eden. loopt. Hier
bevonden zich de keizer en Miramon met een bataljon. en twee batterijen.
Tusschen den Cerro en den heuvel San Gregorio, die insgelijks door
eene batterij verdedigd word, stond de divisie van Castillo.
Links van den Cerro, tusschen dozen en de Casa blanca bij de
poort van Pueblito stond de divisie van Mendez, die de wegen, welke
van Celaya naar Queretaro liepen, bestreek.
Tusschen de Casa Blanca en de Alameda stonden in kolonnès de
cavalerie onder Mejia welker linlierflank door twee regimenten cavalerie
gedekt word.
Men zag beweging in het vijandelijk leger, doch de vijand verge,noegde zich ermede, de voor ons liggende plaatsen to bezetten, en de
.aanval bleef achterwege.
De keizer bleef van nu of op den Cerro de la Campagna en kampeerde dien nacht en ook verscheidene daaropvolgende onder den blooten
hemel op den grond. Hetzelfde deden Miramon en Marquez, die bij hem
waren. De heuvel word van de cactusstruiken gezuiverd, eenige borstweringen werden er opgeworpen en zes a zeven kanonnen geplant.
De keten vijandelijke tirailleurs, die het leger van den vijand, dat
uit 18.0-00 man onder generaal Escobedo bestond, omgaven, rukten tot
op een afstand van vijf a zes honderd schreden van onze lithe voort.
Generaal Vidaurri had in de stad de handen vol work met de verpleging der troepen, enz., en ik hield mij, zonder bepaalde bezigheid te
hebben, in de nabijheid de keizers op.
Op den morgen van den 7. Maart, word de aanval met des te moor
zekerheid verwacht, daar men zag dat de troepen van den vijand zich
bijeentrokken.
Doch al spoedig bemerkte men dat doze slechts eene wapenschouwing hield. Verscheidene generaals trachtten den keizer to bewegen,
deli vijand in doze stelling aan te vallen, hetgeen onder doze omstan-.
digheid waarschijnlijk eene goede uitwerking zou gehad hebben.
Ofschoon nu de keizer wel lust had, door eenen aanval een einde
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aan de pijnlijke onzekerheid to maken, volgde hij toch den read van
Marquez,die er volstrekt tegen was en beweerde dat de vijand geen
plan had tegen ons fri het open veld to vechten.
De volgende dagen vervlogeu in ongeduldig afwachten on met de
bewegingen der troepen van den vijand, waarin wij van onzen kant niet
verhinderd werden. De chef van den staf, Marquez, moest de rivier
zeker voor eene voldoende bedekking der flanken houden, want hij
verzuimele het geheel, den Cerro San Pablo, die zich boven doze op den
noordelijkeu oever verheft, to bezetten.
Deze nalatigheid word al spoedig door den vijand bernerV, die in
den nacht van den 8 . op den 9. de garita, welke zich van San Pablo op
den straatweg naar het Noorden bevindt, en de kapel van den berg zelf
innam,
Daar doze positie in onze rechterflank zeer lastig kon worden, ging
generaal Mendez op den 11 . Maart in doze richting met het regiment
der keizerin en de huzaren op verkenning nit. Na eon tirailleurgevecht
met de vijandelijke cavalerie in het dal tusschen den San Gregorio en
San Pablo, keerde hij in zijne vroegere stelling terug. Den geheelen dag
hadden er verder goon schermutselingen plaats.
Op den 12 n Maart rukte generaal Castillo met eene brigade welker
*flank door cavalerie gedekt was, tegen den San Pablo op. Het bataljon
der cazadores be y ond zich aan het hoofd der kolonne. Hij dreef de vij andelijke infanterie van de garita terug, bestormde daarop de hoOgtc met
de kapel, en zag - op de vlakte aan gene zijde daarvan verscheidene
duizende manschappen vijandelijke infanterie. Bij dozen aanval word de
kommandant der Cazadores, de luitenant-kolonel Villasana, gekwetst.
Omstreeks den middag liet de keizer mij bij zich ontbieden. Hij
verontschuldigde zich, daar ik in Noord-Amerika het bevel over eene
brigade gevoerd had, over de vraag die hij tot mij richtto of ik het
kommando over de Cazadores, wier bevelhebber gekwetst was, op mij
wade nemen. Hij zeide dat dit bataljon een keurkorps, maar slechts
door groote energie in toom kon gehouden worden. 1k nam het voorstel
met blijdschap aan.
Mijne aanstelling word mij oogenblikkelijk overhandigcl, en nu hot
ik mij terstond aan het bataljon voorstellen door den majoor, die
vroeger het bevel daarover gevoerd had. De officieren en soldaten
ontvingen mij met de meesfe welwillendheid, ofschoon ook de majoor er
misschien een weinig over ontstemd was dat men hem was voorbijgegaat.
De Cazadores bestondenuit omstreeks zevenhonderd man, die voor
het grootsto gedeelte Franschen waren ; maar het ontbrak daarin niet
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aan Duitschers, Hongaren en Mexicanen. Het was een woest corps, maar
het overigens uitstekende soldaten. Het bataljon stond in het centrum
der stelling van generaal Castillo bij den straatweg van Luis Potosi en
had vier twaalfponders bij zich.
Omstreeks den namiddag bemerkte men levendige bewogingen onder
de vijandelijke troepen. De hoogten van San Pablo en La Cantara werden
door hen bezet en evenzoo de Cuesta China, waar zij al spoedig eene
batterij opwierpen.
Er gebeurde niets om deze bewegingen to verhinderen, maar het
word noodzakelijk geacht eene verandering in onze positie to brdngen.
Generaal Castillo trok zich achter den Rio Blanco terug on bezette den
geheelen oever der riyier. Eene brigade van de divisie van generaal
Mendez werd naar La Cruz afgezonden, werwaarts de keizer zijn inofdkwartier overbracht en werwaarts de chef van den staf, Marquez, hem
natuurlijk volgde. De cavalerie onder Mejia bleef hare stelling behouden.
Bij deze verandering van front viol aan mijne Cazadores de taak ten
.deel. de brug die aan het einde Miraflores lag to verdedigen. Drie twaalfponders werden or achter eene steenen verschansin.g waarin slechts eon
doorgang voor een persoon gelaten werd in de batterij geplaatst. De
platte daken. (azoteas) der huizen, die bij de brug stonden en alien van
steen opgetrokken waren, had generaal Castillo van borstweringen laten
voorzien. Zoo toegerust wachtten wij den vijand af, die reeds denzelfden
avowd tegen zes uur uit zijne batterij op de Cuesta China een levendig
vuur opende.
Daar La Cruz in de belegering van nu af eene zeer gewichtige rol
speelt, is eene beschrijving daarvan noodzakelijk. Het klooster, dat op
cenen rotsachtigen heuvel staat, alsmede het daartoe behoorende plein,
zijn door eenen stevigen muur omgeven,- die reeds ten tijde van de verovering des lands door de Spanjaarden gebouwd werd en, evenals het
gebouw, zoo stork is dat zelfs artillerie weittig daartegen kan uitrichten.
Drie zijden van deze muren, die het plein om.geven, vormen elk
eene rechte de vierde die zich aan den noordkant bevindt, vomit
echter ornstreeks in het midden een uitspringenden stompen hook. De
lengte van het Own bedraagt bij de 400 meters, de breedte 300.
In den noordweOelijken hook van het klooster on daar tegenover
steekt over den noordelijken hook heen een stevig gebouw eene
begraafplaats, het Pantheon, met eene kapel, die zich op den zuidkant
bevindt. Di Pantheon staat op den hoogsten top van den heuvel en
bestrijkt de oppervlakt daarvan. Then generaal Marquez als chef van
den staf La Cruz ter vordediging inrichtte, hot hij het Pantheon geheel
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onbezet, en toen hem door den keizer en anderen rekenschap daarvan
gevraagd werd, zeide hij : dat men den vijand, waarmee men te doen
had, niet kende .
Den 14 1e is in de geschiedenis der belegering van Queretaro een
uiterst gedenkwaardige en roemrijke dag. Reeds in den morgen zag
men aan de bewegingen in de vijandelijke gelederen dat men het plan
tot eenen algemeenen aanval had, en deze had inderdaad tegen lieu ure
des voormiddags op drie punten te gelijk plaats.
Door het onafgebroken vuur der batterijen van de Cuesta China
ondersteund, rukten dichte kolonnes tegen La Cruz op, en veroverden
bij den eersten aanval het Pantheon, dat of met verraderlijke bedoelingen of nit domheid niet versterkt was. Het platte dak daaryan werd
dadelij k met schutters bezet.
Een tweede aaval was tegen de cavalerie gericht, waarmee de
dappere Mejia tusschen de Casa Blanca en de Alameda de stad dekte.
Deze aanval werd ook te gelijk door eenen schij nbaren aanval op den
Cerro de la Campagna ondersteund, die in den loop van den dag meermalen herhaald werd.
De derde aanval was tegen de brug gericht.
Zoodre Mejia de vijandelijke cavalerie op de vlakte tusschen de
Casa Blanca- en de Alameda had, deed hij met zijne eerste brigade met
zooveel omstandigheid een aanval op haar, dat de vijand na eeu gevecht
van korten duur, in allerip terugtrokken. Enkele afdeelingen van onze
cavalerie vervolgden hen tot in de nabijheid van hunne legerplaats, die
bij Estancia de las Vacas lag. De vijand verloor 130 dooden. en gekwetsten en 70 gevangenen.
Voorciat ik over den aanval op den nocirdkant der stad spreek,
wil ik eene korte beschrijving geven van het terrein, dat voor de positie,
die ik innam, lag.
De rivier is hier zeer ondiep en op verscheideidene plaatsen gemakkelijk te doorwaden. De eenige brug die aan dien kant der stad over de
rivier ligt, bevindt zich aan het einde der Calle Miraflores, die door het
hart der stad, voorbij den sc'houwburg Iturbide over het hoofdplein
verder naar den noordwestelij ken hoek der Alameda loopt. De platte
daken van do huizen der straat, welke het dichtst bij de brug staan,
waren, zooals reeds gezegd is, met borstweringen voorzien.
Aan gene zijde der rivier tegen de helling van den heuvel San
Gregorio is de voorstad San Luis gebouwd, wier straten dus van de
rivier af in de hoogte loopen. Arbor de brug bevindt zich een open plaats
vanwaar aan beide kanten rechts en links, in eene eenigszins van elkaar
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afwijkende richting twee straten loopen, die door eene evenwijdig met
de rivier loopende dwarsstraat doorsneden worden, welke naar de kerk
San Sebastian, die op den Daastbijgelegen staat, voert.
Van den toren dezer kerk, die op zich zelf reeds hooger staat, kan
men in de straten van Queretaro zien en deze gemakkelijk beschieten.
Vlak Ogenover de brug aan den anderen kant van het honderd
schreden breede plein, tusschen beide straten die van het plein opwaarts
loopen, staan eenige huizen. Links van de brug op den noordkant der
rivier in den zuidwestelijken hoek van het plein staat de Meson ”, een
groot logement, waarin muilezeldrijvers en dergelijke lieden een nachtverblijf voor zich zelvon en hunne beesten vinden, een soort van corral,
die door een stevigen muur omgeven is.
Aan deze zijde der brug was tot beveiliging daarvan, gelijk opgemerkt is, een stevige verschansing van adobes opgeworpen. Adobes zijn
nit leemaarde vervaardigde en in de lucht gedroogde steen_en, welke
omstreeks een vierkanten voet oppervlakte hebben en vier duim dik
zijn. De verschansing bestond uit eenen dubbelen muur van deze adobes
waartusschen aarde stevig vastgeklampt was. Daarin waren schietgaten
voor drie twaalfponders aange 1,1racht, waarvan or juist een de brug
bestreek.
Ter zelfder tijde waarop de aanval op de andere punten -begon, had
ook die tegen de brug plaats. Een sterke kolonne infanterie kwam van
de beide van het nourden loopende straten op het plein voor de brag
aan en rukte tegen deze op. Zij werd op een afstand van honderd
schredcn door door een zoo hevig kanon- en geweervuur begroet, dat zij
zich in allerijl uit de voeten maakte. Een tweede aanval gelukte evenmin.
Door de warme ontvangst bij de brag afgeschrikt, trok de vijand
zich achter de kerk San Sebastian terug on rukte spoedig daarop langs
de straat die van deze kerk naar de rivier loopt en rechts voor ons lag,
waar zich eene waadbare plaats bevindt.
Zoodra dit bemerkt wierd, waarschuwde generaal Castillo mij en
ik rukte met mijne Cazadores in den looppas naar de bedreigde plaats,
terwiji de artillerie van mijn rechtervleugel den vijand met kogels
bestookte. Deze aanval werd insgelijks afgeslagen.
Ofschoon de vijand riiot onbeduidende verliezen moest geleden
hebben, gaf hij zijn plan toch niet op. Tusschen elf en twaalf uur deed
hij met vernieuwde woede een aanval en wel op de brag, en het gelukte
hem, in de tegenovergestelde huizen en in de sterken Meson vasten voet
to krijgen, van waar een bestendig door ons beantwoord vuur zonder
bijzonder gevolg onderhouden werd.
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Door de dubbelzin.nige nalatigheid van generaal Marquez was,
zooals vroeger verhaald is, het hoogste punt der staid, het Pantheon,
ingenomen.
Terwijl nu de batterij van de Cuesta China La Cruz en hare daken
en pleinen met allerlei soort van geschut bestookte, had er een onafgebroken geweervuur tusschen den vijand in bet Pantheon en de keizerlijken, die zich op het dak geposteerd hadden plaats.
Dit waren veertig man van de municipale garde onder een Duitschen
blonden kapitdin, August Linger, dien de graaf Thun altijd den kapitein
met den Bordeaux-neus en het Mayonaise-gezicht noemde, orndat hij
e'en bleek, opgezet gezicht en eenen rooden neus had. Deze dappere
officier hield met verwonderlijke onverschrokkenheid op doze gevaarlijke
plaats stand, waar hij aan ale kogels tot doelwit verstrekte, totdat er
hem een midden in het voorhoofd trof en hem dood op den grond deed
neervallen.
De keizer hield zich op het plein voor het klooster, dat aan den
kant der stad lag, op en gaf van bier met de meeste koelbloedigheid
zijne hevelen, ofschoon het van Cuesta China kogels regende.
De generaals trachtten hem to bewegen zich van zulk een gevaarlijk
punt te verwijderen, maar hij gaf daarop ten antwoord, dat hij op de
plaats was waar hij behoorde te zijn. Den meesten indruk maakten nog
de woorden van den kleinen Mejia, die op zijne openhartige wijze zegde :
— Bedenk toch, Uwe Majesteit ! dtLt, wanneer gij doodgeschoten
wordt, alle generaals tegen elkander zullen vechten om president te
worden.
Daar ik echter op eene andere plaats geposteerd was, kan ik over
het gebeurde bij La Cruz niet als oog- en oortuige spreken en deel slechts
ter wille van den samenhang datgene mede, wat ik daaromtrent gehoord
heb.
De vijand door zijn krijgsgeluk bij La Cruz aangemoedigd, beproefde
nu, over het kloosterplein tot dif klooster door to dringen. Hij bediende
zich te dien einde van de daarop staande cactusstrtiiken, die hem weliswaar tegen de blikken, maar niet tegen de kogels der verdedigers beveiligden. De poging mislukte dan ook zich weder in het Pantheon tertig.
Ondertusschen hadden. de Juaristen zich weder hersteld van het
verlies, dat zij geleden hadden, en bereidden zich nog des voormiddags
op een tweeden aanval tegen de Casa Blanca en de Alameda veer, bij
welke gelegenheid zij er echter nog slechter dan vroeger afkwameu.
Generaal Mejia sloeg hen op de schitterendste wijze en dreef hen tusschen
den Cerro Cimatario en, El Jacal over den overal voor cavalerie toegan-
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zijn. Pooh. Mejia was eenigszins overbluft door de buitengewone hardnekkigheid waarmede de liberalen bij deze gelegenheid vochten. Hij
verzekerde later in mij n bijzijn dat hij den vijand nog nooit zoo krachtig
had zien manwvreeren.
Pe pauze, die er bij de brug ontstaan was en slechts door musketvuur afgebroken werd. Na-twaalf uur zag men, dat zicii op de helling
van den Cerro San Gregorio, in de nabijheid van de kapel de La Cruz
del Cerro, dichte kolonnes infanterie formeerden. Te gelijker tijd werd
in de straat, Welke op den linkerkant van het plein voor de brug
omhoog loopt en die met de Calle Miraflores in eene richting ligt, een
getrokken Parott-kanon van acht pond geplaatst. Dit beschoot de barricade bij de de brug en ook de Calle Miraflores, zoodat er burgers, die
het plein in het midden der stad overliepen, gedood werden.
Ten, gevolge daarvan kreeg ik van mijn. brigade-kommandant,
generaal Valdez, het bevel, met mijne cazadores een uitval te doen, den
C, Meson en de omliggende huizen in te nemen en het verderfelijk
kanon te bemachtigen.
Nog voordat dit bevel kwam, waren mijne mannen, door hunne
overwinning in geestdrift ontstoken, nauwelijks meer te houden.
Men kan zich in Europa moeielijk eene voorstelling van dit corps
-maken. De ruwe kerels zaten elkander aldoor het haar, en ik had mijne
handen vol work om moord en doodslag to voorkomen ; maar wanneer
het tot vechten kwam, dan waren alien eensgezind en wedijverde
iedereen om den andere de loef af to steken. Zelfs de hoornblazers,
jongens van vijftien tot zestien jaar, slopen met een geweer nit de legerplaats en maakten op bun eigen hand jacht op de Chinacos, hetgeen de
scheldnaam der liberalen was, die ons Motchos noemden.
Tom de granaten uit het Parott-kanon dichter vielen, werden de
cazadores ongeduldig. Zij omringden mij en riepen :
Kolonel ! Voorwaarts ! voorwaarts ! Voer gij ons aan ! De Cazadores maken nooit rechtsomkeer Voer gij ons aan
antwoordde, om hen tot kalmte to brengen dat het geschikte
oogenblik daartoe later wel zou komen.
Ik riep mijn bataljon bij elkaar en hield tot mijne soldaten een
korte toespraak, die zij nog veel mooier voilden dan die, welke ik
vroeger eons in het Engelsch rgehouden had, want zij was in gebroken
Spaansch vervat, Ik zeide hun'dat ik geen schot van hen hooren wilde
en dat zij bij den aanval niets anders dan de bajonet mochten gebruiken.
Toon ik mijne manschappen tot op het slaatste oogenblik zooveel
mogeiijk gedekt achter de batterij in slagorde stelde, trilden zij van
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strijdlust als eene woeste bende, die slechts wacht, totdat het begeerde
signaal met den hoorn gegeven werd.
Het gejuich, waarmede zij over de brug stormden laat zich niet
beschrijven : het gaf zich in een half dozijn talen lucht, maar het
geroep : Viva el Ernperador overstemde alien, en daarmee stormden de
Cazadores over het plein, waar wij op een afstand van vijftig schreden
met kan-onkogels begroet werden.
Maar wat bekommerden zich die dapperen om de kogels ? Voor de
eerste maai zag ik het kan.on dat onvriendelijke groeten toezond ;
ik riep :
— Viva el Emperador ! A la pióza, muchachos ! (Love de keizer Op
het stuk af, jongens !)
Als tijgers sprongen zij nu voorwaarts, en voordat de verschrikte
vijand. nog tot bezinning kon komen, waren wij reeds bij het kanon.
In een oogwenk waren de mannen die bij het kanon stonden overhoop
gestoken. De bevelhebber daarvan, een dapper, vijandelijk luitenant,
schoot zijn revolver op den majoor Macedonio Victoria af en kwetste
hem zwaar in den schouder ; maar dit was zijn laatste schot : een half
dozijn bajonetten verdwenen in zijn lichaam.
De vijandelijke bezetting van den Meson had ons eene duchtige
schade kunnen berokkenen wanneer zij volgehouden had ; maar terwiji
wij een aanval deden, werd zij door een bataljon der Celaya, dat op den
anderen leant der brug gelaten was beschoten en later raakten de manschappen geheel verbijsterd door de heftigheid van den aanval. Zij
verlieten den Meson in allerijl en vluchtten door de tuinen naar den
berg toe.
1k zond het kanon onder eene bedekking naar het plein terug en
drong in de straat door, om de daarin staande huizen van vijanden, die
voor een gedeelte daarin de wijk genomen en zich opgesloten hadden,
to zuiveren.
De Cazadores echter wisten met sloten om to gaan en openden ze
door middel van schoten.
In doze huizen werd menige woeste daad gepleegd.
De Franschen onder de Cazadores, verbitterd door het bloedbad van
Jacint'), hadden elkander voor den slag beloofd, goon -vijand to zullen
sparen en wel allerminst een. Franschman die bij de tegenpartij diende.
Een van mijne Franschen., een sergeant, had in een huis vier
Mexicanen overhoop gestoken, en een vijfde soldaat, een Franschman,
viol voor hem op de' knieen en smeekte hem om gen,ade.
— De genade die ik u zal schenken, luidde het antwoord, be2taat
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Merin, dat ik u niet als een hond zal doodsteken maar u een kogel gun.
Daarop laadt hij doodbedaard zijn geweer en schiet zijn landgenoot
met de meest mogelijke koelbloedigheid dood.
Hoeveel menschen er in deze huizen om het leven gebracht werden,
kan ik niet opgeven, maar hun getal was vrij aanzienlijk. Ik gaf mij
alle moeite om zulk eon slachting tegen te gaan en bediende mij zelfs
van mijn sabel ; doch in zulke oogenblikken is het volstrekt onmogelijk
soldaten to beteugelen, inzonderheid zulke soldaten als de Cazadores
..
nn!
Zoodra ik den vijand in allerijl de vlucht zag nemen, vatte ik het
plan op, de reeds behaalde voordeelen te vervolgen.
Ik snelde de straat op, terwijl ik de dichte groepe.l voor mij nitdreef, wendde mij in de dwarsstraat rechts en toen bij de kerk San
Sebastian, weder links naar de straat die tegen den berg oploopt,
totdat ik bij de kapel de La Cruz del Cerro aankwam.
Daar zag ik dat de vijand aanstalten maakte om zich bij de een
weinig hooger liggende kapel La Trinidad te posteeren. Ten elude hem
hiertoe geen tijd to laten, stormden wij met verdubbelden ijver voorwaarts en verjoogen hem.
Nu schaarde ik mijn bataljon in linie, met eene kompagnie als
reserve, en opende een welingericht schot op den vijand, die in dichte
groepen de vlucht nam naar den Cerro San Gregorio, op welks rug hij
eindelijk verdween.
Op dit oogenblik vertoonde zich bij den ingang der voorstad het
prachtige regiment cavalerie naar de keizerin geno€md en aangevoerd
door kolonel Lopez, hetwelk bestemd was, bij den aanval mijn linkerflank to dekken.
Ik zond twee officieren naar hem of met verzoek, den vluchtenden
vijand met zijn regiment to vernietigen.
Hij gaf mij ten antwoord : “ dat hij zijn ruiterij niet zoo in de
waagschaal kon stellen, en ' dat het hier geen, terrein voor ruiterij was ”.
Waarom was hij dan hier, als hij zijn ruiterij hier toch niet kon
gebruiken
Ik ben zeif vroeger in Pruisen officier bij de ruiterij geweest en kan
beoordeelen waar ruiterij kan gebruikt worden. Het terrein was, weliswaar geen exercitieploin, marr het was toch niet ten eenen male ongeschikt voor de bewegingen der ruiterij. ,
Daar ik den last had den Meson in to nemen en het kanon to
veroveren, Wilde ik dezen niet nog verder to buiten gaan zonder vooraf
onderrichtingen to vragen..

zij
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Ik zond te dien einde mijn adjudant, luitenant Montecon, aan
genaraal Valdez met het verzoek, mij een bataljon. ter ondersteuning te
zenden, opdat ik den San Gregorio zou kunnen innemen en behouden.
Wij hadden dezen niet moeten prijsgeven, daar hij zoo dicht bij de stad
lag en deze van den noordkant beheerschte.
Generaal Valdez liet mij geluk met den uitslag wenschen en zeggen,
dat datgene wat ik wilde, in strijd met mijne onderrichtingen was ik
moest mij maar terugtrekken - en den Meson met eene kompagnie
bezetten, hetgeen ik natuurlijk moest doen, hoe woedend ik over het
bevel was en hoezeer de soldaten daarover morden.
Mijne manschappen hadden meer dan driehonderd man met kolf
en bajonet doodgeslagen en doodgestoken, hoeveel moeite ik mij ook
gaf om het bloedvergieten to doen ophouden.
1k had bij het bataljon een kleinen Mexicaan met een zwarten
baard, die altijd bijzondere verknochtheid aan mij toonde en blijde was
wanneer men hem een gevaarlijken last opdroeg.
Hij , majoor Victoria en luitenant Betzler, waren met mij het eerst
bij het kanon, en ik had hem zeer goed opgemerkt.
Hij kwam na den afloop van het gevecht,naar mij toe, wees mij een
geheel kromgebogen loop, hetgeen alles was wat hem van zijn geweer
overbleef, en verzocht mij onder het storten van tranen — hij huilde
bij iedere gelegenheid — hem een ander geweer to geven.
Hij had een Chinaco aan den muur vastgespiest en daarbij 'zijn
bajonet gebroken , toen had hij op het hoofd van een ander zijn kolf
aan stukken geslagen en op den harden schedel van een derde zijn loop
kromgebogen.
De Cazadores hadden omstreeks dertig man aan dooden en
gekwetslen verloren.
Onze terugtocht naar de brug had plaats to midden van een luid
gejuich, en het maakte mij zeer gelukkig, dat de manschappen op een
vivat voor den keizer ook een voor hun kolonel lieten volgen.
Toen ik op het plein voor de brug kwam, ontmoette ik den correspondent van den New-York-Hereld, den heer H. C. Clark, die, geheel
in strijd met de gewoonte der Amerikanen, zoozeer in geestdrift ontstoken was, dat hij mij door zijne omhelzing 13ijna van tnijn paard trok.
Doze Clark was een uiterst bekwaam en weiwillend Engelschman,
die als correspondent van het groot Amerikaansch dagblad, gelijktijdig
met den keizer gekornen was-. Toen Marquez daarvan bericht kreeg,
beduidde hij hem op zijue-gewone onbeschofte manier, dat 14j Qieretaro
moest veriaten,
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Daar de heer Clark mij reeds vroeger in Noord-Amerika had leeren
kennen, wendde hij zich tot mij om hulp.
Ik sprak met den keizer, en nu kreeg hij de schriftelijke vergunning Om to Queretaro to blijven, nadat hij mij zijn woord gegeven had,
dat hij geene verbintenissen met den vijand zou aanknoopen en niets
anders dan de waarheid berichten.
Te midden van gedurig vernieuwd gejuich nam ik mijne vroegere
stelling weder in. Het kanon werd door de barricade gebracht en naar
La Cruz gezonden.
Toen ik Valdez en Costillo zag, overlaadden hoiden mij met vleiende
betuigingen en omhelsden mij naar Mexicaansch gebruik.
De vijand was zoo bevreesd geworden dat hij zich den geheelen
dag niet meer liet zien en het niet waagde den Cerro San Gregorio weder
to bezetten, hetgeen eerst in den daaropvolgenden nacht geschiedde.
Ondertusschen ging het omstreeks dienzelfden tijd zoowel bij La
Cruz als bij de Alameda, duchtig toe.
De vijand had ter ondersteuning van den aanval tegen La Cruz,
behalve de kanonnen op Cuesta China nog twee reserve bataljons op de
hoogte, en in de vlakte vier regimenten ruiterij, die vier veldstukken'
met zich voerden geposteeid. Daar hunne flank vvn den kant der Casa
door onze troepen werd bedreigd, werd van gene mjcle van den Cerro
Cimatorio nog eene afdeeling ruiterij ter bedekking van deze linkerflank
afgezonden.
Toen Mejia zich gereed maakte om deze troepen terug to Moen
trekken, zond generaal Miramon eene afdecling voetvolk met vier
kanonnen mar de Alameda. Doze sloeg de vijandelijke reserve, ter wijl
Mejia de ruiterij terugdreef.
Terwiji dit geschiedde, besloot de bezetting van La Crilz tot het
doers van een beslissenden stap.
Toen- de vijand versterkingen kreeg en van het Pantheon moedig
over het groote plein voortrukte, terwijl het gevaar voor La Cruz ieder
oogenblik dreigender werd, ging de dappere kolonel Don Sefferina
Rodriguez hem met het derde batalj on linietroepen to gemoet en verdreef
hem niet alleen van het plein, maar veegde ook de kdpel en het Pantheon
schoon en vervolgde den vijand een eind weegs:
Nu bleef het Pantheon bezet en ging ook gedurende de belegering
niet weder verloren.
Om vijf uurwas de vijand overal schitterend teruggedreven.
Wij hadden, weliswaar, bij de zeshonderd man aan dooden en
gekwetsten verloren en daaronder een buitengewoon groot aantal
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officieren ; maar het verlies van den vijand bedroeg verscheidene
duizende manschappen, en bovendien hadden wij nog zeven- a achthonderd gevangenen, waarvan. velen tot het keizerlijk loger overliepen.
Tusschen vijf en zes uur reed de keizer met Marquez en Miramon
en zijn staf de gelederen langs.
Overal werd met een uitbundig gejuich ontvangen, want de onverschrokkenheid waarmede hij zich aan het -gevaar blooWelde, en de
vriendelijke en gepaste woorden, waarmee hij elke verdienstelijke daad
beloonde, hathien hem zich de liefde der soldaten doen verwerven.
Toen hij bij do Cazadores kwam, deze in eene korte aanspraak
bedankte, hen de Mexicaansche Zouaven noemde en mij de hand toestak,
scheen er can het gejuich geen einde to zullen komen.
Het bataljon Celaya had onze stoning' bij de brug ingenomen en
wij namen nu'een weinig rust op eene plaats, die minder aan gevaar
blootgesteld was. Er kwam een Capucijner monnik, die aan een lint een
Madonnabeeld om den hals droeg en aan alien zijn zegen gaf.
De Mexicanen onder de Cazadores, wier handen nog niet gereinigd
waren van het bloed, dat zii.j met vreugde vergoten hadden, snelden
naar hem toe en kusten het beeld der Heilige Maagde, terwijl zij to
gelijkertijd een kruis sloegen
Eindelijk werd het nacht en nu volgde er op het gebulder der
kanonnen en het geknal der geweren eene akelige stilte.
De straten waren verlaten en geen enkele voetstap het zich daarin
hooren.
Alles was na dien vermoeienden dag in een diepen slaap gedompeld,
behalve de voorposten.
Geen torenkloic sloeg, daar men ze vergeten had op to winden, en
de nachtwachten, die anders riepen hoe laat het was, zwegen insgelijks
daar zij dit niet wisten.
Zelfs de honclen, die den nacht in eene Mexicaansche stad anders
maar al te" levendig maken, deden zich niet hooren, daar zij verlokt
waren door het afschuwelij k maal, dat louiten de stad voor hen aangericht was.
Op den morgen van den 15 den hoorden , wij van deserteurs die in de
Awl kwamen, dat onze verdediging van den vorigen dag en de aanzienlijke verliezen, die de vijand geleden had alien in eene zeer neerslachtige
stemming gebracht hadden.
Des to vroolijkor en overmoediger was die onzer manschappen, on
de Cazadores, welke hunne stoning bij de brug weder ingenomen
hadden, hieven een laid gejuich aan, Coen zij het eigenaardig geluid
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der schoten, die zich in de verte deden hooren, bemerkten, dat men
met hot kanon, dat door ons veroverd was, San Gregorio, waar de
vijand des morgens twee batterijen opgerieht had, van La Cruz uit
bestookte.
Omstreeks den middag stonden al diegenen, welke zich den vorigen
dag bijzonder onderscheiden hadden, op de Plaza de la Cruz in een carró
geschaard. In_ het midden was het veroverde kanon geplaatst.
Tegen de manschappen van het bataljon dat zich onder aanvoering
van den kolonel Rodriguez, die daarbij door een schot in de bOrst
gekwetst was, zoo dapper bij La Cruz gedragen en het Pantheon weder
veroverd hadden, zei de keizer dat zij zich alien zoo form hadden
gehouden, dat hij hun slechts eene gemeensclappelijke onderscividing
kon geven, en hechtte het ridderkruis der orde van den Mexicaanschen
adelaar eigenhandig aan het vaandel van het bataljon.
Van de acht Cazadores die het eerst met mij bij -het kanon geweest
waren, kregen twee de gouden en zes de zilvoren medaille vooF dapperheid, en boven.dien een onza goud, d. een twintig-dollarstuk mtit het
borstbeeld des keizers. De belooningen voor de officieren zouden later
uitgedeeld worden.
De kleine Mexicaan, die allerwegen schrik en ontstelteni$ verspreidde en wien.s waterlanders altijd voor den dag- kwainen, xzelfs
wanneer hij blood deed- stroomen, had op mijne aanbeveling de gouden
medaille gekregen en was zoozeer buiten zich zeliren van vreugd6, dat
hij mij ten aanschouwen van het verzamelde krijgsvolk op Mexicaansche
wijze omhelsde, waarbij hij mij met de, eene hand op den rug klopte en
stroomen van tranen vergoot.
Des avonds, voor de zitting van den krijgsraad, dien de keizer
wenschte to houden, liet doze mij bij zich ontbieden.
Hi) wenschte mijn gevoelen to kennen, de ontmoediging van den
vijand tot het doers van een beslissend-en slag to gebruiken en feeds
terstond op den volgenden morgen met de geheele infanterie een aanval
op de stelling, welke de vijand op den San Gregorio en den San Pablo
ingenomen had, to doen, terwijl de ruiterij ouzo linkerflank dekte en
die, welke door den vij and voor den Cerro de la Campagna geplaatst
was, overhoop wierp, en tot San Luis Potosi, den toenmaligen zetel der
iepublikeinsche
regeering,_ door to dringen.
r
Hoe gevaarlijk en zelfs dwaas zulk eon aanval tegen een viermaal
terkeren vijand, die een voordeeliger stelling ingenomen heeft aan een
Europeeschen militair moge toeschijnen, zoo was doze toch op eene
nauwkeurige kennis der- Mexicaansche wijze van oorlogvoeren en van
den Mexicaanschen geest gebouwd.
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Terwijl een goed gedisciplineerd Europeesch leger dikwijls door
eene nederlaag tot verdubbelde krachtsinspanning aangevuurd wordt,
brengt deze bij een. Mexikaaansch leger zoo - beslist het tegendeel td
weeg, dat eene enkele nederlaag dikwijls met de geheele vernietiging
van zulk een leger gelijk staat, zelfs wanner dit -verscheidene malen
sterker is. De manschappen zijn niet weer tot staan to brengen, werpen
hunne wapenen weg en keeren naar huis terug of loopen tot den overwinnaar over.
Na de gunste uitsiagen van den vorigen dag en bij de geestdrift
waarmee onze troepen bezield waren, was het bij mij niet aan. den
Minsten twijfel onderhevig, dat wij den volgenden dag eene schitterende
overwinning zouden behalen en het vijandelijk leger uit elkaar d.rijven..
Ons in zulk een onvoordeelig gelegene plaats als Queretaro was,
daar doze stall noch eene politike noch eene krijgskundige beteekenis
had, to later insluiten, kwam mij niet alleen dwaas maar zelfs gevaarlijk voor.
nit kwam bovendien volstrekt niet met het plan van den keizer en
met dat van Marquez overeen, zooals ten minste schijnt to blijken uit
de omstandigheden, dat de laatstgenoemde de groote haciendas, die in
den omtrek van Queretaro lagen en met voorraad van allerlei acrd volgepropt waren, geheel onaangeroerd het, terwijl de inzameling van dien
voorraad Loch het eerste zou moeten geweest zijn, wannneer men het
cloel had zich in Queretaro to laten belegeren.
Hoe rijk doze haciendas voorzien waren, blij kt daaruit, dat het
vijandelijk leger dat eindelijk tot 40.000 man bereikte, hoofdzakelijk
daaruit onderhouden werd.
Als wij naar San Luis Potosi en het Weston doordrongen en generaal Vidaurri, zooals het plan was, naar het noorden, waar zijn naam
zooveel gold, zonden, dan vielen ons al de hulpbronnen der rijke streken,
in handen, en binnen kort zou er een aanzienlijk leger to been gebracht
zijn.
Vera-Cruz was nog in onze handen, en sedert het vertrek der
Franschen was de opbrengst der tollen weder geheel in ons bezit, zoodat
het ook niet aan geldmiddelen tot onderhoud van dit liver ontbrak.
Marquez_ was miter van een ander gevoelen, en Marquez gold bij
den keizer destijds alles.
Nadat doze mij aangehoord had, zeide hij, dat Marquez door de
aevolutie groot geworden was en dat hij het land kende.
Omtrent zijne getrouwheid kon er . gem twijfel bestaan.
iij was een van hen geweest, die er hoofdzalielijk toe bijgedragen
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hadden om hem nit te noodigen naar Mexico to komen, en op zijn
dringend verlangen had hij te Orizaba het besluit genomen, de partij
van Marquez niet ili. den -steek to laten en aan de wereld het bewijs to
leveren, dat hij zich ook zon ler de, hulp van Frankrijk, staande kon
houden. Zijue eer vorderde het, to tooned, dat hij zich niet tot het
bloote werktuig van eeh ander had later). verlagen.
Marquez had den keizer geheel verblind.
Hoe schrander doze vorst ook wezen mocht, was hij toch zelf to
braaf en to edel dan dat hij de eerloosheid en het verraad zou hebben
kunnen begrijpen.
Marquez moist zijn gevoelen door to drijven, en nu. werd er besloten
zich in Q u.eretaro to laten belegeren.
's Avonds om 9 uur was de vijand toch in zooverre van zijnen
schrik bekomen dat hij het waagde onder de bescherming der duisternis
nog eenmaal een aanval op de brug to doen. Hij word echter door het
bataljon Celaya krachtig afgeslagen.
Deze nachtelijke aanvallen op de brug werden gedurende de belegoring zeer dikwijls herhaald, daar de vijand haar en La Cruz als die
_
punten beschouwde, Welke de sleutels der stad mochten. heeten.
Te gelijk met zulk een aanval werd de stad gewoonlijk uit alle
batterijen beschoten, wanneer or ten minste in het vijandelijk leger niet
juist gebrek aan ammunitie was, hetgeen Diet zelden gebeurde.
Mij word later door vijandelijke officieren medegedeeld, dat zij
dikwijls ammunitie kregen met de diligentie die tot aan Celaya reed.
Ammunitie, inzonderheid kogels, was bij ons ook niet in de noodige
hoeveelheid voorhanden, ofschoon generaal Arellano zich alle moeite gaf
ze te laten vervaardigen.
Er werden dan ook eene menigte kogels, die de vijand op de stad
afschoot weder gebruikt.
Voor een gave born of granaat voor ons Parott-kanon word aan
iedereen die doze aanbracht, een dollar en voor een gaven kogel een
haiven dollar uitbetaald.
De liolle kogels van den vijand waren meerendeels slecht bewerkt,
en van zijne bommon en gran'aten barstte bijna den helft niet uit elkaar.
Op den 16de11 Maart moest or bij de liberalen eene nieuwe bezending
krijgsvoorraed aangekomen zijn, 'want zij beschoten de stad des voormiddags uit alio batterijen.
Deze beschietingen bij dag en ook vaak bij nacht waren nu zeer
gewoon en werden op de volgende dagen slechts bij gelegenheid door
tirailleursgevechten, die bier en daar plaats grepen, afgebroken.

KEIZER VAN MEXICO

739

Ofschoon ik dikwijls zag, dat er inwoners der stad in de straten
gedood werden, zoo raakten deze toch al spoedig aan het bombardement
gewoon, dat zij zich weder met hunne zaken bezighielden.
Zelfs de dames, die zich in den beginne in hare huizen opgeslOten
hadden, deden hare gewone middagwandeling en namen hare gewone
plaatsen op het balkon ofsc.hoon verscheidene daarvoor met haar
'even of met wonden moesten boeten.
De punten, waarop de vijandelijke batterijen vooral waren gericht
waren La Cruz, het klooster Santa Clara, waarin zich de kogelgieterij
beyond., , de Cerro de la Campagna, de Alameda, Casa Blanca en de brug.
De meeste schade leden zeker wel La Cruz en het postkantoor, welk
laatste eene groote menigte kogels te verduren had, die - you het hoofd-kwartier van Miramon bestemd waren, waarvan de plaats op de eene of
andere wijze aan den vijand verraden was.
De schouwburg en het strijdperk voor stierengevechten waren weliswaar gesloten maar al het bombardeeren verhinderde niet dat de
inwoners der stad gezellige bij eenkomsten met elkander hadden.
De koffiehuizen waron altijd siainpvol, en inzonderheid een dat aan.
Franschman toebehoorde en op het hoofdplein der stad stond, was de
verzamelplaats van alle officieren.
Hier kon men zich verzekerd houden altijd do nieumste nieuwsjes
to hooren, want nauwelijks was er eon gevecht voorbij, of men snelde
er heen, om elkaar zijne ervaringen mee to deelon.
Den tij d van den 1 5den tot den 20 sten word gebruikt om de stad
zooveel mogelijk te versterken.
Dit bepaalde zich echter hoofdzakelijk tot het opwerpen van een
verschansing en tot het maken van schietgaten in de muren van_ verscheidene gebouwen.
Onze batterijen stonden op dep. Cerro de la Campagna, tusschen
deze ea de stad, bij de brug, op La Cruz, bij de kapel San Francisquito,
op de Alameda, de Casa Blanca on tusschen doze en de straat Celaya.
Rechts van de brug had generaal Castillo een stevigen muur van
schietgaten laten voorzien on geschut daarachter geplaatst, waaruit hij
de liberalen tot hunne verwonderin.g met schroot begroette.
Onder ooze generaals waren er velen, die er in gewone tijden zoo
onder door zouden kunnen loopen hebben, maar in de gegevene omstandigheden niet op hunne plaats waren. Daartoe behoorden de divisiegeneraal Casanova en de brigade-generaals Herera y Lozada en Calvo.
Ik word dagelijks bij - den keizer ontboden. Teen ik op den 20te1
bij hem kwam, deelde hij mij mode, -dat hij mij tot eene belooning voor
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mijn gedrag op den W en het bevel over de eerste brigade der eerste
divisie (Mendez) opgedragen had.
- Deze brigade bestond uit de Cazadores uit het tweede, vijfde en
veertiende linie-bataljon, uit dat der Tiradores, waarover kolonel Don
Carlos Miramon, insgelijks een broeder van den generaal, het bevel
voerde, en eindelijk uit het bataljon Za.mora.
Het bevel over de Cazadores werd op mijn voorstel opgedragen aan
den majoor; Mrnst Pitnner, die vroeger kapitein bij het Oostenrijksche
corps geweest was. In den slag bij Santa Gertrudis in het vorige jaar
was hij zwaar gekwetst en in gevangenschap geraakt.
Pit gevecht was het eerste voordeel dat door de liberalen behaald
word, en het was voor hen des te verblijdender, daar er bij die gelegenheid verscheidene millioenen in hunne handen vielen, die naar Monterey
overgebracht moesten worden.
Bij deze overwinning vergat Escobedo zich zelven niet.
Hij zond van het buitgemaakte geld door middel van het bankiershuis Brach & Schlinfeld voor eigen rekening 10.000 pond naar Engeland
om in alien gevalle een. achterpoortje voor zich open te
Toen de keizer naar Queretaro oprukte werd Pittner uit zijne
gevangenschap ontslagen en, kreeg van Escobedo een pas naar Vera-Cruz
wider voorwaarde dat hij zich aldaar naar Europa zou inschepen.
Toen de kapitein frchter te Queretaro kwam, en zag dat de keizer
officieren noodig had, liet hij zijn plan om naar Europa terug te keeren
varen en hood dezen zijne diensten aan.
Marquez had den officier, die als gewoon burger gekleed was, als
een verdachi en vreemdeling zeer slecht laten beha- naelen en in
hechtenis nemen, maar nadat hot misverstand opgehelderd was, werd
hij als majoor bij zijn staf aangesteld.
Kolonel Don Miguel Lopez kreeg een reserve-brigade, die uit
verschillende troepen samengesteld was, en word met het bij-zonder
toezicht op La Cruz en met de verdediging daarvan. belast.
Mijn brigade was verdeeld.
Eon 'gedeelte daarvan stond tusschen den Cerro de la Camiagna,
op den linkervleugel van Castillo, en in de nabijheid daarvan beyond
zich mijn hoofdkwartier.
Het andere gedeelte was geposteerd bij de Casa Blanca met Mendez
die La Cruz met zijne eene brigade weder verlaten on nu de lijn van de
Garita Pueblito tot aan de kapel San-Francisquito to verdedigen-had.
Aan mijne brigade was eon achtponder afgestaan.
Als brigade-adjudant (major del ordines, zooals zijn titel luidt),
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vond ik een dikken, dommen kerel, den major don Ramon Robles, en
Mexicaanschen luitenant, Castro, geheeten, die zoo mogelijk nog
onbruikbaar was.
1k nam echter van de Cazadores den adjuaant- die bijzonder aan
mijnen dienst verbonden was, Don Julian Monteeon, mede.
Ik mocht dezen man graag lijden, en hij gaf mij dan ook van zijnen
kant allerlei blijken van toegenegenheid.
Hij was nog maar zeventien jaar oud, bescheiden en aangenaam in
omgang, en sprak een weinig Fransch.
a uitte hem eens den wensch nit dat hij mij, ingeval ik eon wond
kreeg of gedood werd, niet in den steek zou laten.
Binds dien tijd volgde hij mij in ieder gevecht als mijne schaduw,
en als" het eens recht heet toeging, dan hield hij achter mij bijna zijne
armen open, om mij dadelijk op to vangen indien ik mocht getroffen
worden. Aan zich zelf dacht de dappere jongeling laid in 't minst.

HOOFDSTUK XL.

Ire Queretaro.
(VERVOLG.)

Op den 21'te11 kreeg generaal Miramon van zijne spionnen de tijding
dat er in het dorp Juanico, eene legua van Queretaro verwijderd,
versterkingeii aan geschut, krijgsvoorraad, wapenen, vier honderd
wagons met mondkost en verscheidene kudden vee aangekomen waren,
en ik kreeg in den nacht het bevel, mij met de Cazadores, de Tiradores
en mijne batterij 's morgens om vijf uren bij den Cerro de la Campagna
te'bëvinden, ten einde daarmee Juniaco in to nemen. De gezamenlijke
cavalerie onder Mejia zou mijne rechter- en het regiment ruiterij onder
Quiroga mijne linkerflAnk dekken.
Op den 22 sten Maart ten vijf ure des morgens, terwijl het nog
schemerachtig was, stonden wij klaar.
De cazadores trokken voorop, doorop volgde de batterij, en ten
slotte kwamen de Tiradores.
De weg mar Jamie() was met boomen beplant en liep bags den
linkeroever der rivier.
Omstreeks tien minuted voor het begin van het dorp stieten wij op
de vijandelijke wachtposten die wij op den voet volgden.
De vijandelijke infanterie, hierdoor verrast took zich in allerijl
terug, en wij volgden haar totdat zij zich op het pleiri van het dorp
formeerde.
Zonder haar den tijd to laten riep ik : c, Viva el Emperador ! ” en
nu gingen wij met gevelde bajonet op den vijand los.
De majoor Pittner en ik bevonden ons aan het hoofd.
1k bereed dien dag niet mijn gewoon paard, maar eon kleinen
hengst, die, door eon kogel in den kop getroffen, neerviel, doch dadelijk weder opstond.
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Be vijand wachtte onze bajonetten niet af, maar begaf zich in allerijl
mar de hacienda de Juanico, die aan het einde van het dorp stond,
waar zich het hoofdkwartier van aldaar bevelvoerenden officier beyond.
Het regiment Quiroga was voorbij mijne linkerflank voorwaarts
getrokken en deed nu een krachtigen aanval op de ruiterij die bij de
hacienda geposteerd was, Terwijl Mejia langs den linkerflank, waar het
terrein volkomen effen was, voortrukte.
De vijand trok zich in de achter de hacienda liggende bosschen
terug.
wij namen de hacienda in en bemachtigclen de kanselarij van het
hoofdkwartier, waariu wij behalve andere papieren ook diegenevvon.den
welke de lijsten der troepen, welke voor Queretaro gelegerd waren,
bevatten.
Tot ons leedwezen had _men de artillerie en het grootste gedeelte
van de eetwaren reeds verdeeld maar wij bemachtigden toch nog vier
en twintig wagens met mais en rove, vele wapenen en eene zeer groote
menigte ossen, keeien, geiten en schapen.
Op onze rechterflank posteerde zich eene 8000 man sterke afdeeling*.
vijandelijke ruiterij, die ik nit mijne batterij, welke tegenover de
hacienda geplaatst was, beschoot.
Terwijl wij onzen buit bijeenbrachten, aan den hnkerkant door
hetregiment Quirago en aan den rechter door de Tiradores gedekt, stond
Mejia met zijne ruiterij tegenover die van den vijand in de dan gene
zijde der rimier gelegene vlakte, zonder dat een van beide partijen
genegenheid tot het doen van een aanval getoond had.
Daar het doel van den uitval zooveel mogelijk bereikt was, ondernam ik den terugtocht, waarbij de cazadores de achterhoecle uitmaakten..
Waar den straatweg door eene kleine beek doorsneden wordt,
hield ik halt, om den overtocht der ruiterij van Mejia door eene waadbare plaats te dekken, hetgeen insgeiijks door mijne achter de brug
geplaatste batterij en door de kanonnen van den Cerro de la Campagna
geschiedde. De vijand die ons volgde bestookte ons insgelijks met zijn
geschut.
Toen ik eindelijk met de cazadores ook over de brug kwam, ontmoetten Avij generaal Miramon, dien de cazadores en mij met eeu
uitbundig gejuich begroette.
aan
Bij den Cerro de la Campagna troffen wij den keizer aan
de Zouaven van Mexico zijn dank betuigde, en nu reed ik 't was
tusschen twaalf en een uur naar het vroeger gemelde koffiehuis,
.waarvoor een kundige Duitsche veearts miju hengst den kogel, de in
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een schuinsche richting in zijn kop doorgedrongen was en boven zijn
oog zat, uitsneed.
Ingevolge den krijgsraad, die op den 20 sten gehouden was, had de
keizer besloten, dat Marquez, die tot luitenant-generaal van het keizerrijk benoemd was, naar Mexico zou vertrekken, ten erode al de troepen
welke zich daar bevonden, of althan.s zooveel de omstandigheden toelieten, benevens geld naar Queretaro over to brengen.
Hij zou daarbij vergezeld worden door generaal Vidaurri, die tot
minister van financien en oorlog en tot voorzitter van den krijgsraad
benoemd was.
De keizer verbood aan generaal Marquez uitdrukkelijk zich met
eenige andere onderneming dan schermutselingen en dergelijke in to
laten, en drukte het hem op het hart, dat hij zoo spoedig mogelijk naar
Queretaro moest terugkeeren. Marquez gat in het bijzijn van alle verza.melele generaals zijn woord van eer dat hij binnen veertien dagen weder to
Queretaro zou zijn, al mocht het ook kosten wat het Wilde.

In den krijgsraad, die op den 22 sten gehouden werd, beraadslaagde
men over, de wijze waarop Marquez den hem opgedragen last ten uitvoer
moest brengen.
Er werd bepaald dat hij in den nacht zou vertrekken en dat de
voortreffelijke regimenten ruiterij Quiroga en n c. 5, gezamenlijk ten
getale van 1100 man hem zouden vergezellen.
Op den 23 sten Maart, terstond na middernacht braken Marquez em
Vidaurri met hunnen staf en hun geleide op, marcheerd6 ch tusschen den
Cerro Cimatorio en El Jacal door en bereikten Mexico over Tuluca,
zonder eenige ontmoeting to hebben.
In plaats van Marquez word nu de uiterst bekwame en wetenschappelijk gevormde generaal Castillo tot adj udant-generaal en minister van
oorlog ad interim benoemd en betrok dadelijk het hoofdkwartier op-La
Cruz. Zijne divisie kreeg generaal Valdez.
De aftocht van Marquez bracht in het vijandelijk leger eene groote
opgewondenheid to weeg, want het gerucht liep dat de keizer insgslijks
weg was.
De liberalen kregen op dezen dap eene aanzienlijke versterking
door de generaals Riva Palacio, Martinez en Oarebajal, zoodat het
vijandelijk leger nu moor dan 40.000 man en tusschen de 70 en 80
kanonnen telde, terwijl het ooze, door de verschillende gevechten en de
troepen die Marquez vergezelden, tot op 6500 man verminderd was.
Eenigen aanwas verkregen wij echter ook door de gevangenen en
de deserteurs die tot ons overliepen.
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Op den avond van den 23 sten vernamen wij van een man, die op de
hacienda waar generaal Escobedo zijn hoofdkwartier had, woonde en
din wen zi door het wegnemen van al zijn have en good tot vijand

Geaeraal Meifa,

geniaakt had, dat or des tiamiddags in het hfdk*artier van Escobedo
eon groote krijgsraad gehouden en da daarin met eene meerderheid
van twee derden der sten-mien beslotOn vraPt, den volgenden d eon
krachtigen aanval to doen.
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Het getal der troepen die ,, met den keizer ” weggegaan waren,
werd waarschijnlijk te hoog geschat, en men meende dat een aanval
moest gelukken.
Waarop deze zou gemunt zijn, wist deze man, helaas ! niet te
zeggen.
Reeds vroeg in den morgen van den -4
9 sten Maart — 't was op een
Zondag — berichtte de officier, die bestendig op den toren van La Cruz
geposteerd was, dat er zich aanzienlijke massa's troepen, tot allerlei
wapens behoorende, van Cuesta China naar den Cerro Cimatorio in
beweging zetten en op den laatsten berg in dichte drommen post vatten.
Des voormiddags te tiers uren kreeg ik van mijn divisie-generaal
Mendez bet bevel, mijne stelling bij de rivier te verlaten en naar de
Alameda op te rukken.
Mijne brigade was met een bataljon verminderd.
Aan kolonel Miramon beviel het niet onder een vreemdeling te
dienen, en zoo wist hij door zijn broeder te bewerken, dat hij bij zijne
manschappen posteerde.
Hij plaatste een kanon op den rechterhoek en drie in het midden
van den voormuur met een vooruitspringenden hoek.
Met mijn tweede linie-bataljon, waarover de dappere kolonel
Madrigal het bevel voerde, bezette ik verschillende punten tusscheu den
hoek der Alameda en de Casa Blanca, waar Mendez mijne batterij post
deed vatten.
Het overige gedeelte mijner brigade stond in de Alameda gereed.
Uit deze bewegingen van den vijand kreeg het den schijn, alsof deze
het plan had een aanval op den rechterhoek der Alameda te doen.
Eene vijandelijke kolonne van omstreeks 6000 man rukte, onder
aanvoeriug van generaal Martinez stoutmoedig tegen de Alameda op,
terwig de gezamenlijke batterijen de stad en onze stelling beschoten.
Het waren pas aangekomene troepen aan welke men diets had
gemaakt, dat zij niet veel tegenstand zouden ontmoeten.
Zij droegen, evenals het geheele leger der liberalen, witte linnen
buizen en broeken, waarop de onderscheidingsteekens der troepen
waartoe zij behoorden in verschillende kleuren aangebracht waren. Zij
zagen er in het gevecht altijd uiterst zindelijk en goed tilt, daar het eene
Mexicaansche gewoonte is, alvorens een gevecht to leveren, de kleederen
to wasschen. Daar zij slechts een pak kleeren hadden en moesten
wachten, totdat deze dr6og waren, zag men hen dikwijls in half of geheel
Adamitisch kostuum in de legerplaats rondloopen, hetgeen een uiterst
kluchtig tafereel opleverde.

747

ICEIZBR VAN MEXICO
Niemmorsommemostwomftimo,

1k verliet op bevel van Miramon met mijne brigade de Alameda,
trok over eene kleine brug, die zich aldaar be yond en vatte daarbij post.
De vij and rukte tot omstreeks honderd vijftig schreden van de
Alameda voort, maar werd pier van Brie kanten door zulk een hevig
schroot- en geweervuur ontvangen, dat de kolonne halt hield en eensklaps rechtsomkeer maakte.
Nu rukte het regiment, dat naar de keizerin genoemd was en
waarover Kolonel Don Pedro Gonzales het bevel voerde, op, maakte
•versoheidene honderden gevangenen en trok zich eerst terug, toen de
zeer gedunde kolonne, die den aanval gedaan had, de hoogte ;van den
cimatorio bereikte, waar zij door de aldaar in massa geposteerde, infanterie gedekt werd.
Het veld dat voor de Alameda was als bezaaid met dooden en
gekwetsten, wier witte kleeding scherp bij den donkerkleurigen grond
afstak.
Daar er dichte kolonnes van den vijand de westelijke helling van
den Cimatorio aftrokken, kon men vermoeden dat zij een aanval tegen
de Garita Pueblito en de Casa Blanca in den zin hadden.
Ik kreeg daarom van generaal Mendez het bevel, met mijne brigade
daarheen te marcheeren, terwijl kolonel Miramon met zijne troepen in
de Alameda bleef.
Generaal Miramon deed, zonder er mij iets van te zeggen, het
tweede liniebataljon van de plaats waar het geposteerd was, oprukken
en verving dit door de Cazadores.
Ik marcheerde nu met mijne andere bataljons in _eene evenwijdige
richting met den vijand, die zich naar dienzelfden kant heen bewoog,
en toen deze op den breeden weg, die van de westelijke helling van den
Cimatorio voorbij de Casa Blanca naar de Garita Pueblito loopt, halt
Meld en front maakte deed ik hetzelfde.
Men zag nu duidelijk, dat de vijand zich tot den aanval op de
genoemde punten gereed maakte, en generaal Mendez gaf mij het bevel
de Casa Blanca te verdedigen.
Deze Casa Blanca bestond nit een groot stee pen gebouw, dat in de
nabijheid van den genoemden weg het dichtst bij den vijand stond.
De omtrek daarvau was met vrij dichte cactussen begroeid.
Op een korten afstand achter deze bij den breeden weg die naar .de
Alameda voort en voorbij de Garita Pueblito loopt, staat het massieve
gebouw, dat Casa Blanca genoemd wordt, waarbij zich aan den kant der
Alameda een corral, die door -een muur onageveu is aansluit.
Met het tweede en vijfde liniebataljon bezette ik nu de Casa Blanca,
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benevens den corral, terwijl ik de garita en het daar staande gebouw
het bdtaljon Zamora post deed vatten.
De batterij werd insgelijks hier geplaatst, zoodat zij den weg van
den Cimatorio kon bestrijken.
Het veertiende linie-bataljon kreeg ik als reserve en hiernaast
posteerde zich, waarschijnlijk op bevel van generaal Mendez, de OMstreels 120 man sterke afdeeling cavalerie onder den majoor Malburg.
ERrst tegen drie uur, na een gevecht tusschen de artillerie, dat
eenigen tijd geduurd had, stelden de vijandelijke gelederen zich in
beweging.
Zooals wij later vernamen, bestond de kolonne die aan het hoofd
marcheerde, uit 4000, en die welke daarop volgde, uit 6000 man.
De witte drommen stormden met den meesten moed de helling af
en den breecien weg, die noch rechts, noch eenige bedekking
aanbood, langs, zoodat onze batterijen van de Alameda en de Garita
ouverhinderd op de dichte kolonnes konden vuren, hetgeen inzonderheid van, cie laatste met de meeste nauwkeurigheid geschiedde, daar
generaal Arellano hierbij in eigen persoon tegenwoordig was.
De kalmte en de dapperheid welke de vijand te midden van dit
hevige vuur ten toon spreidde, waren bewonderenswaardig.
Toen de kolonne echter tot op een vierhonderd schreden genaderd
was en met een hagelbui van schroot begroet werd, bleef zij een oogenblik besluiteloos staan, maar vaste al spoedig weder moed en rukte tot
op twee honderd schreden voorwaarts.
flier kreeg -zij behalve het schrootvuur van alle kanten nog onze
geweerschoten en bleef andermaal staan, zoodat wij reeds verwachtten
dat zij rechtsomkeer zou maken.
Het was een oogenblik van spanninng, en wanneer men ons klein
getal met de mmsa's die op ons
wamen, vergeleek, dan was eenige
bezorgdheid omtrent den afloop alleszins verrechtvaardigd.
Zoodra de vijandelijke aanvoerders deze aarzeling echter bemerkten
traden verscheidenen hunner van tusschen de gelederen te voorschijn
dø soldaten-bekwamen van hunnen schrik, die zich voor een oogenblik
van hen meester gemaakt had, en rukten nu met gezwinden pas aan,
zoodat het hun gelukte de schuur die slechts vijf en dertig tot veertig
schreden van de Casa Blanca verwijderd is, te bereiken.
Pit punt was door het tweede batalj on onder kolonel Madrigal
bezet.
Voordat de aanval begon zeide ik tot hem :
— De Casa Blanca moet tot elken prij behouden wordeu, al
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moesten wij hier ook alien ons graf vinden, want met dit punt gaat ook
de stad verloren,
IJij antwoordde op een vastberaden toon :
— De vijand moet terug of wij sterven hier alien.
floe groot ook mijn vertrouwen op den dapperen kolonel wezen
mocht, vreesde ik toch, dat hij, door de overmacht overmeesterd, zijne
stoning zou moeten opgeven.
Het was een ontzettend oogenblik voor mij, en ik beken dat het
angstzweet mij von het voorhoofd gudste, toen ik het veertielicle
bataijon in aller iji deed aanrukken.
Op de plaats tot waar de vijand doorgedrongen was, kon hij zich
onmogelijk staande houden, en hij moest or zonder zich op -te houden
verder rukken voorwaarts rukken of terugkeeren.
Op dit hachelijk oogenblik, waarvan het lot der stad afhing, sprong
generaal Arellano van zijn paard, richtte zelf een k anon op do dichtste
groep der vijanden en overlaadde hen met schroot., terwiji de dappere
majoor Malburg te gelijker tijd met zijne afdeeling cavalerie achter het
huis om rende eh den vijand in de linkerflaiik aanviel, waardoor het
zoo duchtig iu 't nauw gebrachte tweede loataljon eenige verademing
kreeg.
De uitwerking van het zoo dicht in de nabijheid afgeschotene kaiion,
alsmede het plotsefinge van den aanval der cavalerie, welker getal de
vijand op dit oogenblik waarschijulijk te hoog schatte, waren to veel
voor hem ; hij maakte rechtsomkeer en rondo in owirhaaste vlucht
tegen de helling op, ter-wij1 de cavalerie op hem loshieuw, en het bataijon van Madrigal, dat niet meer te houden was, voorwaarts stormde en
op eene vreselijke wijze met bajoirt en kolf manoeu rreerde, totdat de
vijandelijke cavalerie, die ter bedekking aankwam, de geslagene koi--)nfte
beschermde.
Do majoor Malburg veroverde een vaAndel er bij en het tweede
bataijon maakten omstreeks honderd gevangenen, terwij1 bij de
1500 dooden en gekwetsen het slagveld bedekten, hetwelk er uitzag,
alsof het door eene groote.kudde schapeii argeweid was. Achter de
Casa-Blanca lagen lien gesneuveldo vijandelijke officieren, en onder hen
de kolonel Mercador, die aan het hoofd der kolonne, welke den aanv61
deed, stand.
Dif was de laatste kraclitige aanval van den vijand gedurende de
geheele belegering, maar tevens de gevaarlijkste en bloedigste.
Generaal Miramon had clezen bijgewoond en Meld in de nabijheid
van de Garita Pueblito stands
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Toon de keizer zich op de plaats, waar het gevecht geleverd was,
vertoonde, was de geestdrift der troepen onbeschrijfelijk.
Hij kwam mar mij toe en drukte mij de hand.
De tranen stonden hem in de oogen, en zijne ontroering was zoo
groot, dat hij bijna niet kon spreken en mij met bevende lippen slechts
drie woorden toefluisterde, die mij gelukkiger maakten en rijker
beloon.den dan eenige onderscheiding zou hebben kunnen doen, en mij
tot aan het einde mijns levens in de gedachte en in het hart zullen
blijven.
lk was zoo getroffen, dat ik ook niet kon spreken en zwijgend de
mij stoegestokene hand kuste. Alleen hij, die dergelijke oogenblikken
beleefd heeft, kan de ontroering, die zich daarbij van mij dmeester
maakte, begrijpen : zij is niet to beschrijven.
Ons verlies is dit gevecht was betrekkelijk gering, want vooreerst
waren wij voor een gedeelte gedekt en ten andere viel ook de vijand
met gevelde bajonet op ons aan en schoot niet.
Zelfs het vuur, dat de hooger geposteerde reservekolonne, die den
aanval deed, onderhield, moest al spoedig ophouden, gelijk het artillerievuur, uit vrees, dat men eigen manschappen zou treffen.
Kolonel Miramon hield de Alameda bezet, alsook de lijn tot aan
de kapel San Francisquito.
Mijne brigade bezette de lijn van de Alameda tot iets verder dan de
Garita del Publito. De andere troepen behielden hunne vroegere stelling.
Generaal Mendez had zijn hoofdkwartier in de Casa Blanca, en ik
bewoon.de met hem hetzelfde vertrek, waardoor ik de beste gelegenheid
had om dozen uitstekenden generaal to leeren kennen.
Hij, Castillo, Mejia, Fecobar en Valdez behoorden tot die Mexicaansche generaals, die op de bijzt)ndere welwillendheid, Welke de
keizer mij betoonde niet jaloersch waren , want nijd en afgunst zijn in
Amerika niet alleen eene eigenschap der Duitschers.
Terwiji de andere generaals mij met eene zekere terughouding
behandelden, gedroegen de anderen zich altijd vriendelijk ten opzichte
van mij en hechtten eenig gewicht aan mijne meeningen.
Mendez drong er bij mij op aan, dat ik den keizer zou bewegen
Queretaro to verlaten, daar wij hier slechts ons leven en onze eer konden
verliezen.
In al zijne gesprekken legde hij eene onverzoenlijke vijandschap
fen opzichte van Miramon aan den dag.
In den nacht had de vijand een deel van zijne gekwetsten die niet
to dicht in onze nabijheid ldgen weggehaald.
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Toen ik des morgens voor onze verdedigingswerken het jammeren
van andere hoorde, begaf ik er mij, slechts met rnijne rijzweep in de
hand, met zes man buiten, ten einde zooveel mogelijk van deze ongelukkigen naar onze hospitalen to brengen.
Toen ik mij bij deze gelegenheid een weinig to ver waagde, zou ik
bijna door eene wachtronde vijandelijke ruiterij van acht of tien man,
die jacht op mij maakte, gevangen genomen zijn. Ik liep, zooals ik nog
nooit van mijn leven geloopen had door de stekelige cactusplanten naar
de verdedigingswerken toe, en was toen ik daar aankwam zoo uitgeput,
dat ik neerzeeg.
Daar er, wanneer wij ons later met hetzelfle doel buiten de verschansingen waagden, dadelijk op ons geschoten zou worden,,moesten
wij de ongelukkige vijandelijke gekwetsten ellendig laten omkomen.
,Had de vijand slechts den wensch to kennen gegeven, de gekwetsten weg to halen, dan zouden wij hem dit volgaarne toegestaan
hebben.
De verpestende stank, lien de lijken in ons leger verspreidden,
werd al spoedig zoo onuitstaanbaar, dat ik ze gedurende den nacht op
elkaar hot stapelen en verbranden.
Toen wij ons, zoodra het vuur brandde, verwijderden, schoot de
vij and, die zeker niet begreep, wat wij uitvoerden, met de meeste woede
op den brandenden hoop.

HOOFDSTUR XLI.

fle keizer gedeeoreerd.

Op den 25 sten Maart in de avondschemering deed de vijand weder
etni itijner gtwone aanvalleil teg6ii de brug en werd, evenals gewoonlijk,
teruggealagen.
De keizer gaf dien dag het bevel, met alio beschikbare troepen aan
dt) viltnftking °tiger venchansingen to arbeiden. Hij zelf hield het toezieht bij het oprichten dattrvan op La Cruz en stelde zich daarbij
aan het geweervuur van den vijand bloot.
Op dien dag vernamen wij ook, dat generaal Escobedo aan generaal
Marquez eene sterke kolonne cavalerie achternagezonden had.
Verscheidene-huizen aan den anderen kant der brug, die door den
vijand bezet waren, werden door onze artillerie plat geschoten.
De vijand had ons nu geheel ingesloten en begon aan de bevestiging
zijner stelling meer zorg te besteden. To dien einde bediende hij zich
van meer dan duizend Indianen, aan welke deze gevaarlijke bezigheid
volstrekt niet scheen to bevallen, en die ik, zoodra er eenige kogels in
hunne nabijheid vielen, verschrikt van hun work zag wegloopen. Hoofdzakelijk werkten zij bij nacht.
De stad werd - voortdurend nu eons hier, dan weer daar gebombardeerd en onze verschansingen door schutters bewaakt, die op ieder hoofd
dat zich zien liet vuur geven.
Waarschijnlijk werden hiertoe de honderd vijftig Amerikanen, die
onder den naam van legion of honor bij de liberalen dienden en onder het
bevel van zekeren kolonel Green stonden, gebezigd.
Niet alien de soldaten, maar ook de inwoners hadden veel to
en velen hunner werden door kogels getroffen.
Op den 27sten Maart werd eene vrouw door eene granaat gedood,
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en eene andere, die haar kind op Mexicaansche manier op den rug droeg,
kreeg een geweerkogel door den hals, die haar en het kind doodde.
In de Casa Blanca, zag ik, dat eene vrouw die haren man middageten bracht, door een kogel getroffen op den grond viel.
Het eerste wat de bedroefde echtgenoot deed was, dat hij haar geld
en cigaretten uit haren boezem haalde, waarop hij haar wegsleepte,
zonder ook mar geen enkele klacht te slaken.
De boezem der Mexicaansche vrouwen is de gewone bewaarplaats
van haar geld.
In den nacht van den 27 sten tot den 28 sten Maart word er van beide
kanten onophoudelijk geschoten.
Tegen den morgen word het rustig en ik was in slaap gevallen.
Eensklaps word ik door mijn adjudant bij den arm geschud en
terwiji ik, nog sladpdronken, mijne oogen uitwreef, zag ik den keizer
glimlachende voor mij staan.
Op deze wijze, zonder adjudant of ordon.nans, met niets anders
gewapend dan met zijn.en kleinen verrekijker, placht hij gedurende den
nacht of op andere tijden van den dag de verdedigingswerken te
bezoeken.
Daar hij de Mexicaansche officieren kende en wist dal, zij de soldaten
niet alleen mishandelden, maar hun ook hunne soldij on hunne rantsoenen inkortten, placht liij aan de manschappen to vragen : a of zij
hunne soldij en hunne rani soon wel geregeld kregen. •
Lift was een zeer good toezicht voor de officieren, en zulk eene
bezorgdheid was voor de soldaten zoo iets vreemds en streeleuds, dat
zij daardoor den keizer bijzonder lief kregen, inzanderheid daar hij met
hen alle gevaren en ontberingen deelde.
Ilc bood mij aan. om Zijne Majesteit to vergezelle,. maar deze
bedankte daarvoor met zijne innemende vriendelijkheid en zette zijne
inspectie alleen voort.
Des namiddags kwam de keizer andermaal, doch nu to paard en
met zijn gevolg, en word door den vijand dadelijk met granaten
begroet.
Hij stapte in de Casa Blanca af en zette zich bij Mendez neer, met
wien hij eene cigarette, die de generaal hem gepresenteerd had, rookte.
Toen de keizer wegging, zeide hij tot rnij, dat ik mij, wanneer er niets
bijzonders bij de verdedigingswerken voorviel, alle dagen 's namiddags
om twee uur in La Cruz moest bevinden.
De keizer Meld het voor een heiligen plicht, dikwijls een bezoek to
brengen aan do hospitalen, ten elude de gekwetsten to vertroosten en to
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zorgen, dat zij al die verkwikkingen kregen, welke de omstandigheden
slechts gedoogden.
Daar bet nu bleek, dat de Mexicaansche geneesheeren ontzettend
nalatig waren, benoemde hij ziju lijfarts, Dr. S. Basch, tot inspecteurgeneraal van de gezamenlijke hospitalen.
Toen generaal Marquez Queretaro verliet, had hij beloofd, dagelijks
berichten van zich te zullen zenden, en het begon den keizer zooveel als
anderen -Le verontrusten, dat er nog gem tijding gekomen was; maar
de keizer was er verre vandaan, uit deze omstandigheid eenigen argwaan
op te vatten.
s Op den 30 ste1 Maart 's morgens werd er een bevel van den keizer
bekend gemaakt, volgens hetwelk alle officieren, die tot het ontvangen
van belooningen voorgesteld waren, 's namiddags ten vier ure op de
Plaza de La Cruz moesten. verschijnen.
Al de officieren, wie dit betrof, waren stipt op hun tijd ter bestemder plaatse.
De staf- en onderofficieren schaarden zich overeenkomstig hunnen
rang op eene rij. Voor hen, insgelijks naar gelang van hunne dienstouderdom, stonden de generaals Miramon, Mejia, Castillo, Mendez,
Arellano en Valdez. Op uitdrukkelijk bevel van den keizer moest ik op
de rij der generaals gaan staan.
Al de officieren op de eerste rij kregen de bronzen eeremetaal voor
dapperheid, die de keizer aan iedereen zelf op de borst stak, waarop hij
hem met den Mexicaanschen abrazo (omhelzing) vereerde.
Toen hij bij mij kwam en ik hem mijn dank betuigde, zeide hij :
— Salm ! gij weet, hoezeer ik aan u verknocht ben en hoe lief ik u
heb ; ik zou graag meer voor u willen doen, maar kan dit nu nog niet.
Dit had, zooals hij mij later zeide, hierop betrekking, dat hij mij
gaarne tot generaal wilde benoemen, hetgeen hij echter in den gevaarlijken toestand, waarin hij zich beyond, niet wilde doen om de jaloezie
en de ontevredenheid des Mexicaansche generaals niet op te wekken.
De gouden en de zilveren eeremetaal voor dapperheid werd slechts
'aan onderofficieren en soldaten. uitgereikt : officieren kregen de bronzen.
Met deze onderscheiding ging de keizer dan ook het spaarzaamst om.
De eeremetaal, die aan een rood lint gedragen wordt, vertoont aan den
anderen in een lauwerkrans het opschrift : Al merit° militar (Voor
militaire verdienste).
Toen ook de andere officieren met verischillende ridderorden gedecoreerd werden en do keizer zich wilde verwijderen, ging generaal
Miramon naar den kolonel Pradillo, die de ridderorden droeg, nam een
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bronzen eeremetaal in handen, begaf zich daarmee naar den keizer en
zeide, terwiji hij hem deze op de borst stak, de volgende woorden :
— Uwe Majesteit heeft uwe manschappen en officieren gedecoreerd
als een blijk van tevredenheid, trouw en verknochtheid. Aan den
dapperste van alien, die ons steeds in alle gevareu en onLberingen ter
zijde stond en ons altijd met het verhevenste, schitterendste voorbeeld
is voorgegaan, neem ik bij dezen in naam van het leger van Tjwe
Majesteit de vrijheid, dit bewijs van dapperheid en van eer te verleenen
hetwelk gij meer dan anderen. verdient.
De keizer was verrast en getroffen door deze veelbeteekenende
handeling, ornhelsde generaal Miramon, nam het eeremetaal aan en
droeg het sedert als zijne eerste en voornaarnste dekorate ; maar
terwiji de anderen, overeenkomstig het voorschrift, het borstbeeld
buitenwaarts droegen, droeg hij den kant met het opschrift mbar boven.
Op den 31 sten Maart in de vroegte werd ik door een ordonnans bij
den keizer ontboden.
Ik vond hem bij twee deserteurs, Elzassers, die vroeger bij het
Fransehe vreemdenregiment gediend hadden. Beiden behoorden tot het
wapen der schutterij, waren eerst deli vorigen dag voor Q ueretaro
aangekomen, cn hunne batterii was nog in reserve.
De keizer verzocht mij de beide manschappen in verhoor te nemen
en van het gehoorde proces-verbaal op te makeu, lietgeen ik in zijn
bijzijn deed.
Zij, alsmede de meeste deserteurs (waarvan ik mij later door eigen
aanschouwing overtuigde) verzekerden dat de soldaten der liberalen
door hunne oversten Diet alien onbeschoft behandeld worden, maar dat
zij ook, in plaats van den reaal, die hun als dagelijksche soldij beloofd
was, op zijn hoogst eens of tweemaal in de week een medio (halven
reaal) ontvingen en dat zij voor hun voedsel Diets anders kregen dan
ma's en boonen.
Stond er een gevecht to worden., dan word hun gewoonlijk een
reaal uitbetaald en aan ieder een glas brandewijn gegeven.
Zij spraken verder over de oneenigheid tusschen de aanvoerders
der liberalen, hetwelk, trou wens een oud Mexicaansch gebrek is.
De eene Elzasser, Johann Muth genaamd, was bijzonder goed
ivigelicht : maar omtrent de stelling der batterijen op den San Gregorio
kon hij ons goon uitslag geven.
Daar hij eater geerne bij ons leger ingelijfd wilde worden en er
hem veel aan gelegen was, een goeden dunk van zich to geven, bood
hij aan, naar het vijandelijk leger terug te keeren en alles uit to
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vorschen, wat wij wenschten te weten. Hij beloofde dat hij 's nachts
om twaalf uur weder binnen Queretaro zou zijn.
Daar niemand van de mansehappen, die op den San Gregorio
geposteerd waren hem kenden kon hij daar lichtelijk rondloopen onder
voorwendsel dat hij hout sprokkelde.
Aan den keizer kwam dit voorstel bedenkelijk voor ; maar ik deed
hem opmerken, dat de man in -het ergste geval niet zou terugkomen,
want wat hij aan den vijand omtrent onze stelling kon verraden, wish
deze reeds lang door zijne spionnen.
Toen de keizer eindelijk toestemde, gaf ik den man vijf piasters en
zeide tot hem, dat ik zijn voorstel aannam, maar zijn kameraad als
gijzelaar zou behouden en laten fusileerpn, ingeval hij den volgenaen dag
voor twalf uur niet terug was, waarbij de keizer mij glimlachend in het
oor fluisterde : wat wij toch niet zouden dom.
Ik bracht den man nu zelf tot aau onze buitenste verschansing en
gaf aan den schildwacht, die hierover verwonderd was, bevel, niet op
hem te schieten, wanneer hij van zijne zendiug terugkwam en bij dag
of bij nacht onze verschansingen naderde.
bleef in La Cruz en beval, er mij kennis van te geven, zoodra
er jets mocht voorvallen. 's Avonds om half tien werd d Elsasser door
cone patrouille naar mij toegebracht en deelde mij het volgende mede ;
Hij was niet in staat geweest, den geheelen berg te onderzoeken,
daar zijn ronddwalen aldaar reeds argwaan begun te wekken.
Hij had echter gezien, dat er op den oostelijken top van den berg
twee batterijen achter stevige steenen muren stonden, en dat er eene
afdeeling infanterie ter bedekking op de helling aan gene zijde daarvan
geposteerd was.
Bovendien waren er twee stukken geschut bij de kapel San Trinidad
geplant.
Wanneer ik het verlangde, wilde hij mij we] van de huizen bij den
Meson San Sebastian door c1.6 tuinen naar het plein voor de kerk San
Sebastian en van daar naar de kapel San Trinidad en verder op den
Cerro Cimatorio brengen.
Overeenkomstig deze aanwijzingen besloot de keizer nog in dien
zelfden nacht een aanval op deze positie to doen en althans de twee
stukken geschut to veroveren.
To dien cinde het hij Miramon bij zich roepen, terwijl ik naar de
Casa Blanca ging en den Elzasser meenam.
In den nacht van den eersten April werd ik om twee uur gewekt
en kreeg van generaal Miramon het bevel, mij ten drie ure met het

KEIZER VAN MEXICO

757

bataljon der Cazadores in de Calle Miraflores te bevinden, mij naar
generaal Valdez te begeven en zijne aankomst af te wachten.
Toen ik mij ten bestem.den tijde naar Valdez begaf, werd mij eau
bataljon der burgerwacht van Mexico wader kolonel Don Joaquim
Rodrigez toegevoegd, alsmede vijftig mail van het bataljon Celaya, die
in den Meson San Sebastian lagen en het terrein in den omtrek nauwkeurig kenden.
Om vier uur kwam generaal Miramon : wij begaven ons naar cone
kamer, hij spreidde cone kaart van de omstreken op de tafel uit en
decide mij het plan mede, dat door mijne opmerkingen gewijzigd en
eindelijk op de volgende wijze bepaald word:
Generaal Miramon zou den uitval zelf besturen.
Van het plain dat zich tegenover de brug beyond moest ik mij door _
de tuinen naar de kerk San Sebastian, die door de liberalen was bezet,
begeven.
Zonder mij om den vijand achter mij to bekommeren, moest ik na r
de kapel San Trinidad oprukken en doze benevens de kanonnen ve/ overen ; van hier de linker vleugelbatterij op den San Grego l io
bestormen en dan den rug van den Cerro San Gregorio schoon vegan
Hij beloofde dat eene brigade mij als reserve zou volgen on ee,ae
andere in mijne linkerflank den vijand, die in de voorstad San Lids
gelegerd was, verdrijven.
Generaal Miramon scheen gaarne onderrichtingen voor dergeliji
nachtelijke avonturen to geven.
Reeds eenige dagon to voren belastte hij mij met het doen een or
verkenning bij maneschijn en nu werdon mij uitgetande spijkers tot Ii et
vernagelen van kanonnen meegegeven.
Miramon wilde, dat ik hem in de Calle Miraflores zou. afwachte3.
1k wachte tot drie uur, en daar do maan omstreeks dozen tijd onderging,
zond ik iemand naar den generaal toe.
Hij of zijne adjudanten hadden zich echter versiapen en de geheele
zaak vergeten, hetgeen vroeger nog al eons gebeurd was en horn scherpe
verwijtingen van den kant des keizers op den hals gehaald had.
_ Toen ik over de brug ging, zag ik, dat de andere troepen achter
mij in slagorde geschaard stonden. Daar wij door huizen en tuinen
moesten gaan, waren al de stafofficieren to voet en zouden onze paarden
de reserve-brigade achternagezonden worden.
Zonder ontdekt to worden, kwam ik met mijne soldaten op het
plemn. voor de kerk San Sebastian aan en schaarde mijne manschappen
tot het do-en van eon aa,nval op de hoogte ; de Cazadores met de vijftig
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man van Celaya voorop, en daarachter de rnunicipale garde, aan welker
hoofd ik mij ditinaal bey ond. Wij werden eensklaps van den kant der
kerk af in den rug beschoten.
Daar ik mij echte1 oveenkomstig mijne instruction niet te bekommeren had over hetgeen er in mijn rug voorviel, rukten wij met een
stormpas tegen (len heuvel op naar de kapel San Trinidad, waarbij
slechts eene afdeeling stond, die de vlucht nam.
Zij,_die bij de twee kanonnen geplaats waren, hadden geen tijd om
te vuren.
De majoor Pittner was oogenblikkelijk bij het eene en Anton Maier,
de bevelhebber van de eerste afdeeling der Cazadores, een Tyro bij
het andere.
Met de kanonnen vielen ons ammunitie en paarden en allerlei
bagage in handen, en ik zond deze dadelijk onder eene bedekking weg.
De aanval zoover achter het vijandelijk front was zeer onverwacht,
inzonderheid voor den generaal der liberalen, Adrillon, die zijn kwartier
in de kapel had en dit met kolonel Villanueva tot den generalen staf
van Escobedo behoorende, deelde.
Belden werden in hunnen eersten slaap gestoOrd en namen in de
grootste haast en in hun hemd door de stekelige cactusstruiken de vlucht.
Daar mijne troepen van den overijklen marsch naar den top van
den berg geheel buiten adem waren, rnoest hun noodwendig eenige
oogenblikken tijd gegund worden om tot zich zelven te komen.
Terwijl ik hen tot het doen van eeu verderen aanval op den San
GregoriG in slagorde gchaarde, zag ik bij de morgenschemering twee
Cazadores, die eene vrouw meesleepten, welke zich krachtdadig tegen
tegen hen verzette.
Ik hieuw met het platte van mijn kling op beiden los en deed hen
in 't gelid terugkeeren.
De vrouw was mij voor hare bevrijding zoo dankbaar dat zij mij
omhelsde ; maar ik weet niet eens, of zij oud of jong, mooi of leelijk
was.
Na eene korte, volstrekt noodzakelijke rust genomen te hebben,
rukten wij naar den berg op. De majoor Pittner was met eene afdeeling
vooruit en werd, toen hij op de hoogste aankwam, met schroot en het
vuur van twee bataljons, die zich daar reeds in slagorde geschaard
hadden, ontvangen.
Dc majoor zelf kwam er met eene diepe wonde in den arm en met
het verlies van een knoop van zijn vest af, die er door een kogel afgeschoten werd maar mijne kleine afdeeling werd zoozeer in het nauw
gebracht, dat hij ilioest wijken en geheel van mij afraakte.
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Onder doze omstandigheden achtte hij bet verkieslijk, den berg
to verlaten en terug to trekken, hetgeen hem ook met groote moeite
gelukte. De majoor is een eenigszins gezet jongmensch, wien dit op- en
afklimmen van den berg eon- gruwel was, omtlat het zijne krachten to
boven ging.
Het speet hem zeer, dat hij zijn paard niet bij zich had, maar het
geluk deed hem eon muilezel, aan de liberalen toebehoorende, aantreffen, waaraan hij zijne redding to danken had, want zonder dit beest zou
het met hem gedaan gewesst zijn. Hij bereikte zonder verdere hindernissen de rivier, die hij met het overige gedeelte zijner afdeeling
doorwaadde.
Onze bedienden, die bevel gekregen hadden onze paarden aan do
reserve-brigade achterna to brengen, hadden het nogthans mogelijk
gemaakt, zilch bij de kolonne, die door mij aangevoerd word aan to
sluiten, hetgeen ons nu zeer aa-ngenaam was, en reeds bij de kapel San
Trinidad bestegen wij onze paarden.
Miramon was met de twee reserve-brigages tot aan het plein voor
de brug voortgerukt en in een gevecht met de troepen, die tusschen
hem en mij stonden, gewikkeld. Daar hij echter goon krachtigen aanval
deed, volgde hij mij niet.
Ofschoon ik nu geene reserve achter mij had, Wilde ik toch mijue
instruction zooveel mogelijk letterlijk opvolgon. Ik rukte dus tegen
den rug van den San Gregorio op, om dozen schoon to vegen.
Daar hij echter door eene aanzienlijke overmacht bezet was, werden
wij den bergrug afgeveegd tot aan de kapel de La Cruz del Cerro, Wier
Egging aan het einde der voorstad ik bij, eene vroegere gelegenheid
beschreven heb.
Van de reserve zag ik niets, en daar de aanbrekende dag den
vijand anze zwakte verried, dacht ik, dat het raadzaam zou zijn, naar
de stad terug to keeren, voordat de maatregelen van den vijand zulks,
to eenen male onmogelijk maakte.
Te dien einde marcheerde ik naar den straatweg, die van do hoogte
naar het plein voor de brug loopt, denzelfden, waarop het geschut, dat
wij op den 14 dell Maart veroverd hadden, geplant was.
Op den weg derwaarts werd ik door een duchtig vnur in mijne
linkerflank bestookt, en Coen ik genoemden straatweg insloeg, werd ik
ook in het front met een duchtig geweervuur begroet.
.11‹ vreesde, dat mijn toestand onhoudbaar zou kunnen worden, en
zond mijn adjudant naar Miramon af, ten einde deze tot het aanrukken
met de reserNe to bewegen maar de adjudant kwam ‘dadelijk terug en
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deelde mij mede dat alle wegen door de vijanden bezet waren en dat hij
niet verder kon.
Doze mededeeling werd aanstonds bevestigd, daar de vijand hem
op den voet volgde en mij nu ook in den rug beschoot, zoodat ik van
vier kanten aan het vuur blootgesteld was.
1k besloot, er mij door hem to slaan, en rukte den straatweg op.
Hier stieten wij het eerst op eene barricade, die wij bestormden, en
trokken den straatweg daarop verder langs.
Toen wij den kruisweg, die naar de kerk San-Sebastian loopt, voorbijkwamen, kregen wij het vuur van beide kanten en zagen eene andere
verschansing voor ons,
Wij waren inderdaad van alle kanten ingesloten en aan het vijandelijk vuur blootgesteld.
De tweede verschansing moest noodwendig insgelijks bestormd
worden en werd dan ook werkelijk bestormd.
Bij elke verschansing was een smOe doortocht voor 6On persoon
ge1aten., die bij de eerste zoo breed was dat ik er met miju heugst door
kon ; bij de tweede echter moest ik afstijgen.
Terwiji mijn bediende voor mijne borst naar den teugel greep,
om het paard er doorheen to brengen, ving hij met zijnen arm eon kogel
op, die in mijne borst zou doorgedrongen zijn.
De wond was niet bijzonder gevaarlijk ; toch achtte ik mijn paard
reeds verloren, maar mijn bediende was een forme kerel en wist een
middel to bedenken om met het boost de brug to bereiken..
Op het plein, dat zich daarvoor bey ond, trof ik Miramon eindelijk
aan. Hij ontving mij met ee. n glinilach, maar zoide er geen woord van,
waarorn hij mij, in de steek gelaten had.
Wij keerden nu over de brug naar de stad terug, en. de vijand
volgde ons in dichte gelederen vlak op den voet, maar word door hot
vuur der troepen en batterijen, die op den andere oever rechts en links
geposteerd waren, teruggehouden.
Het gevecht duurde bier tot aan den middag, en ik bleef met mijne
gecombineerde brigade den geheelen dag bij Valdez en keerde eerst op
den volgenden morgen met de Cazadores naar de Casa Blanca terug.
Wij hadden wel is waar twee kanonnen veroverd, maar doze waren
zeer duur betaald. Aan een meenemen der dooden en gekwetsten was
niet to denken geweest, en de laatsten werden meedoogenloos °nagebracht.
De liberalen, die aan den anderen oever een huis verdedigden, dat
tot in de rivier vooruitsteekt, maakten een lasso om den hals der lijken
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vast en lieten ze zoo in de rivier vallen, waarbij zij alien riepen
— Daar hebt ge het, kanalje !

Generaal Miramon.

Als Miramon o.us met de twee Li igades gevolgd was, dan zouden
wij den geheelen San Gregorio ingenomen hebben.
Fen krachtige aanval werpt de Mexicanen dadelijk overhoop ,
maar daarvan onthield Miramon zich, omdat hij juist Mexicanen bij zich.
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had en niet de Cazadores, tegen wier onstuimigheid en woest geschreeuw
bij den aanval geen vijand in Mexico het kon uithouden.
De generaal der liberalen, dien wij van zijn bed opjoegen, wend van
zijn kommando ontzet.
De kolonel, dien ik later sprak, zeide mij, dat er van al mijne manschappen geen. enkele teruggekomen zou zijn, als ik nog tien minuten
langer op dui straatweg met de beide barricades vertoefd had.
De Elzasser, die bij de geheele expeditie onafgebroken aan mijne
zijde was, ward ter belooning tot onderofficier der Cazadores benoemd.

HOOFDSTUK XLII.

Mislulkte expeditie.

In den namiddag van den 3 dei April werd ik bij den keizer ontboden.
Hij had allerlei slechte tijdingen gekregen, die eene dubbel verontrustende uitwerking hadden, daar de tijd waarop Marquez op zijn
woord van eer beloofd had terug te zullen keeren, over twee dagen
reeds verstreken was.
Er was nog geene 'enkele maal tijding van hem gekomen, on dit
was zeer bevreemdend, want aan Marquez viel het gemakkelijker dan
aan iemand anders, zulke tijdingen te doen toekomen, daar hij op alle
geestelijken kon rekenen.
De keizer begon argwaan tegen hem te koesteren ; maar als hij
zich daarover uitliet, dan viel hij zich zelven meestal in de rede,
zeggende :
— Neon, Eden, dat is immers volstrekt onmogelijk !
De levensmiddelen evenals de ammunitie begonnen zeer to vermin.
deren, en de keizer kon zich Diet verheelen, dat ooze toestand hachelijk
was.
Zekerheid omtrent Marquez to krijgen was nu het hoofdvereischte,
en ik ontving van den keizer den last, met generaal Mendez to beraadslagen over de beste middelen om dergelijle tijdingen to krijgen.
To dien einde moesten er de belofte van aanzienlijke belooningen
aqnzienlijke spionnen gewounen worden.
Mendez vond cone vrouw, een Incliaan en een officier daartoe
bereid.
Gelukte het hun, een brief aan Marquez to overhandigen en het
antwoord daarop terug to brengen, dam zoudeu de eersten aanzienlijke
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geldsonam.en krijgen en de laatste een rang hooger opklimrnen en gedecoreerd worden.
Geen van de drie keerde echter terug,, en wij hebben nooit vernomen, hoe het met hen afgeloopen is.
In den nacht van den 4den tot den 5den deed de vijand weder een
van zijn gewone vruchtelooze aanvallen op de brug ; de keizer bezocht
weder geheel alleen de verschillende punten, waar troepen geposteerd
waren, en des namiddags reed ik deze met hem langs.
Op den 5den was de termijn, binnen welken Marquez zou terugkomen verstreken, en nog vertoonde er zich geen spoor van hem.
In de stad liep er echter een gerucht dat Marquez verslagen was ;
maar de oorsprong van dit. gerucht was niet te viuden en men moest
wel vermoeden, dat het door de vijanden van de zaak des keizers te
Queretaro verzonnen was.
De ontberingen begonnen flu eerst recht voelbaar te worden, maar
desniettemin was de geest der troepen goed, daar de keizer zich veel
xnoeite getroostte en de officieren zijn voorbeeld naar hula beste vermogen volgden.
Op den 8sten April hadden wij nog altijd geen tijding gekregen,
maar er heerschte eenige ontsteltenis in La Cruz en elders, toen men
zag dat er zich groote vijandelijke massa's troepen over de Cuesta China
en langs den straatweg naar Celaya in beweging stelden.
Men meende dat Marpuez in aantocht was, maar dit was, helaas !
niet het geval.
In dezen hachelij ken toestand werd er op den 9 don April andermaal
een krijgraad gehouden, waarin zeer verschillende meeningen door de
generaals geuit werden.
Er werd voorgesteld zich met het geheele leger door den vijand
heen te slaan, maar Mendez was daar tegen. Zijne troepen, zoo verklaarde hij, waren. zeer goed tot het doen van eenen aanval : maar bij
een gevaarlij ken terugtocht kon hij niet voor hen- instaan.
Nu stelden de gezamenlijke generaals, behalve Miramon, voor, dat
de keizer alleen met de cavalerie naar de Sierra Gordo zou trachten te
ontkomen,
De Sierra Gordo is een woest gebergte, acht leguas ten westen van
Queretaro gelegen.
Het is met passen doorsn.eden, welke van dien aard zijn, dat het
aan geen vijandelijk leger mogelijk is er in te komen wanneer zij ook
maar door eene geringe macht bezet zijn.
Verscheidene legers der liberalen waren in vroegeren, tijd in deze
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streken vernietigd, want al de bewoners behoorden tot de kerkelijke
partij ofliever tot die van Mejia.
Pit was het vaderland van den dapperen generaal : hier was hij de
koning en de populairste man die men vinden kon. leder Indiaansch
kind kende Pap Tomasito, en ieder man stond, zoodra hij eene oproeping
deed, onder de wapenen.
In deze streken kon de keizer zich zes maanden en larger staancle
houden, daar hier nog een keizerlijk generaal, Olvera, met 1000 a 1200
man verbleef.
Gedurende dozen tijd kon de keizer den loop der gebeurtenissen
afwachten of maafregelen nemen om de kust to bereiken.
De keizer verklaarde echter dat het in strijd was met zijne eer,
het leger in den steek to laten, en dat hij zich hover wale laten dooden
dan dit to doen
Miramon beweerde dat men de stad nog lang kon behouden en
Marquez afwachten, en de keizer deelde in ziju gevoelen. Marquez
moest terugkomen.
De keizer besloot nu, in eene eerste plants, een uitval tegen de
Garita de Mejico to doen, doze den vijan dte ontneinen en haar to
behouden, opdat men Marquez dadelijk zou kunnon ondersteunen
'wanneer doze over de Cuesta China aanrukte.
Te gelijker tijd word er besloten, dat men in het gebrek aan
krijgsvoorraad en levensmiddelen zoo good mogelijk zou trachten to
voorzien, en in beide opzichten was men vrij gelukkig.
Generaal Castillo ontdekte nog eenige-verborgen magazijnen in do
stad, en generaal Arullano vervaardigde met wonderlijke bedrevenheid
en vindingrijkheid krijgsvoorraad.
Op al de zwavel en al het salpeter in de stad, zelfs uit de apotheken,
word beslag gelegd.
Het looden dak van den schouwburg word in geweerkogels en do
kerkklokken werden in kanonkogels hergoten.
Patronen werden van bordpapier vervaardigd en bewezen zeer veel
dienst daar het weer meestal droog was.
De oneenigheid tusschen generaal Miramon en generaal Mendez
was een andere reden tot bezorgdheid.
Mendez beweerde voortdurend, dat Miramon het niet good met den
den keizer meende en slechts zijne eigene belangen in het oog had.
Hij maakte er mij opmerkzaam op, dat de generaal in den laatsten
tijd verscheidene officieren die aan den keizer trouw. verknocht waren,
van hunnen post ontzet en ze door lieden van zijne partij vervangen
had,
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Toen ik mij op den 10den April naar den keizer wilde begeven,
vroeg generaal Mendez mij eensklaps :
— Meent gij het good met den keizer ?
— Dat is ook eene vraag ! antwoordde ik. Natuurlij k !
.4-. Welnu, vervolgde hij, zeg hem dan uit mijn naam, dal hij
spoed moet maken om uit deze muizenval to komen en dat hij zich voor
Miramon in acht moot nemen. Ik ben eon. Indiaan en de keizer kept
hunne trouw en verknochtheid. Wanneer de keizer het beveelt dan zal
ik Miramon in hechtenis nemen.
1k en Mejia zullen den keizer naar de Sierra Gordo overbrengen,
waar hij zijn vrijen wil heeft en kan doen wat hem goeddunkt, Volgt
hij dezen raad niet dan kan hij er staat op maken dat wij alien doodgeschoten worden.
Toen ik bij den keizer kwam, deelde ik hem woordelijk mode wat
Mendez mij gezegd had. De keizer antwoordde :
— Ik geloof, dat de kleine dikkerd het goed meent ; maar hij ziet
de zaken to donker in.
De keizer had voor elk zijner generaals een bijzonderen naam, dien
hij in het gesprek met mij gebru' ikte om geene namen to noemen NI
daardoor de opmerkzaamheid van luistervinken die er misschien wel
zouden zijn, to trekken.
Mendez noemde hij den kleinen dikkerd, Miramon den jongen gene,raal, Mejia den kleinen zwarte en Castillo den eerlijke.
De keizer zeide tot mij, dat hij Miramon wilde laten ontbieden, ten
einde met dezen over een aanval op de Garita de Mejico to beraadslagen ;
maar ik had er geen vermoeden op, dat de,aanval op aandrijven van
Miramon, reeds den volgenden morgen zou plaats grijpen.
Toen ik echter in den loop van den avond een eigenhandig briefje
van Miramon kreeg met het bevel mij in dien nacht to drie uren met
het bataljon Cazadores op La Cruz to bevinden, wist ik reeds wat er op
til was.
Ik zond dadelijk bevel aan de Cazadores dat zij tegen half drie
moesten aantreden, en opdat zij nog eenige uren zouden kunnen slapen,
liet ik hen in de verschansingen door twee compagnieen van het tweede
bataljon aflossen.
Toon ik aan Mendez dit bevel meedeelde, speelde er eon zonderlinge
grimlach op zijne lippen en zeide hij :
— Waarom toch altijd gij en de Cazadores ?
Ili dacht ongeveer hetzelfde, en de verdenking kwam bij mij op,
dat Miramon misschien gaarne van mij of wilde zijn daar hij mijne
gehechtheid aan den keizer kende.
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Terstond daarop kwam le majoor Pittner en deelde mij mode dat
er onder de Cazadores groote ontevredenheid heerschte.
Zij zegden dat zij altijd hunneu plicht gedaan hadden en ook volgaarne deden, maar dat zij niet konden inzien, waarom zij altijd aan
het eerste vuur der yijandelijke kanonnen blootgesteld werden.
Ik gafclen majoor te kennen, dat ik voor een gevecht met zoo jets
bij den keizer voor den dag kon komen, maar dat ik dit, wanneer de
Cazadores gedurende den nacht hun plicht betrachtten, later zou doen.
's Naciats om drie uur, op den 11(1x11 April, was ik met de Cazadores
in La Cruz en vervoegde mij tot generaal Castillo.
Al spoedig daarop kwam de keizer en lets later generaal Miramon.
Miramon., Castillo en ik zetten ons neer aan eene tafel, waarop eene
kaart uitgespreid lag, terwij 1 de keizer onder het rooken eener sigaar
het vertrek op en neer liep.
Miramon vatte het woord op en zeide tot mij :
- Gij moot de Garita de Mejico aanvalren, veroveren en bezet
houden. 1k geef u een der beste bataljons made, het eerste linie-bataljon
onder bevel van kolonel Cevallos.
Met de Cazadores in de voorhoede moet gij de batterij links van
La Cruz verlaten en den straatweg naar Mexico oprukken. Daar staat
een huis links van de waterleiding dat door den vijand bezet is en dat
gij moet innemen, Dan rukt gij tegen de Garita op en neemt daze
stormenderhand in.
Voor zoover ik weet zijn de gebouwen daar met vier kanonnen en
drie bataljons bezet. Uwe rechterflank moot door het regiment der
keizerin onder kolonel Gonzales en het escadron huzaren order den
ritmeester Palowski gedekt worden, die op den straatweg, welke regelrecht naar de poort loopt, aanrukken.
Een blik op het plan van Queretaro, zal aan iedeeren, ook al is hij
dan ook geen krijgskundige, het gebrekkige dozer stelling doen inzien.
Ik aehtte mij daarom verplicht, tegen den generaal de opmerking
te maken, dat een aanval van twee bataljons tegen drie, die zich met
vier kanons in eene bevestigde stelling bevonden, uiterst moeielijk zou
zijn, en veroorloofde mij de vraag of het niet kon vergund worden, den
weg, die voor de ruiterij bestemd was, in to slaan.
Ander voetvolk icon dan den weg die mij voorgeschreven was,
iuslaan, en mijne linkerflank, terwijl de cavalerie op den weg, die voorbij
de kapel San Francisquito naar de poort loopt, mijne rechterflank
beschermde.
Generaal Miramon zegde mij echter dat hij geen ander voetvolk
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bij de hand had en dal ik den weg die in mijne instructie voorgeschreven was, moest inslaan.
Generaal Castillo leeft nog, en daar hij met den keizer getuige van
dit gesprek was, beroep ik mij op de getuigenis van den eerlijke.
Miramon beval mij, of to wachten, tot hij het sein tot oprukken
zou geven.
a begaf mij naar de Plaza de La Cruz en posteer& mijn twee
bataljons achter de batterij, die den straatweg, Welke ten noorden van
La Cruz loopt, bestreek, waarin slechts een enkele zes en dertigponder
stond.
Wat de reden der aarzeling was, weet ik niet ; maar er verliep een
geruin3en tijd, voordat Miramon eindelijk aankwam.
Wij moesten achter elkaar door de bres heengaan.
Toen ik met den sabel in de hand bij deze kwam, zag ik den keizer
daar staan, met zijn elleboog op de verschansing leunende.
— Salm ! zeide hij, ik wensch u van harte een goeden uitval. God
moge u beschermen.
De Loon, waarop de keizer dit zeide, zal mij steeds onvergetelijk
blijven.
Het werd mij daarbij warm om het hart, en ik gevoelde mij trotsch
dat onze zoozeer vereerde keizer zich zoo over mij bekommerde en voor
mijn. 'even beducht was.
Aan gene zijde der verschansing schaarde ik mijne troepen in het
gelid.
Eene afdeeling der Cazadores zond ik voorop, en ik, kolonel
Cevallos en majoor Pittner volgden met het overige gedeelte van het
bataljon, terwijl het eerste liniebataljon de kolorme besloot.
Toen ik deze troepen in slagorde schaarde, werd in het vijandelijk
leger de reveille of la diava, zooals het in Mexico heet geblazen, hetgeen
ook na het behalen eener overwinding plaats heeft.
Het was dus voor eene overrompeling veel to laat.
Toen wij bij het huis dat in de onderrichting vermeld was kwamen,
werden wij natuurlijk door een levendig geweervuur begroet, maar de
eerste compagnie nam dit, nadat de vijand een zwakken tegenstand
geboden had, in.
Rechts van mij be yond zich de waterleiding, die omstreeks honderd
voet hoog is en het drink water van de oostelijke helling van de Cuesta
China naar de stad voerde, maar reeds in de eerste dagen der belegerin.g
door het vernietigen van eery boog door don vijand onbruikbaar gemaakt
was.
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Deze waterleiding is nog een overblijfsel uit den Spaanschen tijd,
die haars gelijken maar weinig vindt. De prachtige spitsbogen, waarop
de bij de 1500 meters lange waterleiding rust, zijn op verscheidene
plaatsen 150 voet hoog en zeer goed onderhouden.
1k marcheerde onder deze waterleiding door en den straatweg
verder fangs, totdat ik van den linkerkant met kogels begroet werd,
die uit een zeer stevigen muur van daan kwamen, die van dicht bij
elkander geplaatste schietgaten voorzien was en een corral omgaf,
welke tot eene hacienda behoorde, die tegenover de garita staat.
Daar wij geene middelen hadden om over den muur te komen,
begon hier een eigenaardig gevecht door de schietgaten die de s ij and op
de hoogte van de borst aangebracht had.
Aan een der Cazadores werd zijn geweer ontrukt, toen hij het door
een schietgat stak, en hetzelfde deden de onzen met twee vijandelijke
geweren.
Bij deze gelegenheid onderscheidde mijn Elzasser zich zeer.
Hij deed zijn naam Muth (moed) eer aan en stak met de uiterste
koenheid met zijn bajonet in, al de schietgaten.
Terwijl ooze manschappen zich van deze schietgaten nu gedeeltelijk
ook van hunnen karat tegen den vijand, die in den corral geposteerd
was, bedienden, werden wij onverhoeds door een zeer levendig vuur
van het platte dak van het gebouw bij de poort begroet.
Het vuur was zoo buitengewoon hevig, dat de Cazadores terugdeinsden. en eindelijk, om zich daartegen to beveiligen, tegen den muur
aandrongen en tegelijkertijd de schietgaten in deze bewaakten.
De majoor Pittner gaf zich vruchteloos alle moeite .om hen tot
voortrukken te bowegen, maar zij waren niet van hunne plants to
krijgen.
Ilc verzocht nu aan kolonel Cevallos, met zijne eerste compagnie
rechts van mij vooruit to gaan, en toen hij dit deed volgden ook de
Cazadores.
Het vuur waaraan zij nu echter blootgesteld waren, was zoo morddadig, dat zij andermaal terugdeinsden.
Ten einde de manschappen aan to vuren, gingers Cevallos, Pittner
en ik vooruit, maar niemand anders volgde ons dan de luitenants La
Roche en Alphonse Marie van de Cazadores, mijn adjudant, luitenant
Montecon, de sergeant-majoor graaf Heinrich Pototski van _de Cazadores, mijn bediende, de Elzasser en omstreeks acht a tien manschappen,
deels tot de Cazadores, deels i tot het eerste liniebataijon behoorende.
wij dragen tot een torentje op den hoek van het gebouw door,
hetwelk met den uitgetanden muur in verban.d. don&
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Hier stortte de majoor Pittner vlak in mijn.e nabijheid neer, zoodat
ziju bloed over mime laarzen en over de kling van mijn sabel spatte.
Gelukkig was hij slechts in lichte mate door eon kogel aan het
hoofd gekwetst.
Hij werd dadelijk door twee mannen weggedragen.
Temij1 ik inet kolonel Cevallos over de maatregelen, die er
moesten genomen worden, sprak en geen acht sloeg op het schietgat
dat vlak achter mij was, legde een der vijanden daardoor op mij aan,
zoorlat de tromp van het geweer dicht bij mijn hoofd kwam.
De luitenant Alphonse Marie bemerkte zulks en had de tegenwoordigheid van pest, mij bij den kraag te pakken en bijna op den, grond
to werpen, zoodat de kogel, zonder eenige schade ran to richten, boven
mijn hoofd vloog, voor welke daad hij nog op dien zelfden dag gedecoreerd werd door den keizer.
Daar de troepen volstrekt niet to bewegen waren o.m tegen den
vijand, die zoo -voortreffelijk gedekt en zooveel sterker in getal was, op
to rakken, besloten kolonel Cevallos en ik, met eon bezwaard hart den
terugtocht to ondernemen, hetgeen te midden van het onafgebroken
vuur des vijands plaats had. Daarbij werden luitenant La Roche en graaf
Pototski hevig gekwetst..
Eene afdeeling der Cazadores onder het bevel van Avisar, die
eenige dagen later doodgeschoten word, maakto onze achterlioede uit.
Wij namen onze gekwetsten met ons moo, maar lieten onze dooden
liggen.
Toen ik in La Cruz terugkwam, ontmoette ik den keizer, aau wien
ik mijn leeci.wezen to kennen gaf, dat de expeditie mislukt was : maar
hij antwoordde goedhartig
— 1k ben ten minste blij, dat gij weer hier zijt : ik had al dadelijk
gevreesd dat bet niet zoa gelukken.
Zooals I ij mij later zeide, had hij zich over mij bekommerd
gemaakt, en toeii men den majoor Pittner terugbracht, had hij gedacht,
dat ik het was, daar wij beiden de groene uniform van den generalen
staf droegen.
De keizer nam mij met zich in zijne kamer mee on vergunde mij
hem mijne mooning omtrent Miramon mede to deelen.
1k woes hem op het verkeerde en lichtvaardige van de onderrichtingen die hij mij gegeven had, en vertelde hem ook, hoe do generaal
mij reeds op den eersten April bij den uitval tegen den San Gregorio in
den steek gelaten had.
De keizer antwoordde :
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Ja, Wij moeten er ons nu maar in schikken. Als ik eerst maar
eens uit doze muizenval van daan ben, dau zal ik alles veranderen en
goedmaken.
De keizer noodigde mij tot het middagmaal nit, waarbij, behalve ik
niemand anders dan Lopez tegenwoordig was.
's Namiddags om vijf uur moest ik den keizer bij eon bezoek dat
hij aaa de hospitalen bracht, vergezellen.
Wij kwamen bij het bed van den jongen graaf Pototskl, wiens
rechterbeen zoo even door D r Basch afgezet was.
Do graaf, die eerst negentien jaar oud was en eon innemend -niterlijk bezat, had aan de laatste Poolsche revolutie onder Langiewicz deelgenomen, was gevlucht en had onder eon aangenomen naam als gemeen
soldaat bij de Cazadores dienst genonien waar hij weinig -opgemerkt
word.
Toon de keizer hem vriendelijk groette on hem zijn leedwezen over
zijn ongeluk to kennen gaf, speelde er eon lachje van tevredenheid om
de lippon van den jonkman, die door de afzetting vrij verzwakt was.
De keizer benoemdo horn tot luitenant en overhandigde hem het
ridderkruis der orde van Guadeloupe, hetwelk uitsluitend voor officieren
bestemd was.
Th gekwetste kuste eerst de hand des Iceizers en tom het ridderkruis.
Onda,nks de zorgvuldigste verpleging stierf de jonge graaf eenige
dagen daarna, terwiji hij nog met stervende hand het ridderkruis teffen
de borst drukte.
In den nacht van den . 11 den op den il den April Hop de keizer de
gelederen langs, alleen vergezeld door kolonel Lopez.
Den volgenden, morgen moest de vijand andermaal nieuwen krijpvoorraad gekregen hebben, want hij beschoot La Cruz metongewone
levendigheid, en langs heel de lijn hadden er tirailleursgevechten plaats.
De levensmiddelen in de stad begonnen zeer in to korten.
De armere inwoners leefden bijna uitsluitend van mals. De troepen
echter kregen nog geregeld, behalve paarde- of muilezelvieesch,
koffie, en nu en dan ook brandewijn.
De paarden der cavalerie en ook de mullezels der schutterij werden
op half rantsoen gesteld, met uitzondering van het regiment -der
keizerin, het escadron huzar3n, dat in den Meson de ha Cruz gelegerd
was en als eon soort van keurbende beschouwd werd, en de Mexicaansche lijfwacht, die eerst onlangs nit de moedigste manschappen der
Mexicaansche ruiterij samengesteld was, en waarover kolonel Campos die onder Vidaurri gediend bad, het bevel voerde.
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Toen ik met kolonel Campos bij den keizer op het ontbijt uitgenoodigd was, stonden er eene halve kip, een stukje brood en eenige
dulces op de tafel, die de nonnen van San Teresitas benevens het brood,
dat niet meer to koopen was, aan den keizer gezonden hadden.
Doze beval dat men moor zou brengen, maar : waar niets is, daar
verliest de keizer zijn recht, en er was niets.
De keizer zeide al lachende :
— Dit ontbijt mag niet golden, mijne heeren. Komt bij mij eten.
Bij het middagmaal kregen wij een gebraad van muilezelvleesch
met azijn toebereid.
Niet alleen gaf dit gebrek aan levensmiddelen reden tot ernstige
bekommering, maar evenzeer deden zulks de oneenigheden tusschen
Miramon en Mendez, die steeds van ernstiger aard werden,toenemen.
Beiden drongen er telkens bij den keizer op aan dat de andere in
hechtenis word genomen, en ik maakte mij er om bekommerd dat de
keizer zich door den invloed van Miramon zich tegen Mendez zou lateu
innemen., wiens hulp mij veel gewichtiger voorkwam dan die van
Miramon.
Hij had den keizer de beste kerntroepen aangebracht en Miramon
had niets anders kunnen geven dan zijn persoon, daar hij zijn leger,
tengevolge van zijne lichtvaardige wijze van handelen, bij San Jacinto
verloren had.
Mendez was, weliswaar, trouw aan den keizer verknocht en bareid
om voor hem den dood in to gaan , maar ik maakte mij bekommerd
dat hij ons eenmaal, bij een aanval van toorn, die bij de Indianen niet
ongewoon is, met zijne troepen zou kunnen verlaten.
Op den 13 den April, 's namiddags, bezocht de keizer generaal
Mendez in zijn hoofdkwartier in de CAsa Blanca.
Wij kwamen er nit om hem to ontvangen, en hij tilde juist zijn
rechferbeen over het achterste van zijn paard om of to stijgen, toen er
een granaat vlak boven zijn hoofd ontplofte..
Hij zoowel als alle aan.wezigen bukten onwillekeurig om de granaat
op to rape; waarover wij elkander hartelijk uitlachten.
Zoodra er een kogel of eene_ granaat op ons afgeschoten was,
snelden de soldatenvrouwen als om strijd om zich daarvan meester to
maken, ten einde ze naar La Cruz to brengen en het daarvoor beloofde
geld in ontvangst to nemen.
-------).--.<Z)+C"
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Op zoek naar genoraal Marquez.

Op den 15den was de keizer den geheelen voormiddag met generaal
Castillo bezig, en den uitslag van hunne beraadslagingen was, dat
gene/ aal Mejia met eene afdeellng ruiterij zou afgezonden warden om
Marquez op te zoeken.
Daar hij echter ziek te bed lag en niet te paard kon zitten, besloot
de keizer deze zending aan mij op te dragen. Natuurlijk moest ook de
raad van Miramon ingewonnen worden, die allerlei redenen aanvoerde
om den keizer te bewegen, een van hem geheel afhankelijk man, generaal Don Pantoleon Moret, met deze eervolle zending te gelasten.
Generaal Moret was een jong, blond; beschaafd en beminlijk man,
die een innemend uiterlijk bezat, maar slechts een gebrek had en wel
dat hij geen soldaat was.
Aan den keizer beviel deze man voor de gewichtige zending volstrekt niet ; doch daar hij in zijn uiterst moeietijken toestand Miramon
een weinig naar de oogen meende te moeten zien, werd er na veel
wikken en wegen, eindelijk besloten, dat wij met ons beiden zouden
gaan.
Nu verhief zich echter weder de nieuwe zwarigheden, wie van ons
beiden het kommando zou voeren.
Ik was werkelijk bij het Leger, en Moret slechts luitenant-kolonel,
ofschoon generaal-titulair.
De geheele zaak was den keizer onaangenaam en mij nog veel
meer ; maar ik verklaarde, dat ha bij mij slechts op de volvoering van
het plan aankwam en dat ik mij alzoo bereidwillig aan alle schikkingen
die men mocht nemen zou onderwerpen.
Er wei'd dus, hoe ondoeltreffend dit blijkbaar ook wezen mocht,
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besloten, dat wij naast elkander zouden, gorneenschappelijk operceren
en zooals de keizer zich uitdrukte,
aan hand gaan.
Moret kreeg eenvoudig den last, generaal Marquez to Mexico,
of waar elders hij zich niocht ophouden, op te zoeken en met hem en de
troepen naar Queretaro te keeren.
Het is echter waarschijnlijk dat Moret nog eenige bevelen van
Miranion kreeg.
De 1 6den en 1 7den April verliepen met het opstellen der gewichtige
volmachten en papieren en met het maken van tdebereidselen tot het
vertrek.
1k zou het bevel voeren over de huzaren, wier getal door de toevoeging van vrijwilligers, wier getal allengs van vijftig tot ,hon.derd
aangegroeid was.
Orn mijn dapperen Elzasser Muth mee te kunnen nemen, had ik
hem ails onderofficier bij de huzaren laten verplaatsen.
Bovendien zou ik vergezeld worden door de Espladores del Valle de
Mejico, die 70 a 80 man stork en door den ritmeester Don Antonio
Gonzales aangevoerd werden, en behalve mijn adjudant, luitenant
Montecon, was mij de dappere majoor MaIbrg als adjudant meegegeven,
alsmede eon zekere luitenant Bieleek, een Oostenrijker.
Verder zou ik den hoer Schwesinger, een Duitsch koopmau, meenemen, die, daar hij een aanhanger vau Maximiliaan was, Queretaro
niet had kunnen verlaten en tot dusverre vrijwillig gewichtige diensten
in de hospitalen bewezeu had.
's Nachts om twaalf uur, op den 17den April, zou ik mij bij den
Cero de la Campagna bevinden, vanwaar wij, als alles naar wensch ging,
-de Sierra Gordo bij het aanbreken van den dag konden bereiken..
Het was omstreeks den lijd, weliswaar, heldere inaneschijn, hetgeen.
voor eene geheime expeditie niet zeer gunstig was ; maar deze was
volstrekt noodzakelijk, daar wij anders niet door de vijan.delijke
verschansingen, door .welke wij geheel ingesloten waren konden komen.
's A vonds om negen uur nam ik afscheid van den keizer. Hij drukte
mij de hand en zeide :
— Salm ! ik vertrouw u ved toe, maar ben volkomei gerust in de
overtuiging, dat ik het in goede handen toevertrouwd heb.
Het ging mij aan het hart, dat ik den keizer, terwiji hij door
dreigende gevaren omringd was, moest verlaten, maar de opdracht die
hij mij deed, beloofdo redding, en ik aarzelde dus niet.
In eon Fransch koffiehuis, in de Calle de Hospital, gebruikte ik met
do officieren van rnijn staf en avondmaal, waar het ons, weliswaar, aan
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spijs ontbrak, maar waar toch nog goede wiju voorhanden was.
Om half twaalf was ik aan den Cerro de la Campagna, waar ik het
regiment der keizerin en hot vierde regiment ruiterij wider den kolonel
De la Cruz, die ons bij onzen tocht door de gelederen van den vijand
zou ondersteunen, geposteerd vond.
In eene tent, die daar stond, trofik Miramon aan, en bij hem waren
generaal Moret, kolonel De La Cruz en kolonel Don Pedro de Gonzales.
Het regiment der keizerin zou mij volgen en het ander° in mijn
linkerflank marcheeren.
To gelijkertijd zou de infanterie beide flanken op de wegen, die
rechts en links van ons liepen, dekken.
Nadat Miramon Moret en mij omhelsd had, verliet hij ons met de
beide kolonels.
Toen generaal Moret in den namiddag van den 17den van den
keizer afscheid nam, had deze hem dringend aanbevolen, in alles hand
aan hand met mij to gaan.
Toen wij nu over de rangschikking onzer troopen op marsch
beraadslaagden, gaf ik dm wensch te kennen, de voorhoede nit to
maken ; maar Moret wist er mij aannemelijke gronden voor aan to
voeren, dat ik dit aan zijne Mexicanen zou overlaten., waarvan de
meeste guerrillas en met de omstreken volkomen bekend waren.
Ik moest dus hover met de huzaren de achterhoede uitmaken.
Er werd verder afgesproken, dat wij ons, zoodra wij de rivier
doorgetrokken waren, in galop zouden zetten en voorwaarts rijden, al
mocht er achter ons ook gebeuren wat er wilde.
Mochten wij van elkaar afraken, dan was eon zekere weg achter
het dorp Santa Rosa, aan den voet der Sierra Gmdo, tot verzamelplaats
besteind, en van hier zouden wij generaal Alvera opzoeken, ten elude
met hem to beraadslagen en to manoeuvreeren.
De maan scheen holder en wij begaven ons op marsch.
Wij reden den Cerro de la Campagna en de rivier door.
De overtocht, dien men door eenige to rechter tijde genomene voorr.
zorgen gemakkehiker had kunnen maken, was uiterst moeielijk.
Het water was zeer diep en de oevers waren zeer steil, zoodat wij
eon geruimen tijd noodig hadden om den overkant to bereiken.
Gedurende den overtocht bemerkten wij vuurpijlen, die in het
vijandelijk leger omhoogstegen en de richting aanwezeu die wij ingesiagen waren.
Toen wij eindelijk den overtocht bewerkstelligd hadden, hoorden
wij rechts en links eon hevig geweervuur, hetgeen ons des to me-er
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verwonderde, daar de vijand hier antlers geene infanterie had geposteerd
en de vlakte in het westen alleen door paardenvolk Het bewaken.
Men had blijkbaar van ons plan kennis gekregen, en ik ben later
dikwijls op de gedachte gekomen, dat dit verraden werd. door Lopez,
met wien de keizer veel te vertrouwelijk zelfs over dingen sprak, die
hij aan niemand had moeten meedeelen dan aan de personen, waarop
zij betrekking hadden.
In plaats van nu na den overtocht over de rivier, zooals afgesproken
was, in galop voorwaarts te rijden, bewogen wij ons wel tien minuten
lang stapvoets voort, en then er zoowel op ons front als op beide flanken
hevig gevuurd werd, waarbij ik eene lichte wonde aan mijn voet en
mijn paard een in zijn achterste kreeg, hield de voorhoede eentklaps
halt.
Daar ik niet kon begrijpen wat Moret ervan terughield voort te
rukken, zond ik den majoor Malburg naar hem toe om naar de reden
daarvan te onderzoeken.
Het duurde lang eer deze terugkwam.
Hij deelde mij merle, dat er dichte kolonnes infanterie voor ons
stonden.
Ik zond hem andermaal naar Moret met het dringend verzoek voort
rukken, al mocht er vallen wat er viol ; maar Malburg kwam nogmaals terug met het verzoek van den generaal bij hem to komen.
Ondertusschen ging er veel tijd verloren.
Ik reed dus ijlings voor‘ uit en zag Moret voor een breede gracht
staan, die overigens to doorwaden moest zijn, daar de voorhoede, die
zestig man sterk was, er reeds doorheen gereden. was.
Op mijne verbaasde vraag aan den generaal Moret, waarom hij niet
gevolgd was, antwoordde dat er zich dichte massa's voetvolk
tusschen hem en de voorhoede ingedrongen en dit verhinderd hadden.
In.derdaad zag ik nu in den maneschijn omstreeks zeventig a tachtig
schreden voor ons uit, voetvolk die een levendig vuur op ons onderhielden.
Morel vroeg wat er onder deze orastandigheden te doen was, en of
het, niet beter zou zijn, de poging op eenen anderen avond to herhalen.
1k zag, weliswaar, in, dat het nu eene volstrekte onmogelijkheid
was ons een doortocht door de massa's infanterie te barren, want dan
zouden wij de diepe gracht die er voor ons lag opeens hebben moeten
doorwaden, en nu speet het mij niet weinig; dat ik niet met Moret aan
het hoofd geweest was, want omstreeks veertig van de zestig manschappen der voorhoede bereikten, zooals mij later meegedeeld word,
goed en wel de Sierra Gordo.
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Onder doze omstandigheden bleef ons niets anders overig, dan den
terugtocht to ondernemen, want de vijandelijke infanterio voor ons en
aan beide zijden word gedurig talrijker.

Kolonel grin i van Salm-Salm.

Tevcns werden wij ook van den rechterkant beschoten door twee
kanonnen, die daar vroeger niet gestaan hadden en eerst in dell avond
geplaatst nwesten zijn.
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7;oo beschaamd en woedend tevens als op dezen terugtocht ben ik
zdcktn geweest.
Hiervan droeg de besluiteloosheid van generaal Moret de schuld,
en nog meer de dwaasheid van Miramon dezen. man naij op te driugen,
wiens ongeschiktheid voor eene dergelijke expeditie, die tegelijkertijd
vastberadenheid en koenheid vorderde, hem volkomen onbekend was.
Generaal Escobar vertelde mij namelijk later, dat generaal Miramon
nog voor mijne aankomst in de tent den generaal Moret wegens vroeger
begane misslagen zeer scherp te recht gewezen en hem gezegd had,' dat
hij nu eene gelegenheid gaf om zich weder in zijne cer te herstellen.
De lichtvaardigheid van Miramon en de keuze van zullz een man
was geheel onverantwoordelijk want dat hij met opzet het mislukken
der onderneming in de hand wilde werken, kan onnaogelijk denken,
hoe weinig reden ik ook moge hebben, om bijzonder veel van. Miramon
te houden, daar het mij geheel aan alien grond tot zulke handelwijze
scheen te ontbreken.
Het gevoel van vernedering en schaamte waarmee ik mij ]n den
morgen van den 18 den naar den keizer begaf, kau ik onmogelijk
beschrij ven
Toen ik bij hem binnentrad, riep hij mij toe :
Ik weet de h2ele geschiedenis al.
1k trachtte nu dell keizer te bewegen de poging op eenen anderen
atond to herhalen en mij de zaak toe to vertrouwen, waarbij ik hem de
verzekering gaf, dat ik niet weer zou terugkeeren.
De keizer keurde dit voorstel goed.
Op den 1 9 den April richtten bij vijftien offi.cieren tot Mejia een
verzoekschrift, waarin zij de 'peening uitspraken dat het 't best zou zijn
over de overgave der stad to onderhandelen, welk document de keizer
mij ter bewaring toevertrouwde.
Aan het hoofd der moedeloozen ston.den. generaal Ramirez, kolonel
Rubio en majoor Adami.
Doze drie werden nog op denzelfden dag in hechtenis genomen en
bleven tot aan den val der stad in de gevangenis.
De keizer gevoelde gedurig meer het hachelijke van zijn toestand.
Hij sprak den wensch uit mij gedurig in zijne nabijheid to hebben, en
ik kreeg op dien dag het bevel het hoofdkwartier niet to verlaten.
De keizer bleef nog alti.jd bij de gedachte dat Marquez moest terugkomen en Miramon verklaarde met de meeste beslistheid dat Queretaro
nog maanden lang to behouden zou zijn.
Daarbij _bleef het, en er gebeurde niets baslissends ona zekerheid
obatrent onzen toestand te vedirijgen.
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Ook veranderde de keizer zijn gevoelen ten oi5zichte van een vornieuwde paging om door den vijand heen te slaan,' daar hij mij niet weg
Wilde gaan.
Daar hij echter, zooals natuurlijk was, volstrekt tijding van Marquez wilde hebben, droeg hij mij den last op tot elken -prijs menschen to
vinden, die bereid waren pogingen aan te wenden om zich deze to
verschaffen.
Het voorbeeld der voorhoede bewees dat een doortocht door de
vijandelijke gelederen niet tot de onmogelijkheden behoorde, en aan een
slim en moeCtig man kon het dus best gelukken er doorheen te sluipen.
Daar ik niemand kende die de hiertoe vereischte eigenschappen in
meerdere mate bezat dan mijn dappere Elzasser Muth, deed ik hem het
voorstel.
Ik beloofde hem twee cluizend pesos, wan.neer hij een briefje in
zijn schoenzool verborgen zou warden, aan Marquez ter hand stelde en
van dezen een antwoord of althans bepaalde tijdingen terugbracht.
Muth verklaard.e zich tot het waagstuk bereid, en hij aanvaardde
nog in den nacht van den 20cten op den 21 sten zijnen gevaarlijken tocht.
Onder de vreemdelingen, die het Coeval naar Queretaro voerde,
beyond zich ook een Amerikaan, waarvan ik nog niet in de gelegenheid
geweest ben melding te maken.
Mr Wells beyond zich op den stimatweg van San Luis naar Queretaro
met een grooten stoet muilezels en wagens, en generaal Mejia achtte
het verkieslijk Mr Wels benevens al diens roerende goederen naar
Queretaro mede te nemen.
Hij was een uiterst wellevend en kundig man, en zonder zich aan
nuttelooze klachten over te geven schikte hij zich met een praktischen,
echt Amerikaanschen zin in zijn verlies en in zijnen toestand.
Ten einde zich nuttig te maken, liet hij zich in de hospitalen
gebruiken en bewees daarin althans - even gewichtige diensten als een
der Mexicaansche onderdoktors, van welke hij de kunst om wonden to
verbinden en te verplegen al spoedig afkeek.
De keizer erkende zijne diensten dank baar en gaf hem de orde van
Guadeloupe, waarmee M. Wells, ofschoon hij een republikein was,
hooglijk ingenomen was en die hij gedurende de heele belegering droeg,
Op den 21 step &pril werd ik tot vleugeladjudant van den keizer
benoemd in de plaats van Ormacha, die men, om welke redenen is mij
ontgaan, uit de nabijheid van den keizer verwijderd en naar de ruiterij
overgeplaatst had.
Hij was een zeer achtenswaardig en boven alle beschrijving vroora
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man, die gedurende den noodlottigen l4dell April den geheelen dag op
de knieen lag en voor het geluk onzer wapenen bad.
Op den anderen never der rivier zag men op dien dag een man aan
een boom hangen.
Men had een groote vijf op eon stuk papier op zijne borst vastgehecht, ten elude ons aan to wijzen dat dit de vijfde onzer spionnen was
dien men opgehangen had.
In den nacht van den 2l sten op den 22 sten April, word ik door den
Mexicaanschen kamerdienaar des keizers, Severo, gewekt en bij den
keizer ontboden.
Ik vond hem reeds op en half aangekleed.
Hij zeide, dat er zooeven iemand bij hem geweest was, die hem
medegedeeld had, dat Miramon het plan bad, hem in het hoofdkwartier
in hechtenis te nemen.
— 1k heb er geen oogenblik geloof aan geslagen, zei de keizer,
maar het is toch zaak om voor alle gevallen maatregelen van voorzichtigheid to nemen.
Daar de keizer mij den persoon, die hem deze mededeeling gedaan
had, niet noemde, vroeg ik er hem natuurlijk niet naar ; maar ik
vermoedde dat deze waarschuwing van Mendez uitgegaan was.
beval dadelijk de huzaren in gereedheid to houden maar er
gebeurde niet het minste wat als eene bevestiging dier tijding zou
kunnen beschouwa worden.
Op den morgen van den 23 sten- April liot de keizer, die gewoonlijk
reeds om half vijf opstond, generaal Miramon bij zich ontbieden en had
met hem een onderhoud dat langer dan twee uren duurde.
De inhoud daarvan is mij onbekend ; maar toen ik aan den keizer
het morgenverslag uitbracht, zeide hij
— 1k geloof, Salm ! dat do jonge generaal toch aan mij getrouw is.
In den namiddag verscheen er in het hoofdkwartier_ een keizerlijk
gezind man en de bloedverwant van een geestelijke to Queretaro, die in
de hacienda de Jacal, het hoofdkwartier van den generaal der liberalen
Corona, een gesprek tusschen verscheidene generaals afgeluisterd had.
— De generaals, zeide hij ons, verblijdden zich zeer over de nederlaag die generaal Marquez tusschen Peubia en Mexico gele-den. heeft.
- Dat is niet waar, riep de keizer, want Marquez heeft niets
tusschen Mexico en Peubla to doen.
De man vertelde verder, dat de generaals er ook over gesproken
hadden wat er met Maximiliano gedaan moest worden wanneer men hem
gevangen flatti. Allen waren eenstemmig van gevoelen dat hij alsdan
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gefusilleerd moest worden ; maar eenigen gaven de vrees te kennen, dat
de regeering hem genade zou verleenen en hem gelegengeid geven om
naar de kust te ontsnappen.
— Daartegen, zeide Corona, bestaan er ook nog middelen. Men
kan hem door het escorte laten doodschieten, zooals het met den president Comonfort gegaan i
s.
3sten
at
ik
alleen
bij den keizer en zoo verschrikkelijk
Op den 2
slecht, dat de keizer er zelf moest om lachen.
Ik zeide hem, dat ik den vorigen dag bij zijn lijfarts, Dr Basch,
die zijn eten door eenen Hongaarschen bediende liet klaarmaken, veel
beter gegeten had.
— Die lekkerbek ! riep de keizer schertsend uit ; ik zal hem dien
kostelijken bediende laten ontnemen.
Zoo gebeurde het ook, en nu aten wij werkelijk beter.
Gedurende dezen tijd at ik verscheidene malen in het hotel der
Diligencias, waar men niets anders dan gebraden paarden- of muilezelvleesch, boonen en tortillas kreeg, waarvoor men een piaster betaalde.
Ik bracht gewoonlijk een stukje broo lin den zak voor mij mee, hetgeen
den algemeenen nijd opwekte, maar het stukje was to klein dan dat ik
het nog zou hebben kunnen verdeelen,
De keizer namelijk ontving iederen morgen van zijne goede nonnen
een weinig brood, en daarvan kregen Dr Basch, Pradillo en ik ieder een
stukje.
Sedert twee dagen was generaal Arellano ermee bezig in La Cruz
de vooruitspringende hoeken in de nabijheid van het Pantheon twee
batterij en te laten opwerpeur waarvan de eene tegen de Garita do,Mejico
gericht was, de andere tegen eene batterij, die de vijand, eerst rinds
eenige dagen, om. La Cruz beter to kunnen cbeschieten, dicht bij de
waterleiding op den straatweg, dien ik bij den mislukten aanval op de
Garita had moeten inslaan, geplaatst had.
1V1i.jn*e bezigheden in La Cruz lieten mij niet toe veel uit te gaan,
maar toch deed ik dit nu en dan 's avonds.
Overeenkomstig den wensch des keizers bracht ik dikwijls een
bezoek aan Mendez, die in ,eene zeer verdrietige stemming verkeerde en
dien ik wat trachtte op to vrolijken.
Den meesten omgang had ik met generaal Castillo, met kolonel
Manuel Guzman, tot diens staf behoorende, met Pradillo en met Pater
Ahuerre.
Ook word er dikwijls, wanneer de,majoors ,Mal.burgt4en Pittner La
Cruz bezochten met deze len Dr ,Basch{ {een ,partij whist)gespeeldi,

HOOFDSTUK XLIV.

Nederltkag der vijandelijke troepeitit.

's Avonds van zes uur tot half acht ging de keizer geregeld op de
Plaza de la Cruz wandelen, en de vijand schijnt dit geweten tie hebben,
want omstreeks dozen tijd werd het plein regelmatig beschoten, waaraan de keizer zich volstrekt niet stoorde.
Veel meer deden zulks bedelende vrouwen, inzonderheid soldatenvrouwen, die zich zoo gemakkelijk niet lieten afschepen, zoodat de
adjudant; die bij hem was, gewoonlijk zijne zakken to ledigen had.
ilij gaf op eene wandeling zoodoende vijf en twintig piasters uit.
's Morgens om zeven uur op den 24sten April beproefde Arellano
zijiie nieuwe batterijen en vuurde op de Garita de Mejico en, naar het
scheen, met redelijk goed gevolg, daar de vijand aldaar meermalen zijn
vuur moest schorsen.
Ten einde de uitwerking der schoten gale to slaan, was de keizer
onder den koepel op den toren van La Cruz.
Bij hem waren generaal Mejia, die voor de eerste maal weder
uitging. Miramon, Arellane, Reyes, Moret, Lopez, Pradillo en ik,
alsmede mijn adjudant Montecon, de adjudant van Lopez en een
Franschraan, kapitein Curies.
De ramen van het kleine vertrek, waarin wij ons bevonden, waren
gedeeltelijk met adobes dichtgemaakt.
Eensklaps kwam een twaalfponder door een der ramen tegen den
daartegenover liggenden muur aan, zoodat wij alien met stof en kalk
overdekt werdenh.
Het mocht wel een wonder heeten dat niemand gedood was.
Miramon, die or zelf als een korenmolenaar uitzag, lachte mij uit
want ik had lien dag voor de eerste maal mijne geheel nieuwe uniform
aan, en ik moest om mijn zelven lachen, daar ik mijn lorgnet, die door
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stof er kalk onbruikbaar geworden was, van verwondering in mijn oog
hield en niet dadelijk begreep waarom ik volstrekt niets kon zien.
De keizer beval den kogel, die op den grand lag, op te nemen, en
dien later, vacs de namen der aanwezigen voorzien, tot een aandenken
naar Miramare te zenden.
Het vuur duurde zonder bijzondere schade aan te richten of nut te
doen, tot tien uur voort, en werd toen uit een beginsel van spaarzaamheid gestaakt.
Het hoofdkwartier van den vijandelijken opperbevelhebber, Escobedo, was vroeger in eene hacienda, naar ik vermoed, in den Rancho
de Jesu Maria tusschen den Cerro San Gregorio en den Cerro San Pablo
geweest maar sedert onzen uitval op den eersten April was het zOoals
wij vernamen, naar de zuidoostelij ke helling van den Cerro La Cantera
verlegd warden..
Op den 2 5 sten April stolid kolonel Leiza, een klein, vriendelijk en
werkzaam man, die tot den staf van generaal Castillo behoorde, op het
platte dak van La Cruz, om de bewegingen van den vijand gade te
slaan, toen een granaat hem van zijne beide beenen beroofde.
Kolonel Leiza wilde zich volstrekt niet door Dr Basch, die hem de
beide beenen wilde afzetten, laten behandelen, maar door een Mexicaanschen chirurgijn, die hem een been afzette.
Eenige dagen nadien stierf hij.
a had op dozen dag een langdurig gesprek met generaal Castillo
over onzen tegenwoordigen toestand. en wij waren het er beiden omtrent
eens, dat wij gezamenlijk alle mogelijke pogingen moesten inspannen
om den keizer to bewegen. Queretaro te verlaten.
De keizer stemde hierin toe, maar slechts ander doze voorwaarde,
dat hij zich met het geheele leger een wag door den vijand zou banen,
De keizer word namelijk gedarig gekweld door de gedachte dat hij
niets gedaan had voor zijne militaire eer , en bovendien herhaalde hij
dikwijls : Marquez zal toch nog wel terugkomen
Daze hoop word hem intusschen ontnomen door mijn Elzasser den
onderofficier Muth, die van zijneri tocht was teruggekeerd.
Van zijne verkiaringen maakte ik iu de kamer van den keizer
eenige aanteekeningen, die ik later kwijtgeraakt ben, maar waarvan de
inhoud hierop neerkwa,m
Toen Muth bij het verlaten van Queretaro door de cactusstruiken
sloop, stiet hij onverwachts op vijandelijke voorposten, die dadelijk op
hem aanlegden.
Aan ontkoien viel niet te denken.
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Ilij ivnifde met zijn zakdoek, ell gaf daardoor te kennen dat hij
een overlooper was.
Natuurlijk schold hij duchtig op alles en alien in Queretaro en
werd naar het hoofdkwartier gebracht, waar hij een Duitschen adjudant
vond, vermoedelijk een Duitschen Amerikaan van den staf van Escobedo
zekeren kapitein. Enking, met wien ik later het ongeluk had kennis te
maken, waarover ik ter gelegener plaatse zal spreken.
Muth werd bij een bataljon, dat bij de Garita de Mejico lag, ingedeeld.
Hij was erop bedacht alle'mogelijke inlichtingen in te winnen.
Daar alles wat hij ons vroeger medegedeeld had, zich ten volle
bevestigd had, bestond er geen reden one zijne tegenwoordig6 uitspraken
te wantrouwen.
In de vijandelijke legerplaats wilt men dat Marquez op den weg
‘naar Puebla op den 8 sten of 9 de1 ' April bij San Lorenzo door Porfeirio
Diaz geheel verslagen was.
Hij had zijne geheele artillerie verloren en was slechts met weinige
Sombreros Chicitos zooals de huzaren uit hoofde van hunne kleine
Hongaarsche hoeden door de Mexicanen genoemd werden, naar Mexico
ontsn.apt, waar Porfeirio Diaz hem geheel ingesloten had.
Hij bracht ook verder de gewichtige tijding van de inneming van
Puebla mede en vertelde dat er bij die gelegenheid drie keizerlijko
generaals en omstreeks vijftig officieren gesneuveld waren, hetgeen zich
later, helaas bevestigde.
De liberalen, zeide Muth verder, hadden geen plan om nogmaals
een aanval te doen, daar zij stellig verwachtten, dat wij ons toch
spoedig, door den honger gedwongen, zouden moeten overgeven.
De keizer vroeg wat het te beteekenen gehad had, dat men eenige
dagen geleden in de voorstad San Luis alle klokken,geluid en de reveille
geblazen had ?
Dit was gebeurd, zeide Muth, omdat op dim dag de tijding der
overwinning over Marquez aangekomen was.
Daarbij valt mij iets belachelijks van Moret in.
Toen wij van onzen mislukten aanval op den Cerro de la Campagna
terugkeerden en hoorden hoe de vijand uit hoofde van zijn krijgsgeluk
de reveille liet blazers, had hij de stoutmoedigheid hetzelfde te doen,
ofschoon hij er beter aan zou gedaan hebben, zijne schande, zonder er
veel beweging over te maken, in eenen hock t€ verbergen.
Ik beloofde aan Muth op afkorting 10) piasters, met de belofte dat
hij op den 15 de11 Mei er nog 500 a 600 zou krijgen, ivtarin ik eater,
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zooals wij zullen zien, door den loop der gebeurtenissen verhinderd werd.
Do keizer scheen nu vast besloten, er ernstig aan te denken zich
met het leger een weg door den vijand to banen, en gaf aan generaal
Castillo het bevel een schriftelijk plan, waarop dit best zou kunnen
geschiedeu, te ontwerpen.
Hij liet Miramon komen en deelde hem insgelijks de ontvangene
tijdingen mede.
Ook droeg hij mij verscheidene zaken op, die ik met behulp van
den heer S-chwesinger, die mij als schrijver toegevOegd was en volmaakt
goed Spaansch verstond, afdeed, terwijl Dr Basch veel met de geheimo
briefwisseling van den keizer te doen had.
Op den 26ste1 April werden de',toebereidselen tot het vertrek
gemaakt, dat den volgenden morgen te vijt uur plaats zou hebben, en
waarvan behalve den keizer, alleen generaal Castillo, Miramon en ik
iets wisten.
De keizer liet zijn reisgoed en zijn archief in kleine reiszakken
pakken, die de huzaren achter zich op de paarden moesten nemen, met
welkeu arbeid de huishofmeester des keizers Grill, bij een gesloten
deur den geheelen dag door in mijne kamer bezig was.
De keizer benoemde mij tot chef van zijn hills en stelde zoowel de
huzaren als de Mexicaansche lijfwacht onder mijn bijzonder bevel.
heb nog vergeten to zeggen, dat de ritmeester Echegaray bij de
jnfanterie overgeplaatst was en dat de ritmeester Pawlowski in zijne
plaats het kommando over de huzaren kreeg.
Pawlowski was een zeer krachtig man die de Mexicanen eons in
groote verbazing bracht.
Eon Mexicaansch ruiterij-gevecht is namelijk het kluchtigste dat
men zich verbeelden kan : veel geschreeuw en weinig woL
Beide partijen staan op eenigen afstand van elkaar en schieten op
elkander met karabijnen en pistolen, totdat het aan de eene partij to
ben.auwd wordt, en wanneer doze de vlucht neemt volgt d6andere haar
met een mid geschreeuw.
Toen de huzaren, in plaats van dit gebruik to volgen, met den
sabel in de hand op den vijand inreden, waren de Mexicanen verstoord
over zulk eene onbeschoftheid en des to 'neer ontzet, daar Pawlowski,
die alti.jd eon zware sabel droeg, zich eigenhandig van hen afmakte,
voordat zij tot bezinning konden komen.
Ik moest alles in de grootste stilte voor het vertrek gereedmaken,
en de keizer, die aan alles dacht, beval ook dat ieder, die tot zijn gevolg
behoorde, een aanteekeningsboekje en een potlood in den zak moest
dragon.
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Hij drong er ten sterkste op aan, dat elk zijner minste bevelen
door hen aan wie zij opgegeven werden, onmiddellijk zou opgeschreven
worden.
In den namiddag werden de gezamentlijke hoornblazers op de
Plaza de la Cruz verzameld om de reveille to blazon, terwijl al de
klokken der stall, die nog niet in kanonskogels veranderd waren,-geluid
werden.
Dit geschiedde om de inw oilers gerust to stellen en den vijand to
misleiden, die echter veel beter wist hoe het met 011S gesehapen stond,
dan wij zelf.
1k was gelukkig en tevreden dat er nu eindelijk een beslissende
stap zou gedaan worden, en shop geruster dan ooit in.
De 27ste April brak aan.
De schikkingen, welke er voor dien dag waren gemaakt, waren mi.j
niet tot in de minste bijzonderheden bekend ; maar ik meende nit
hetgeen ik wist to nioeten opmaken, dat het meer de toeleg van Miraman
was, den vijand eene nederlaag to doen ondergaan, dan het hoofddoel
van den aanval to bereiken.
Terwijl Miramon een aanval op den vijand die aan den voet van den
Cimatrio geposteerd was, deed, nioest Castillo, die zich vrijwillig daartoe
aangeboden had, een schijnbaren aanval op de Garita de Mejico doen en
doze . slechts innemen, wanneer de gelegenheid zich aanbood om dit
zonder het brengen van groote offers to wagon.
De keizer wilde in La Cruz. den uitslag van den aanval van Miramon
afwachten.
Bij hem bleven de huzaren der Mexicaansche lijfwacht en het
het regiment der keizerin.
Alles was gepakt en tot het vertrek uit Queretaro gereed.
Tusschen vijf en zes uur rukten Castillo en Miramon to gelijkertijd
op, de eerste langs den wog naar de garita, dien ik op den 1 i den April
had will an gam, Miramon van de kapel San Francisquito.
Met Miramon was de divisie van Mendez.
Aan het hoofd der kolonne van aanval stonden de Cazadores onder
den majoor Pittner, en op hem volgde het bataljon der municipale garde
van Mexico.
Cavalerie ondersteundo dozen aanval.
De majoor Pittner nam reeds dadelijk bij den eersten aanval de
eerste vijandelijke linie en de aldaar geplaatste batterij in.
De aanval was zoo krachtig dat de vijand door een panischen schrik
aangogrepen word en bijna zonder tegenstand to bieden de vlucht nam.
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De majoor Pitnner stiet op de brigade uit Morelia, die door eon
Duitscher kolonel Carl Von Gagern, aangevoerd en wiens adj udant Von
Gliimer gevangen genomen word.
Toen men eenmaal tot de vijandelijke linie doorgedrongen was,
viol het gemakkelijk zich geheel daarvan meester to maken.
De panische schrik verspreidde zich langs de geheele slagorde,
de liberalen vluchtten als eene schichtig gewordene kudde schapen.
Niet minder dan 15 kanonncn, 7 vaandels en 549 gevangenen,
waaronder 21 officieren, vielen den onzen in handen, en bovendien eene
menigie krijgsvoorraad en wapenen, reispakken der officieren en veel
mondbehoeften.
De schrik was zoo groot dat de liberalen en verscheidene runner
generaals met hen tot achter Celaya, dat vier leguas van Queretaro
verwijderd is, doorliepen.
Ondertusschen was Castillo niet minder gelukkig geweest en had
eene batterij met zes kanonnen veroverd : maar daar de Garita eenigermate in eon stee pen fort veranderd was, Het doze zich Diet bij verrassing
inne men en zoo duurde het gevecht voort.
Wij hadden bijna in 't geheel geen verlies on ,dergaan, het Joel van
den aanval was boven alle verwachting bereikt, en niets verhinderde
ons om op to broken, want voordat Escobedo van den anderen leant
versterking zond, moesten er, daar hij om de sfad been moest gain, wei
eon paar uren verloopen.
Voor eene terugkomst en eene verzameling der gevluchte troepen.
was niet to duchten.
Zooals vijandelijke officieren mij later vertelden, -verloor hun leger
op dien dag niet minder dan Lien duizend man aan wegloopers, en word
er mijien ver ruiterij uitgezonden om enkelen hunner terug to haler.
De nederlaag was inderdaad zoo volkomen, dat verseheidene
vijandelijke generaals van gevoelen waren dat men het beleg moest
opbreken.
De ongelukkige burgers juichten.
Zoodra zij van de behaalde overwinning hoorden, snelden zij bij
troepen de stad nit naar de vijandelijke kwartieren en plunderden den
aldaar voorhaDden voorraad van levensmiddelen.
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Toen de keizer hot krijgsgeluk van Miramon zag, beval hij aan
zijne huishduding zich op de Plaza de la Cruz in gereedheid te houden,
en in gezelschap van den kolonel Lopez, den luitenant-koionel Pradillo,
mij en het escadron huzaren reed hij naar het slagveld.
Toen hij bij de troepen kwam, werd hij met uitbundige geestdrift
en luide hoerrah's on.tvangen.
Op alle punten werd de reveille geblazen, en alle klokken van
Queretaro verkondigden de zegepraal.
Maar reeds toen de keizer aankwam, zag ik tot mijne verbazing de
troepen van Miramon op den terugtecht naar de Casa Blanca, ofschoon
wij niet tegenover den vijand stonden en niets den generaal verhinderde
tot de hoogte van den Cimatorio en de Cuesta China door te dringen en
in vereeniging met Castillo de Garita de Mejico in te nemen, wannoer
men dan Loch verder wilds gaan dan het oorspronkelijk plan van den
aanval bepaalde.
Als de Garita ingenomen was, dan zou, zooals de vijandelijke
generaals mij later bepaahl zeiden, het beleg opgebroken gewordeu zijn.
De keizer reed ondertusschen in een druk gesprek met generaal
Miramon gewikkeld, de ontruinide vijandelijke liniei Tangs en nam ook
de Hacienda de Jacal in oogenschouw.
In dit gesprek wist Miramon den keizer to bowegen, zijn plan tot
het verlaten van Mexico voorloopig op to geven of althans nog eene
poging to doen om den vijand geheel to vernietigen, evenals dit op den
zuidkant met zooveel gemak geschied was.
De welsprekendheid van den jongen generaal was groot en des to
overredender, daar zij door eene schitterende overwinning gesteund
was.
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Miramon wilde weder op de hoogten post vatten, zich dan links
wenden, de Garita innemen en een aanval op den San Gregorio doen.
Men had echter eenige urea verzuimd en den ongehoorden uitslag
van zulk een gevecht ongebruikt gelaten, en de straf hiervan volgde al
spoedig.
De keizer was echter goedsmoeds en riep mij toe :
— Ziet ge wel, Salm ! de jonge generaal is Loch zoo kwaad niet.
Er is later, inzonderheid door een adjudant van Miramon, een
Duitscher, den majoor Von Gorbitz, beweerd, dat het Miramon niet
geweest is, die het bovenvermelde plan heeft voorgesteld, maar dat de
keizer op de uitvoering daarvan aangedrongen heeft.
Op mijne vraag aan den majoor, hoe hij wist, wat er alleen tusschen
den keizer en Miramon voorgevallen was, gaf hij mij ten antwoord, dat
de laatstgenoemde altijd de gewoonte had, na een gesprek met den
keizer, de officieren van zijn staf rondom zich to verzamelen en hun
den inhoud van het gesprek mode to deelen.
Ik vroeg later aan generaal Escobar, die altijd in de naaste omgeving van Miramon geweest was, of deze zulk eene gewoonte had, wat
Escobar, die nog leeft en zijne getuigenis kan bevestigen, bepaald
ontke-nde.
Heeft de majoor Von Gorbitz zulk eene uitspraak echter werkelijk
uit den mond van Miramon gehoord, dan heeft deze hem eene onwaarheld gezegd ; want uit een gesprek, dat de keizer later met Miramon
hield en waarbij ik tegenwoordig was, Sleek, dat het Miramon geweest
was, die den keizer tot dozen tweed.en aanval overgehaald had.
Dat ik niet verkeerd verstaan had, daarvan gaf mij het bepaalde
antwoord van den keizer op de bepaalde vraag, die ik hieromtrent tot
hem gericht had, volkomen. zekerheid.
Vroeger was Marquez, nu was Miramon de booze geest van den
keizer.
De eerste is een verrader ; daaromtrent bestaat geen twijfel ; de
laatste boette met den dood, en zoolang wij geene bewijzen voor het
tegendeel hebben., willen wij aannemen dat Miramon misschien persoonlijke, eerzuchtige bedoelingen had, maar zich meer zelf door zijne illuthen liet misleiden en door zijne lichtvaardigheid meeslepen, dan dat hij
den keizer wilde misleiden en opzettelijk tot verderfelijke handelin.gen
overhalen.
Generaal Escobedo had den tijd niet zoo ongebruikt voorbij laten
laten gam).
Zoodra hij het gebeurde on.gellik gewaar word — en hij m.oest
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immers de vluchtende witte gestalten op den Cimatario van uit zijn

hoofdkwartier over de stad heen zien zond hij zijne beste troepen ter
versterking af.
Onder hen bevonden zich het bataljon der Supremos Poderos, de
lijfwacht van Juarez, het bataljon van Nueva-Leon, eene brigade onder
kolonel Palacios en zelfs de lijfgarde van Escobedo, en het cavalerieregiment der Cazadores de Galeano, die gewapend waren met Amerikaansche Spencer-buksen, waarmee men acht schoten kan dom.
Do bevelhebber der laatstgen.oemden was de luitenant-kolonel
Sanchez.
Het was over negenen. Miramon liet twee brigades post v.atten, de
eene rechts en de andere links van den breeden weg, die van de Casa
Blanca naar de hoogte loopt en waarop den vijand op den 24 . Maart
eon aanval gedaan had ; eene andere brigade volgde als reserve, en het
vierde regiment cavalerie order kolonel De la Cruz dekte de rechterflank.
Of Miramon verzuimd had, omtrent de aanrukkende troepen van
Escobedo berichten in to winnen, dan wei of hij dit door zijne vreugde
over de behaalde overwinning vergeten had, weet ik niet ; maar toen
onze troepen den marsch naar den top van den Cimatario ondernamen,
waren de regimenten van Escobedo reeds op de tegenovergestelde
helling dick bij den bergrug.
Door eon dwaas dralen had men zich het aanzienlijke voordeel
eener vaste stelling op den berg laten ontgaan.
Over het algemeen was de lichtvaardigheid, waarmee men to work
ging, to laken. De Cazadores rukten slechts met twee of drie patronen
in hun tasch op !
De keizer, die door de overwinning van Miramon opgewonden was
en zich geheel aan diens biding overgegeven had, ging met den generaal voorop.
Toen onze brigades de hoogte ongeveer v000r twee derde gedeelten
opgeklommen waren, werden zij van den rug daarvan met vuur begroet.
To gelijkertijd rukten de Cazadores de Galeano tegen den linkervieugel. van den vijand op en vielen op het vierde regiment ruiterij aan.
Het laatstgenoemde werd geheel verslagen, en door zijne vlucht
werd de infanterie in wanorde en tot staan gebracht.
De bedwelming der zcgepraal was bij onze troepen Diet zoo groot
geweest oii achteloos to zijn daar de overwinning zoo gemakkelijk
behaald was ; ook waren zij door de inspanning van den morgen, het
loopen cm gevan.genen to maken, enz. vermoeid en uitgeput.
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Het hevige vuur, zoowel van de hoogte van den Cimatorio, als dat
in de flank van de Cazadores de Galeano,-die bij de gelegenheid uit
hunne buksen 14.000 patronen verschoten, zooals ik later vernam, was
voor onze troepen te veel ; hunne aarzeling veranderde al spoedig in den
lust om rechtsomkeer te maken.
Op dit oogenblik trok de keizer zijn sabel en reed voor het front ;
Miramon beyond zich aan zijn rechter- en ik aan zijn linkerkant.
Het vuur van de hoogte had veer welsprekendheid van zijne
woorden en van zijn voorbeeld : de troepen maakten rechtsomkeer en
vluchtten, terwijl de vijand uit zijn stelling op de hoogte veorwaartis
rukte.
De keizer was buiten zich zelven ; hij wilde niet vluchfen en bleef
op de plaat s waar hij het doelwit was van alle kogels.
Dat hij bier den heldenmoed niet stet f, is verwonderlijk.
Het gevaar word gedurig dreigender. want de vijand rukte voorwaarts.
Tevergeefs gaf Miramon den raad om to wij ken : de keizer bleef.
Eindelijk waagde ik het, mijne hand op zijne linkerschouder to
leggen en zeide :
— IIK bezweer Uwe Majesteit, zich niet zoo noodeloos bloot to
stellen ; gij zijt het aan uw leger verplicht, uw leven Diet in de waagschaal to stellen !
Dat hielp : de keizer wendde zijn paard om en reed aarzelend en
stapvoets naar de Casa Blanca.
De aanblik van de helling van den Cimatorio met onze vluchtende
troepen was zoo verschrikkelijk dat het mij door de ziel speed.
De Cazadores de Galeano waren hun dicht op de hielen en vuurden
onafgebroken ; met elk schot brachten zij eene wood toe.
De keizer ging met Miramon naar zijne kamer en bleef hier langer
dan eene uur met hem alleen.
Ik begaf mij naar generaal Castillo, die van de Garita de Mejico
teruggekomen was.
wij verloren in het kleine eindje tot aan de Casa Blanca 250 dooden,
en onder hen den luitenant Wols van de Cazadores, die, door eon kogel
in den mond getroffen, dood neerviel.
De vijand scheen het plan en de hoop to hebben, ons in de stad to
volgen ; hij maakte van zijn krijgsgeluk gebruik en rukte tegen de Casa
Blanca, die wij evenals vroeger weder bezet hadden, op.
Generdal Miramon, die zich op het platte. dak bavond, liet den
keizer verzoeken naar boven to komen, ten einde hem to laten zien, hoe
de vijand zich het hoofd zou, stooten.
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Ditmaal bedroog Miramon zich niet.
Toen de vijand zich op een afstand van omstreeks tweehonderd
schreden van de Casa Blanca gekomen was, hield hij eenskLips halt.
Het regiment der Cazadores de Galeano rukte op en deed een zeer
moedigen aanval op de batterij tusschen de Garita en de Pueblita en de
poort van Celaya ; maar zij moesten wijken en ook de infanterie maakte
rechtsomkeer en bezette dezelfde verdedigingslijn, welke wij dien morgen zoo gelukkig overmeesterd hadden.
De keizer keerde nu naar La Cruz terug. Toen ik met dozen, op
verzoek van Miramon, op het platte dak der Casa Blanca gekomen was,
vroeg ik aan den generaal welke troepen La Cruz dekten ?
Hij antwoordde vooralsnog geene„ maar zond to dien einde twee
bataljons af.
In zijne lichtvaardigheid had Miramon La Ctuz geheel vergeten,
en als Escobedo eenig vermoeden daarop had, zou dit gemakkelijk in
zijne handen gevallen zijn.
Geheel onverdedigd was La Cruz overigens niet.
De ruiters van het regiment der keizerm waren van hun paarden
gestegen en deden infanterie-dienst ; ook had Mejia zich naar La Cruz
begeven en de manschappen gebruikt om de veroverde kanonnen aan te
brengen.
Doze benevens de gevangenen en de veroverde vaandels waren op
de Plaza de La Cruz geposteerd.
Onder de gevangenen beyond zich de adjndant van den vijandelijken Von Cagan, een zekere Von Glumer, die vroeger een
Pruisisch vaandrig geweest was.
De keizer vroeg hem of hij een Duitscher was ? waarop hij met
de meeste onbeschaamdheid ten antwoord gaf :
— 1k ben een Amerikaan — Gives Romanus sum !
Wij waren beiden van mooning, dat wij ons, niettegenstaande de
verandering welke er in den staat van zaken gekomen was, nog altijd
door de vijandelijke gelederen zouden kunnen slaan, en dat het tegenwoordige oogenblik gunstiger was dan er ooit weder een zou komen.
Eon doortocht door het vijandelijk leger moest nu bijna op ieder
punt gelukken en inzonderheid aan den kant van de Sierra Gordo.
Dien kant had Escobedo door het wegnemen der troepen, die ons
geslagen hadden, verzwakt, terwijl op den volgenden dag misschien
velen van hen die des morgens door ons geslagen waren, weder naar
de legerplaats van den vij and teruggekeerd zouden ziin.
Alles was nog gepakt en tot het vertrek gerevd, en de beide Ameri-
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kaansche heeren. M. Clark en M. Wells, die mij dringend verzocht
'hadden hen mee to nemen, wachtten met het grootste ongeduld, totdat
het sein tot opbreken zou gegeven worden.
Tot dusverre had ik nog geen tegen.bevel gekregen ; maar het langdurige gesprek dat de keizer met Miramon gehad had, verontruste ons
en wij vreesden dat hij hem zou bewegen om te Queretaro te blijven.
Ik bedacht daarom eerie boodschap in do kamer van den keizer en
zeide tot hem in het Duitsch :
— Ik verzoek Uwe Majesteit om de genade, mij een oogenblik aan
to hooren, voordat gij den jongen generaal van u laat gaan.
— Good, antwoordde de keizer, wacht mij bij Castillo ; ik zal er
dadelijk ook komen.
Be keizer kwam er al spoedig.
— Uwe Majesteit ! zeide ik tot hem, wilt gij mij de genade verleenen, vrijer en openhartiger tot u to mogen spreken, dan ik zulks in
andere, min gevaarlijke omstandigheden zou durven doen ?
— Ik wensch, antwoordde hij, dat gij in alle omstandigheclen, ook
wanneer alles goed gaat, altijd vrij en openhartig met mij spreekt.
— Welnu, Uwe Majesteit ! vervolgde ik, dan bezweer ik u, deze
ongelukkige stad to verlaten, waar aan Uwe Majesteit een zekere dood
te wachten staat.
En nu deelde ik hem alles merle wat ik vroeger met generaal
Castillo besproken had, en deze vereenigde zijne pogingen met de
mijne.
Het was alles vruchteloos.
Miramon had den keizer geheel ingepalmd.
Doze sprak weder over zijne militaire eer, die hem niet vergunde
de stad over to geven en daarin de zware artillerie achter to laten.
— En wat, riep hij nit, moot , er van deze ongelukkige stad
geworden, die zoo trouw aan ons verknocht gebleven is, en wat van
onze arme gekwetsten, die wij niet mee kunnen nemen ?
Wjj konden niet viuden, dat de redenen die hij aanvoerde steek
hielden.
Eene vesting op to geven, wanneer men haar nog kan behouden,
of kanonnen in den steek to laten, moge met de eer van een kommandant of een officier bij de artillerie in strijd zijn — en het is zeker alleszip s wenschelijk dat dergelijke meeningen bij een leger geloofsartikelen
zijn — maar doze wetten kunnen onmogelijk golden voor den vorst;
aan wien geheel andere wetten tot maatstaf moeten verstrekkeu dan die
der militaire eer.
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De keizer was echter door al de gronden die wij aanvoerden niet te
bewegen : hij deelde ons mede dat hij met Miramon tegen den volgenden
dag een aanval op den San Gregorio afgesproken had.
— Welnu, riep ik, as Uwe Majesteit dan volstrekt w'il blijven en
een aanval op den San Gregorio doen, dan bezweer ik u, dit niet
morgen, maar oogenblikkelijk, binnen eon uur te doen.
Castillo was van dezelfde meening, en wij ondersteunden haar met
al de gron den, die ik boven reeds opgegeven heb, maar te vergeefs.
Het bleef bij de bepalingen van Miramon, en ik kreeg bevel de
huzaren en de lijfwacht weder to laten inrukken.
Zoo eindigde de 2 Iste April, die ons het laat ste rniddel onzer redding
aanbood.
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De magere Os en het mager paard.

De aanval die op den San Gregorio bepaald was, bleef achterwege,
deels uit gebrek aan krijgsvoorraad, maar zeker nog meer omdat de
keizer nu door Miramon met zooveel vertrouwen op eenen gelukkigen
uitslag vervuld was, dat het er volstrekt niet op aankwam of men eenen
dag wachtte of niet.
Men had zich Marquez geheel uit het hoofd gezet, en het werd als
vrij onverschillig beschouwd, of hij nog- terugkwam of niet.
Als men zich een doortocht door het leger wilde banen, dacht men,
dan kon men dat op iederen dag doen, zonder dat zulks groot bezwaar
zou opleveren. Er heerschte van daar op dozen dag aan, beide kanten
eene volmaakte rust.
Mendez bemerkte voor onze verdedingslinieön cone vrouw to paard,
met een sombrero met een veer op het hoofd en met een ge:weer in de
hand.
Zij reed onophoudelijk heen en weer en schOot op de liberalen.
a had haar reeds bij vroeger gelegenheden opgemerkt.
Zij zag er als een soldatenvrouw uit.
Toen zij door generaal Mendez ondervraagd werd, gaf zij hem to
kennen, dat zij over haren man wraak wilde nemen op de liberalen, die
hem op den 14de11 Maart gedood hadden.
Daar zij, mar het scheen, eene moedige vrouw was, bediende de
generaal zich van haar en droeg haar den last op van generaal Marque z
narichten in to winnen, waarvoor haar 500 pesos beloofd warden, en zij
verliet to dien einde de stad.
Toen zij na verloop van eenige dagen terugkeerde, deelde zij med
dat generaal Marquez aanrukte en binnen twee dagen to Queretaro zou
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zijn hij was reeds to Arroya Zarco, waar zij den generaal zelve gesproken had,
Toen zij echter nader ondervraagd werd, sprak zij zich zelve telkens
tegen en maakte zich daardoor zoo verdacht, dat men het wenschelijk
achtte haar in hechtenis te nemen.
Zij was waarschijnlijk een bespiedster van den vijand, die gaarne
vijihonderd keizerlijke pesos op zulk eene gemakkelijke wijze zou
verdiend hebben.
Wij bemerkten dat er van verscheidene azoteas seinen gegeven
werden en vernamen later, dat er in het inwendige daarvan, een zeer
volledig spioneerstelsel door den vijand in praktijk gebracht was. Een
standplaats van deze spionnen be yond zich in de huizen in de nabijheid
van La Cruz, en vijandelijke officieren in burgerskleeren waren daarin
zelfs doorgedrongen.
Onze troepen waren door de vele gevechten zoozeer verzwakt, dat
de infanterie niet meer toereikende was om de verdedigingslijn geheel
bezet to houden.
Daarom werd de Garita de Celaya tot aan den Cerro de la Campagna
door het vierde regiment cavalerie bezet, hetwelk verder tot goon ander
doel to gebruiken was, daar het bijna al zijn paarden bij gebrek aan
voedsel verloren had.
Het was verwonderlijk dat de vijand, wien deze omstandigheid niet
onbekend was, daarvan geene enkele maal tot een aanval op deze lijn
gebruik maakte.
Het gebrek aan mars deed zich al spoedig duchtig gevoelen, evenzeer als dat aan. geld.
Enkele afdeelingen cavalerie kregen volstrekt geen rantsoen meer
en moesten hunne paarden met bladeren en gehakt rijs voeden.
De soldaten ontvingen slechts halve soldij en de officieren volstrekt
geene.
Op den 29ste1 April reed de keizer in gezelschap van Lopez en mij
de linien langs.
Hij was ongesteld en ontstemd.
at bij horn met kolonel Don Joaquim Rodriguez en vrij goed,
dank zij de bekwaamheid van den kok, die van den Epicuristischen
Dr Basch weggekaapt was.
Op den 30sten April word Miramon bij den keizer ontboden, en daar
de altijd werkzame generaal Arellano in het gebrek aan krijgsvoorraad
voorzien had, word\ er besloten dat Miramon den volgenden dag een
aanv al op de Garita de Mejico zou doen.
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Op den eersten Mei, 's morgens 0111 zes uur, begon de aanval op de
Garita vooreerst door de batterij bij de kapel San Francisquito tegen de
hacienda de Calleja, die vlak voor d,eze op de vijandelijke linie lag en
wel met zi ilk eon gunstig gevolg, dat doze in alleriji door den vijand
ontruimd werd.
Het bataljon der municipale garde van Mexico, gevolgd door dat
der Cazadores, beiden wider het kommando van kolonel Don Joaquim
Rodriguez, rukte er nu binnen, gevolgd door de batterij van San Francisquito, die nu voor de hacienda post vatte en de Garita van den eenen
kant beschoot, terwiji dit door de batterijen van La Cruz van den
anderen kant geschiedde.
Arellano leidde het bombardement van nit het Pantheon.
To gelijkertijd rukte kolonel Rodriguez met zijne brigade van de
hacienda tegen de Garita op, en de keizer on ik waren van eene verschansing van La Cruz ooggetuigen van den aanval.
Doze word met een schitterend gevolg bekroond, want wij zagen de
ruiterij, de infanterie, vrouwen en muilezels de vlucht nemen. naar de
dicht bij de Garita gelegene hacienda.
Kolonel Rodriguez reed voor zijne manschappen nit en was nog
slechts vijf en twintig schreden van de Garita verwijderd, toen hij door
twee kogels getroffen word en dood van zijn paard neerviel.
De municipale garde werd door den dood van haren kolonel tot
staan gebracht, geraakte daarop in verwarring en word eindelijk tot
den terugtocht bewogen.
Er was geene reserve voor handen en dus kon er andermaal van
het behaalde voordeel geen gebruik gemaakt worden.
De vijand vatte weder mood, achtervolgde de vluchtelingen, die
het lijk van hunnen dapperen kolonel meenamen, en deed een aanval
op de batterij in de hacienda de Calleja, die echter door de Cazadores
afgeweerd werd.
Men achtte het intusschen good, de batterij weder naar de kapel
San Francisquito terug to brengen.
Ons artilleriovuur tegen de Garita was zoo levendig geweest, dat de
muur der daarbij gelegene hacienda daardoor in puin geschoten en ook
de hacienda de Calleja duchtig beschadigd word.
Bij dozen uitval werden er due officieren. der Cazadores zwaar
gekwetst, terwijl twee hunner sneuvelden.
De een had een schot in zijne slaap gekregen, dat de hersenen
geheel ontblootte, on toch leefde hij tot aan den namiddag.
De vijandelijke kolonel Palacios, die de Garita verdedigde en door
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wiens manschappen Rodriguez doodgeschoten werd, was eon vriend van
dozen en met hem gezantenlijk als Fransch krijgsgevangene in Frankrijk
geweest.
De dood van dezen dapperste wider de dapperen werd door ons
alien op het diepst betreurd, en op den tweeden Mei had zijne plechtige
begrafenis in de kerk Congregacion plaats, waarin alle stafofficieren,
die gedurende het beleg van Queretaro gesneuveld of aan hunne wonden
overleden waren, werden begraven.
De keizer woonde de begrafenis met zijn geheele gevolg bij.
De vijand bombardeerde de stad dozen dag bijzonder levendig.
Des namiddags werd er eindelijk besloten, den volgenden dag een
aanval op den Cerro San Gregorio to doen.
Onze voorraad van geld was nu_ geheel uitgeput, en er moesten
buitengewone middelen to baat genomen worden om in dezen noodlottigen staat van zaken to v oorzien.
Hetzelfde was het geval met betrekking tot de levensmiddelen.
Te dien einde was het vermogen van de gezamen.lijke inwoners der
stad begroot en leder van hen dienovereenkoms' tig belast en genoodzaakt
het verschuldigde dagelijks 's avonds to zes uren to betalen.
De rijkste inwoner, een koopman, Rubio genaamd, moest dagelijks
150 piasters opbrongen.
Met het innen der geldbelasting waren de kolonels Antonio Diaz en.
Francisco Redonet belast, terwiji het in ontvangst 'lemon der levensmiddelen en fourrage aan eon commissaris, Thomas Prieto geheeten,
opgedragen was.
Aan Castillo werd het opperbestuur over deze zaak toevertrouwd.
De aanval op den San Gregorio zou op den derden Mei 's morgens
to vijf uren plaats hebben, maar word om redenen die mij niet bekend
zijn, tot zeven uur uitgesteld, toen de keizer, die zich niet weinig daar-over ergerde, juist op het punt stolid dozen tot een anderen dag te verschuiven.
Eindelijk geschiecide de aanval met twee kolommen, die dadelijk
de eerste linio van den vijand bemachtigden ; doch daar men, zooals
gewoonlijk, goene reservetroepen in gereedheid had, kon men de reeds
bkaalde overwinning niet voltooien.
In La Cruz was alles weder voor den aftocht gereed voor het geval,
dat de vijand in stad mocht doordringen, en de keizer, generaal Arellano
en ik zagen van den koepel van La Cruz den aanval aan.
Er word daarin weder een kogel geschoten ; deze ging tusschen bet
hoofd van den keizer en dat van generaal Arellano door, die door een
stuk muur eene lichte wonde aan het hoofd en den schouder kreeg.
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stond achter den keizer en omvatte hem met mijne armen, daar
ik dacht dat hij getroffen was.
Eon officier, die zich op het platte dak van La Cruz beyond, werd
door een anderen kogel gedood.
Be keizer begaf zich nu in mijn gezelschap naar de Plaza de Armas,
waar talrijke gekwetsten voorbij ons heengedragen werden, en onder
hen kolonel Ceval.los, die eene hevige wond in de knie gekregen had, en
kolonel Sauza van het bataljon Celaya,die insgelijks zeer zwaar gekwetst
was en nog dienzelfden namiddag stied.
Eon soldaat van het bataljon Celaya, wiens arm door een kanonskogel afgeschoten was, zoodat deze er nog maar bijhing, kwam alleen
voorbij.
Hij hief met de andere hand den gekwetsten arm in de hoogte en
Het dezen aan den keizer zien. Doze gaf den dapperen soldaat een
geschenk en beval dat men hem good zou verplegen.
Het Casino dat bij het binnenrukken van de stad het hoofdkwartier
van den keizer was geweest, werd tot een hospitaal voor zwaar gekwetsten en inzonderheid voor hen, aan welke een arm of been afgezet was,
ingericht.
De keizer wilde een officier naar Miramon zenden, ten einde hem
to laten zeggen, dat hij de bemachtigde eerste linie moest behouden en
dat hem versterking zou toegezonden worden. Daar er geen officier bij
de hand was, bood ik mij aan om dit bevel over to brengen ; maar de
laelzer zeide :
Neon, neon, Salrn. ! Zoek een ander, want ik zou niet graag
hebben dat u iets overkwam.
Nu word de kapitein baron Von Fiirstenwarther afgezonden. ; maar
de vijand had ondertussclien versterkingen gekregen en zijn.e vorige
stalling weder ingenomen.
Dit was de laatste aanval die er van onzen kant gedaan werd.
Wij hadden een aantal gevangenen gemaakt, die op het plein van
de kathedraal, welke op de Plaza de Armas stond, bijeengebracht en in
het verhoor genomen werden.
Zij zeiden ons dat in 't leger van den vijand alles voortreffelijk
gesteld was en dat Queretaro reeds lang zou ingenomen zijn, wanneer do
generaals onder elkander niet zoo oneenig en jaloersch waren.
Velen van hen hadden openlijk tegenover elkander gestaan en alleen
voor het doel der inneming van Queretaro waren zij tijdelijk vereenigd.
Generaal Mendez was hoogst ontevreden.
Hij verklaarde al deze geruchten voor volstrekt nutteloos ; men
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verloor daarbij slechts manschappen zonder eenig voordeel te behalen,
en het eenige wat er to doen was bestond hierin, zich door de vijandelijke gelederen heen to slaan.
Hij was zoo gebelgd dat hij zich ziek hield, zonder werkelijk ziek
to zijn, en een huis op de Plaza de Independencia betrok.
Hij, zoowel als andere generaals, hoopten nog altijd dat de keizer
zich aan den invloed van den opvliegenden Miramon zou onttrekken,
en de keizer hoopte van zijn kant, dat de generaals middelen ter veiinietiging van den vijand zouden vinden.
Zoo gebeurde er niets, de tijd vediep en onze toestand word met
ieder uur onhoudbaarder.
Op den 4 11 Mei werd de stad weder hevig gebombardedrd. Voor
onze linie bij de Casa Bianca zag men van den kant des vijands een zeer
inageren os voortdrijven die een papier tusschen de horens had.
Onze manschappen maakten jacht op horn, en daar zij hierin niet
door den vijand verhinderd werden, vingen zij hem.Op het papier stond
dat men ons hierbij wat to eten zond, opdat wij nog in levee zouden
zijn wanneer men ons gevangen nam.
Van omen kant word er een mager paard naar hen toegezonden
met eon papier, waarin gezegd word, dat het hun kon dienen om ons te
achterhalen wanneer wij wegtrokken.
Op den 5 . Mei word er op bevel van de republikeinsche regeering
niet gevochten, want op dozen dag in het jaar 1862 waren de Franschen
bij het fort Loretto voor Puebla geheel verslagen, zoodat zij doze stad
moesten opgeven, zich naar Orizaba terugtrekken en daar verscheidene
maanden op versterking van den kant van Frankrijk wachten.
lag des namiddags in mijne kamer op mijn veldbed, terwijl verscheidene heeren een bezoek bij mij aflegden. Er vloog een kogel door
eene aangrenzende zaal, rukte een pilaar in het midden daarvan omver
en kwam, gelukkigerwijze daardoor in kracht verminderd, juist tegen
den muur waarbij mijn veldbed stond, zonder er nogtans doorheen te
dringen.
Toen ik in de kamer van den keizer werkte, kwam Lopez binnen
en sprak in een hook daarvan op fluisterenden toon eenige woorden met
hem
Het hondje des keizers, dat hij a Baby noeinde en dat voor ledereen even vriendelijk was, lag op mijnen schoot maar zoodra het Lopez
met den keizer zag fluisteren snelde het woedend op den eerstgenoemde
los en was niet moor tot bedaren to brengen.
Later herinnerde de keizer mij zelf aan dit voorval.

a
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Tegen den avond zag men eene ongehoorde be,weging in het leger,
en tegen half negen werd or ter viering van den dag nit ale batterijen
een waarlijk ontzettend bombardement geopend.
Het was inderdaad een zonderling schouwspel, daar men nit hoofde
van de duisternis de vurige lijn die ie,dere granaat loeschreef kon volgen ;
en de muziek die honderd kanonnen en al de ontploffende granaten
maakten was niet minder zonderling en voor zwakke zenuwen onaangenaam.
To gelijker tijd had men de liberalen dronken gemaakt in de hoop,
dat zij in dozen toestand van kunstmatige opgewondenheid de dik-wijis
aangevallene brug eindelijk zouden bestormen.
In hunnen overmoed naderden zij doze tot op een atstand vaii vijfen twin-big schreden, maar werden bij hoopen neergeschoten en geheel
ontnuchterd en met groot verlies teruggedreven..
De keizer was op de Plaza de la Cruz, waar ook de lijfwacht en de
huzaren ston.den.
Het bombardement hield om tien uur op.
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Op den 6de. Mei was het eEn dag van rust aan beide kanten.
Toen ik den keizer op zijne gewone wandeling op de Plaza de la
Cruz vergezelde beklaagde hij zich bitter over Marquez en over de
oneenigheid zijner generaals. Het einde zijner klacht was altijd :
— 't Is een geluk, dat wij er nitijd cioorlavil kunnen as wij wilier).
Zijne sympathie voor de Mxteanen scheen een hevigen schok
gekregen te hebben.
Hij sprak over Europeesche toestanden en zijne uitdrukkingen over
Napoleon, keizer van Frankrijk, waren juist niet zeer vleiend.
Met des te meer warmte en ingenomenheid Eel hij zich over den
kroonprins van Pruisen uit en zeide mij dat hij, ingeval er een oorlog
tusschen Frankrijk en Pruisen uitbarstte, dezen .in gezelschap van den
kroonprins zou meemaken, wanneer men het namelijk niet insgelijks
op Oostenrijk gemunt had.
1k bezocht Mendez, dien ik in zijn huis op de Plaza de Indepen.dencia volkomen gezond, maar in eene uiterst gemelijke stemming aantrof en die uitdrukkingen bezigde, welke mij ernstig beducht maakten,
dat hij zijne ontevredene woorden door dergelijke daden zou laten
volgen. It< achtte het noodig aan den keizer mijne vrees mede te deelen.
Het was nu reeds de twee-en-zestigste dag sedert wij zoo nauw
binnen Queretaro ingesloten waren.
Op den 7. Mei werd er op voorstel van Miramon een aantal officieren bevorderd, meestal aan hem ondergeschikte personen, die boven
anderen, welke zulk een onderscheiding meer zouden verdiend hebben,
voorgetrokken werden.
Zoo werd, bij voorbeeld, de majoor Pittner niet bevorderd, terwijl
jongere rnajoors luitenant-kolonels werden. Pittner was, sedert hij het
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bevel over de Cazadores voerde, bijna in ieder gevecht aan de spits
geweest en meermalen gekwetst geraakt ; ik bracht dit onder de aandacht van den keizer, en nog op dienzelfden dag werd Pittner tot
luitenant-kolonel benoemd.
Eindelijk kreeg ook de m.ajoor Malburg de medalie van dapperheid
voor zijn dapper gedrag op den 24 . Maart.
Op den 8 11 Mei vergezelde ik den keizer door de verschansingen. In
de nabijheid van de kapel San Francisquito zagen wij de soldaten cactusbladeren koken en de keizer vroeg of zij kregen wat hun toekwarn.
Zij zeiden dat zij het hun toekomend rantsoen muilezelvleesch,
maar minder mats, koffie en boonen kregen.
Tusschen de kapel van San Francisquito en de Alameda hadden wij
honderd-vijftig schreden voor de linie, waar een kanon stond, een
kleinen onderwal.
Toen de keizer en ik de verschansing verlieten om over het veld
naar den onderwal to gaan, werd zulks dadelijk door de troepen die er
tegenover stonden, betnerkt en werd er duchtig op ons gevuurd.
— Salm blijf hier en wacht op , mij, zei de keizer, waarop ik hem
ten antwoord gaf :
— Maar ik kan toch Uwe Majesteit niet alleen laten gaan.
- Ja, ja, luidde het antwoord, ik beveel dat gij hier blijft,
Ik bleef dus op het veld tusschen den onderwal en de verschansing,
totdat de keizer terugkwam, die niet weinig verbaasd was, dat hij mij
op de plaats waar hij mij verlaten had terugvond, daar hij gedacht had
dat ik wel achter de verschansing zou zijn gaan. staan.
— Uwe Majesteit heeft bevolen, zeide ik, dat ik hier moest blijven,
dus ben ik hier gebleven.
De keizer schudde het hoofd zonder jets to zeggen en wij gingen
verder.
Hij stelde zich aan ieder gevaar en dat wel dikwijls heel noodeloos
bloot, maar maakte zich uiterst bekommerd, wanneer dit door personen
die hij gaarne mocht lijden, gedaan word.
Op den terugweg trachtte ik den keizer to bewegen, een bezoek bij
gereraal Mendez of to leggen, daar ik mij, zooals ik reeds gezegd heb,
beducht maakte en hoopte, dat zulk eene onderscheiding eon gunstig
uitworksel op den generaal zou hebben.
De keizer had hiernaar echter geene ooren en gaf mij als zijne
meening to kennen, dat hij zich door het brengen van dit bezoek
eenigszins zou vernederen.
Daarop antwoordde ik, dat in dezelfde kamer als Mendez de zwaar
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gekwetste, dappere kolonel Cevallos lag, die wel binnen een paar dagen
zou sterven en wien het zeker goed zou zijn den keizer nog eens te zien.
De keizer zeide niets ; maar hij ging met mij naar verscheidene
plaatsen, totdat het donker werd, en daarop naar de woning van Mendez.
Toen de keizer de kamer binnentrad, begaf hij zich dadelijk naar
het bed waarop Cevallos lag, gaf hem de hand en sprak tot hem eenige
vtiendelijke en vertroostende woorden, terwijl ik mij bij het bed van
Mendez had neergezet.
Toen de keizer opstond, begaf hij zich naar de legerstede van
Mendez, vroeg hem naar den staat zijner gezondheid en sprak nog
eenige woorden, maar niets van beteekenis, daar de vrouw van. Mendez
en andere personen in de kamer waren.
Eindelijk zeide hij
Ik zal kolonel Salm bij u zenden, die u nog verscheidene Bingen
zal meedeelen.
Nadat ik den keizer naar het hoofdkwartier vergezeld had, keerde
ik naar Mendez, die over het bezoek des keizers uiterst opgewonden
was, terug en deelde hem mede, \ dat deze eindelijk besloten had, zich
een, doortocht door de vijandelijke gelederen te banen en daaromtrent
zijne meening wenschte te vernemen. Mendez hoopte den volgenden dag
gezond genoeg to zullen zijn, om met Mejia to beraadslagen en den
keizer het resultant daarvan mee to deelen.
Op den 911 tegen len middag kvvram generaal Mendez naar mij too.
De tijding, die ik hem den vorigen dag had gebracht, had hem weder
gezond en vroolijk gemaakt.
Ik deelde hem mode dat de keizer hem den volgenden dag verwachtte
ter bijwoning van een krijgsraad, waarin nadere afspraken omtrent het
plan zouden gemaakt worden, en wij bleven in eene vroolijke stemming
onder het genot van een flesch wijn bij elkaar.
Generaal Miramon wilde op dien dag, zooals hij zich uitdrukte, do
klucht hebben om aan generaal Escobedo, daar hij diens vrees voor
kogels kende, eon schrik op het lijf to jagen, door zijn hoofdkwartier
aan den voet van den Cerro La Cantera to laten beschieten,
De kogels schenen daar inderdaad eene hevige ontsteltenis teweeg
to brengen, en over de haast, waarmee alles uit het hoofdkwartier wegliep word niet weinig gelachen.
Escobedo heeft deze grap aan Miramon zeer kwalijk genomen.
Op den 1011 Mei des voormiddags deelde de keizer ridderorden uit
aan soldaten en officieren, die zich in de laatste gevechten onderscheiden
hadden.
De plechtigheid kon echter wegens het hevige bombardment van
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La Cruz niet op het plein, dat zich daarvoor be yond, plaats hebben,
maar moest in het municipale gebouw gebeuren.
Des namiddags vergezelde ik den keizer op zijne gewone wandeling
op de Plaza de la Cruz, ofschoon dit plein juist to dien tiide niets minder
dan eene veilige wandelplaats was.
La Cruz word niet alleen heftig met granaten en kogels beschoten,
maar ook uit de huizen der stad, die reeds in de vijandelijke linien
lagen, onderhield men een levendig geweervuur tegen allo personen die
zich in de nabijheid van La Cruz lieten zien.
De keizer was in eene zeer droefgeestige stemming.
Acht granaten ontploften in zijne nabijheid : hij lette daar niet op en
zette zijne wandeling voort, maar bemerkt dat er op eene bank voor den
ingang van La Cruz verscheidene officieren zitten en onder hen Dr Basch
en kapitein Von Fursterwarther, die er plezier in hebben, een weinig
met het gevaar to spelen, en zendt mij naar hen toe om hun te verzoeken
zich daaraan niet zoozeer bloot te stellen.
Daar zij het nu echt6r waarschijnlijk strijdig met hunne eer achtten
weg to gaan, terwi.j1 de keizer zelf to midden van den kogelregen ging
wandelen, bleven zij zitten en moest ik er nogmaals heengaan om hun
een bepaald bevel to geven.
Toen ik terugkwam, zei de keizer tot mij op vriendelijken,
bewogen toon. :
— Salm ! 1k zend u niet weg, want ik west dat dit u leed zou doen ;
blijf maar bij
Wij Hopen een kwartier lang op en neer.
De keizer sprak geen enkel woord.
Granaten en kogels vielen er in ontzettende menigte om ons heen ;
maar geen daarvan wilde aan het stills verlangen des keizers voldoen.
Des avonds verzocht kalonel Lopez, die kommandant van La Cruz,
was, den keizer on) de vergunning, dat de luitenant-kolonel Jablonski
met zijne cavalerie eene lithe van La Cruz bij het Pantheon zou mogen
bezetten, ten einde aan de infanterie wat moor rust te gunnen.
Daar de redenen welke hij hiertoe aanbracht voldoende waren,
werd er aan dien wensch onmiddellijk gevolg gegeven.
Jablonski was een geboien Mexicaan, maar, naar zijn imam to
oordeelen, waarschijniijk van Poolsche afkomst. Hij was een bijzonder
vriend van Lopez en zcer met hem vertrouwd.
Op den I1 den Mei waren de levensmiddelen en de fourage nagenoeg
op hula eind.
Paarden en muilezels kregen volstrekt niets meer en moosten op de
pleinen der stad hun voeder zoeken, zoo good zij konden.
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Het regiment der keizerin en da lijfwachten kregen een. vierde
gedeelte van het gewone rantsoen.
De paarden van den keizer werden nict dan nooddruftig onderhouden van den voorraad, dien Lopez aanvoerde en voor de mijne kocht
ik strooizakken waaruit ik het strooi liet nemen en klein snijden.
Wijn hadden wij echter nog.
Men had namelijk een wijnkooper gevonden en diens voorraad ten
behoeve van de hospitalen verbeurd verklaard.
De wijn, dien de zieken noodig hadden, was naar deze toegebracht,
maar de overige aan officieren verkocht.
Op deze wijze kwam er in den keizerlijken kelder nog eene kist
met Champagne.
Omstreeks den middag vereenigde de krijgsraad zich in de kamcr
van generaal Castillo.
Ik bleef in de aangrenzende kamer des keizers, die op en veer liep,
mij meedeelde wat er in den krijgsraad voorgesterd en CI , esproken word,
en mij naar mijne mooning daaromtrent vroeg.
Er werd besloten dat men zich in den nacht van den 13" tot den
Mei
met het geheele overblijfsel van ons klein leger een doortocht
l zin.
midden de vijandelijke gelederen zou banen Itetgeen altijd op alle punten
nog zeer wel mogelijk was.

De vijand had ons, weliswaar, gebeel ingesloten, maar zijne gezamenlijke troepen tot eene diehte bezetting der linien gebruikt, zonder
eenige reserve to houden.
Mendez zeide wel, dat wij er konden op rekenen dat de helft der
infanterie ons zou verlaten ; maar dat deed er niet toe, want de keizer
en ik zouden ongetwijfeld de Sierra Gordo bereiken ; aan de troopen die
den vijand in handen vielen zou niets kwaads geschieden : men zou hen
eenvoudig, zooals het daar de gewoonte is, bij ¶iet leger der liberalen
indeelen, maar do generaals zou men doodschieten.
Hij verzocht mij overigens dit niet aan den keizer to zeggen, opdat
deze misschien niet weder op ziju besluit zou terugkomen.
Opdat de vijand niet zou bemerken, dat wij de stad wilden verlaten,
en opdat hij er alsdan niet dadelijk in zou doordringen, werd er besloten
dat er de drie duizend Indianen, die "zich in de stad bevonden, zouden
gewapend worden en dat doze de linien zouden bezet houden.
De kanonnen, behalve eenige veldstukken, die wij wilden mee.
nemen, zouden door Arellano onbruikbaar gemaakt worden met uitzondering vaii drie a vier, die de Indianen om \den vijand nog meer te
misleiden op goed geluk moesten afvuren.
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Evenzoo moesten zij een geweervuur onderhouden en tegen den
morgen hunne geweren wegwerpen en naar hunne huizen terugkeeren.
Generaal Mejia nam op zich aan de Indianen instruction to geven
en het noodige getal geweren voor hen in gereedheid to laten brengen.
Met deze toedereidselen verliep de 12 de Mei.
Op den 13n 's morgens zond de keizer mij naar Mejia, om hem to
vragen hoover hij met zijne toebereidselen gekomen was.
Hij zeide mij dat de drie duizend Indianen gereed waren, maar dat
de geweren uit hoofde van gebrek aan een genoegzaam getal werklieden
nog niet voltooid waren, waarom hij het verzoeken de volvoering van
het plan nog tot in den nacht van den 14 11 op den 15n Mei nit te, stellen,
waarin de keizer
Op den 24" Mei des voormiddags vergezelde ik den keizer op diens
bezoek aan de hospitalen. Hij was zeer bewogen en kwam er dikwijls op
terug hoezeer het hem griefde, de gekwetsten achter to moeten laten.
Opdat zij echter niet zonder verpleging zouden biijven, beval hij
dat er geneesheeren en ziekenverplegers to Queretaro athtergelaten
den worden.
Pat wij ons op den avond van dien dag door de vijandelijke gelederen heen wilden slaan, was slechts aan de generaals bekelict en de
laats, waar wij dit zouden doen, aan niemand want hot laat s4enoenade zou in een krijgsraad, kort voor de volvoering van het plan to
houden, besloten worden, opdat alle gevaar voor verraad zou vourkomeu
worden.
Am) de Indianen word door hun afgodisch vereerden " Pap Tomasito verteld, dat men een beslissen.den aanval op het oog had, geclurondo welken zij de troepen die van de linien weggerukt waren zouden
vervangen.
De instructie, hunne gewerenweg to werpen en zich in hunne 'wizen
to verschuilen, zou bun eerst op het laatste oogenblik gegeven worden.
Op den weg van de hospitaien naar La Cruz - zei deleizer tot mij,
dat hij mij tot generaal benoernde en mij eene ridderorde toegedacht
had, maar verzocht mij, de zaak vooralsnog geheim to houden, daar hij
op dit oogenblik den tooru van enkele Mexicaansche officieren niet wilde
opwekken nadat wij Queretaro verlaten hadden, zou het bekend
gemaakt worden.
De keizer schroomde er inzonderheid voor Miramon in eene genielijke stemming to brengen, daar doze er bij hem reeds meermalen op
aangedrongen had zijn vriend Moret tot den' rang van generaal to ver
heffen, zonder dat zulks hem ooit gelukt was.
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Generaal Mendez bracht mij eeii bez0A.
Hij was goedsmoeds en wij praatten druk over de aanstaande
onderneming en de volvoering daarvan.

Eau type van Mexièaller, schraapiuchtig,

siecht, het goud. kennend.

Overeenkomstig mijn verlangen beloofde hij tot zijne iroepen,
waarover hij nu zoovele jaren bet bevel voerde en die zoo trouw aan hem
verknocht ware; vóór den aftocht eene toespraak to zullen houden, ten
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einde hut' 'hoed iu te boezemea, hun,te z ggeu dat wij eenea beslissenden aanval wenschten te doen, om een einde aan de belegering en
aan de ellende te maken, enz.
Sedert den 10 . Mei haiden wij iederen dag omtrent tien a twaalf,
en in den laatste omstreeks honderd deserteurs gahacl ; maar gedurende
de belegering waren er vrij wat meer in de stad gekomen.
Allen waren ,-zeer tevreden daar zij bij ons y ea ,menscheliiker
behandeld en beter betaald. werden.
Daar kregeu zij ook nog'4 6
. slagen diebij ons afgeschaft waren..
Op den avond van den 14' was alles tot den aftocht gereed.
Het geringe overblVsel van =is, dat men nog had, Het de keizer
onder het regiment der keizerin, de huzaren, de lijfgarde en de pfficieren
verdeelen, opdat deze zich door een ednigszins overqoedigen maaltijd
m.ochten sterken.
De ka,s des keizers werd verdeeld tusschen Pradillo, Dr. Basch,
Campos, Blasio, mij en Lopez. WO droegen, de goudstukken in gordels
om het lijf.
Zeer laat in den avond nog kwam Lopez bij Blasio, om het geld,
dat hem zou toevertronwd wordep af to
Het Oeval wilde, dat hem het niet in grooten getale voorhandene
zilver ten deel viel, wdarover hij zich, als ware dit een blijk,baar gemis
van vertrouwen bitter beklaagde.
Tegen acht uur_ zOn.d de keizer mij naar Lopez, om hem te wage]]
of alles tot den aftocht gereed was.
De hoer Schwesinger vergezelde mij.
Wij troffen hem thuis en volkomen bedaatd, , en onbeschroomd gar
hij ten antwoord dat alle bevelen des keizers ten uitvoer gebracht waren.
Ofschoon ik vreescle dat de volvoering van ons plan door eenig
von aad uitgesteld zou moeten worden, zoo kwam het mij toch niet het
rninst in de gedachte, dat de officier, die daar zoo onbeschroomd tegenover mij stood en dien de keizer met zijn bijzonder vertrouwen vercerde,
ziju verraad reeds gepleegd had.
Hij was blijkbaar
Kolonel -Lopez liep ondertusschen de stad
somber gestemd.
Met de armen over elkander gekruist met gebogen hoofd, met de
vonkelende oogen naar den grond gericht liep hij, geheel in gepeins
verdiept, verder.
Hij sloeg geenszins acht op hetgene er om hem heed voorviel..
— Heidaar ! Lopbz Wat loopt go to peinzen. ! klon.k hem plotscling •celie stem in de obveu,
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Het was de overste Guzman. die dicht fangs hem heen was geloopeu
zonder dat hij er iets van gemerkt had.
— Is er iets gebeurd ?
- Gebeurd ! zeide Lopez haastig en ontsteld.
— Wel ja ?
— Neon toch niet bij mijn weet.
- Weet gij welke berichten heden nit Europà, zijn ontvangen.
Lopez rilde door heel zijue gestalte.
— Van de keizerin ? riep hij.
- Ja, die zijn mij bekend. Maar zij is niet te beklagen, zij zal niet
veel geluk meer hebben in het leven. In het graf is er vrede.
Maar wie heeft die tijding hier gebracht ?
- Een deserteur.
— Der Juaristen ?
- Ja, van Escobedo.
En?
- Escobedo heeft een bericht ontvangen.
- Ja, dat is erg, sprak Lopez. Maar het is alles de schuld van den
keizer.
— Lopez ! riep de overste Guzman ontsteld. uit. Wat zegt gij,
Lopez ! Heeft de keizer Diet als een dapper soldaat zijn. rechten. Yci-dedigd?

Lopez knikte.
Hij voelde dat hij te veel had gezegd.
— Ja, hij is dapper ! sprak hij.
— En deelt hij niet vrij willig in de ontberingen van zijn. leger ?
Ook dat doet hij.
- Hij is een beter Mexicaan clan Juarez en heel zijn troep to zam( D.
Lopez antwoordde niets daarop: Hij was stil en in zich zelf gekeerd.
Tuen hij kort daarop Jablonsky tegenkwam nam hij deze bij den
arm en hop met hem de straat af.
Om tiers uur verzameldo zich de krijgsraad, waarin het punt waarop
de aanval zou geduan worden, bepaald zou worden loch Mejia berichtte
dat hij slechts 1200 geweren gereed had en nog om een uitstel van vier
en twintig uren verzocht.
Niemand kantte zich niet tegen dit verzoek aan, ook Miramon niet
die, zooals de keizer mij later theedeelde als zijno meening te kennen
gaf, « dat het nog altijd tijd. genoeg was om zich door de vijandelijke
gelederen heen to slaan, en dat een larger verwijl dit vourcleel had, dat
het den vijand in slaap wiegde en zurgeloozer maakte.
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De keizer Wilde dat dit het laatste uitstel zou zijn en gaf het bepaalde
bevel, dat het waagstuk in den nacht van den 15 11 op den 16" zou ondernomen worden.
Het was elf urea des avonds then Lopez, geheel en al gekleed, in
zijne kamer met haastige schreden op en neer liep, zijn sabel en ook
zijn revolver lagen op tafel.
Naast hem lag een geldgordel met zilver gevuld dat hij uit de reiskast des keizers genomen had om het voor:dezen in veiligheid te brengen .
Daar werd zachijes op de deur geklopt.
Driftig riep hlj :
— Infra !

— Jablonsky trail binnen.
— Caranaba ! zei hij fluisterend en tuurde met schuwen bilk in de
kamer rond. Wat is er nu aan de hand ?
— Wat ?
— De keizer laat u roepen en verlangt u te spreken.
— 1Vlij !
Lopez werd doodsbleek.
Hij stamelde
— Om dees uur... Bij nacht !
— Zijne Majesteit heeft van die gedachten, antwoordde Jablonsky.
— Het is bijna middernacht.
— Ja, ditmaal begrijp ik zelf niet waarom het wezen kan ! De
keizer zal toch zijn spel niet gespeeld hebben.
— Wie is daar buiten ?
— Pedro.

— Uw zwager ?
— Ja, Hij heeft de wacht bij hem.
— En wat zegt hij ?
— Hij beweert niets anders te weten dan dat de keizer hem
gezonden heeft om u to roepen.
Lopez blikte zijn kameraad aan.
Eindelijk sprak hij met sombere vastberadenheid :
— Wat komen moet is toch Diet to keeren.
Hij gespte zijn degen aan, stak zijn revolver in den holster en
tnurmelde
— 1k ga.
— En wanner zij u daar houden ! Wat zal het dan. ?
— Onzin.
--a. Wie weet ?
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— Het is niet mogelijk dat zij iets vermoeden. Breng mijn paard
beneden voor de deur en laat het daar gereed staau.
ik ?
—
— Hoe gij, Jablonsky ?
- Tk blijf in de val zitten.
Gij kunt uw paard ook medebrengen... Voorwaarts !... wij
mogen hem niet lang laten wachten ! Hij is buitendien al achterdochtig
genoeg
Jablonsky lachte.
— En hij heeft er toch zoo weinig reden bij, zei hij stiotten.d.
- Vamones ! Companero ! Binnen een kwartier weten wij hoe we er
aan toe zijn. Wat moet er met dat geld gebeuren ?
Lopez aarzelde.
Gedurende een oogenblik was het alsof hij het aan zijnen vriend
wou overgeven.
Maar hij betrouwde hem zeker niet want hij gespte den gordel zeif
aan en liep met haastige schreden weg.
Hij was door vrees gekweld, maar deze vervlood door de eerste
woorden waarmede .zijn kei z er hem begroette.
Doze was uitnemend vriendelijk.
— 1k dacht wel, beste Lopez, zeide deze, dat gij nog niet zoudt
slapen. Ik wil u gaarne nog een klein genoegen aandoen, want morgen
zullen wij wel aan wat antlers te denken hebben.
Hier, zoo liet hij daarop volgen, terwijl hij van zijn tafel een der
bronzen medalien van dapperheid nam en ze den voor hem staanden
officier op de borst speette, bier, mijn beste Lopez, neem dit eereteeken
dat ik u al lang hebt toegedacht. Eigenlijk heeft ieder mijner dappere
soldaten haar verdiend maar ik kan onmogelijk alien decoreeren.
— Uwe Majesteit is zeer genadig ! stamelde Lopez ten diepste,
ontsteld.
— Maar daar tegenover strut een verzoek... 1k reden er vast op
dat gij daaraan voldoen zult. Een ernstig verzoek Lopez.
- Behoef ik het u te verzekeren, Majesteit, dat ik daaraan voldoen
zal?
— Goed ! sprak de keizer.
Maximiliaan ging voor hem staan...
Hij legde hem de rechterhand op den schouder en blikte hem in de
oogen
- Iloor dan, Lopez, ik zou den vijand niet gaarne levend in handers
vallen... Beloof mij, indien ik bij ooze onderneming gewond moat
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worden en zoo gevaar mocht loopen. van, gevangen te worden, gij uit
deernis, met een kogel een einde aan mijn. levee zult ,waken... En aldus
to zorgen dat men mij vooral niet gevargen neme ! Belooft gij tnij dat ?
Lopez ontstelde nog meer.
— Uwe Majesteit riep hij uit.
Vriend Lopez !
- Wat zou Uwe Majesteit, zelf al ware zij gevangen genomen
lc I] nnen overkom en !
- Zorg dat men mij niet gevangen neme riep Maximiliaan uit,
ell hij was blijkbaar zeer opgewonden.
Vooral niet gevangen... Verzeker mij op uw woord van eer dat gij
mij liever zult dooden.
Lopez aarzelde...
Eene hand was hem toegestoken.
Hij durfde er de zijne 'niet in leggen.
— En gij zult het toch doer, niet waar, indien ik u daarom smeek,
hernam de keizer. Ik heb ook nog wel andere vrienden, maar ik vrees,
naar ik meen niet ten onrechte, dat vooroordeel of weekhartigheid hen
daarvan zouden terughouden. Geef mij uwe hand daarop, Lopez !
— Goed dan, Majesteit ! antwoordde de kolonel en kigde vastberaden zijne hand in die des keizers.
Een akelige gloed glom in zijne oogen..
- Uw wensch zal vervuld worden, sire, verlaat u op mij.
Ik dank u... ik wist het wel, antwoordde de keizer bevredigd.
- En nu, mijn waarde Lopez, ga nu nog eon paar uren slapen. Ik
kan u de verzekering geven dat uwe belofte mij zeer gerust , stelt. Ik ga
nu alles, wat er ook moge gebeuren, met vast betrouwen en berusting te
gemoet.
De keizer liep nog lang in zijne kamer op en neer.
In zijn voorkarner had van des avonds 10 uren of een Mexicaan,
maar een trouwe knaap die aan den keizer van harte verlthlefd was,
gewacht.
Tegen een uur was Maximilioan te bed gegaan.
Om half drie moest Pedro Dokter Basch roepen omdat de keizer
een hevige pijn in de ingewanden had gekregen.
Men sprak van vergiftiging.
Een half uur later was de toestand opnieuw verbeterd.
Het zal ongeveer half vijf gewpest ' zijn, foen de deur, zachtjes geopend
werd,
Pedro, die zich dadelijk daarheen wencide, zag tot zijne groote
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verbazing zijn zwager Jablonsky, die met zachte schreden het vertrek
binnen sloop.
— Slaapt de keizer ? vroeg hij fluisterend.
— Ja, antwoordde Pedro.
— Ha !
— Wat wilt gij, Antonio ?
Jablonsky keek schuw om zich heen.
- Ik moet den keizer eene mededeeling doen, antwoordde hij
fluisterend.
Pedro schudde het hoofd.
- Thans, Antonio ?
— Ja.
— De keizer is zoo pas eerst in slaap... JTij pis ongesteld geweest
Gij k-unt thans niet bij hem gaan... Korn morgen terug.
— 1V.Torgen... het kan. niet !
— Waarom niet
— Het is een zeer belangrijke zaak, hernam de luitenant, en zij, o
oogen gingen vonkelend de kamer rond zonder zich op Pedro to vestigen.
Maar weinige woorden zijn het.... dan kan hij slapen !
— Maar zeg mij dan eons, beste kerel, zei de andere, die hem
onclertusschen opmerkzaam en met wantrouwen had aangezien, wat
komt gij bier eigenlijk doen ? Gij komt mij zoo vreemd voor
— 1k -Diets !... Wat zou ik to doen hebben."?... Maar, laat mij
bi, nnen, Pedro ! fluisterde hij hem toe. Gij zult er geen schade bij doen.
1k moot den keizer spreken.
— Wel... de vijand is in de stad en alles is toch verloren !
— De vijand riep Pedro ontsteld uit.
— Niet zoo laid, sprak Jablonsky. Wij mogen hem niet verschrikt
maken. lk kom zoo dadelijk terug.
— Halt, companero, zei nu de andere en greep hem bij den arm.
Is de vijand werkelijk in de stad dan moot de keizer gewekt 'worden en
moogt gij hem heel zeker uw bericht brengen. Maar, liet hij er dreigend
op volgen terwijrhij een revolver van de tafel nam, woes op uwe hoede,
amigo, met u is niet alles pluis.
— Pedro ! riep Jablonsky ontsteld.... Wees verstandig.... alles is
toch voorbij... gij moot...
— Wordt den keizer daarbinnen een haar gekrenkt... en de deur
blijft open... dan schiet ik u door den kop als een dollen hoed.
— Maar, Pedro ! Zijt ge waanzinnig fluisterc'e Jablonsky weder.
— 1k ben -- Volkomen bij mijn verstand, amigo, antwoomide de
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M( xicaan. Ga nu maar,heen en breng iiwe boodschap maar haastig over.
llier voor de deur baud ik de wacht... levend verlaat gij de kamer niet
weder, als ge booze bedoelingen :13(bt en als ge nog een woord spreekt,
flan roep ik de wacht. Voorwaarts indien gij eene boodschap- hebt
over te brengen.
Jablonsky beet zich op de tauden.
Hij kende den stijfhoofdigen knaap gced genoeg. Aarzelde hij, dart
w( rd het wantron-wen van den andere ncg meer gerechtvaardigd.
En met een halfluid gemompeld Caramba ! ging hij de slaapkamer
des keizers binnen.
Wel keek hij nog eens om, maar in de deur stond Pedro met den
revolver in de hand...
Jablonsky greet den slapenden keizer bij den arm en schudde hem.
Tezelvertijd riep hij met luider stemme :
— Uwe Majesteit... sta op ! De vijand is in de sf ad.
— De vijand ? riep de keizer nit, die half gekleed op zijn bed lag
erwip hij haastig overeind rees.
- Ja, sire.
— In de stall ?
- Wij zijn verraden, Uwe Majesteit... Maak dat ge wegkomt....
zoo schielijk gij kunt... ik wil de anderen pan wekken.
Dit gezegd hebbende vloog hij naar buiten.
Pedro hevig ontsteld door het ijselijk bericht was blijven staan.
Toch heerschte er eene door niets afgebroken stilte in het ruime
gebouw.
Toen ik wakker- was, verhaalt prins Salm verder, was de morgenschemering van den 15. Mei nog niet aangebroken.
Het was bij vijven.
Ik verbeeldde mij dat ik buiten mijne deur gedruisch hoorde ;
maar dit bevrcemdde mij niet. daar er in den morgen altijd nog al wat
leven in huffs placht te zijn, en aan eenig onraad dacht ik des te minder,
daar ik slechts weinige uren geleden alles nagezien had en bovendien
kon verwachten, dat ik, wanneer er iets bijzonders voorgevallen was,
daarvan door de wachten zou onderricht zijn.
Eensklaps trad generaal Lopez mijne kamer gejaagd en opgewonden
binnen, zeggende :
— Gauw ! Red het leven des keizers ! Be vijand is reeds in La Cruz !
Hierop verwijdei de hij zich weder, zonder een nadere verklaring tegeven of eene vraag of to wachten.
Terwiji ik in alley iji mijn Babel omgespte en mijn revolver in den
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gordel Oak, kwam de huishofmeester Grill en ontbood mij, ' bij den
keizer.
Toen ik hem wilde volgen trail Dr. Basch binnen en yroeg mij
“ wat er te doen was ? «
— 1k moet naar den keizer ! riep ik hem toe, maak haast, want
wij zijn overrompeld. Zeg aan Fiirstenwarther dat hij de huzaren moet
laten opzitten en voor La Cruz post doen vatten.
Toen ik bij den keizer kwam, vond ik hem aangekleed en volkomen
bedaard.
Hij riep mij toe :
— Salm ! Wij zijn verraden. Ga naar beneden en lad de lijfgarde
uitrukken. Wij zullen dan naar den Cerro gaan en zien hoe wij de zaak
in orde brenge‘n. Ik zal dadelijk volgen.
1k snelde weg om op de Plaza de la Cruz te komen en was verwonderd onderweg nergens een enkele soldaat aan te treffen ; zelfs de
wacht voor de deur des keizers was verdwenen.
Even stil en verlaten was ook het plein.
De afdeeling die bij den ingang van La Cruz de wacht hield was er
en evenmin de afdeeling van het regiment der keizerin.
Eindelijk trof ik op het plein den kapitein Fürstenwdrther aan en
gaf dezen het bevel de huzaren, die op den hock van het pleiu in den
Meson de La Cruz gelegerd waren, alsmede de lijfwacht dadelijk to laten
uitrukken.
Daarop keerde ik naar La Cruz terug.
Voordat ik den ingang, die zich in den rechterhoek be y ond, nog
bereikte, zag ik bij het licht van den aanbrekenden dag, dat het geschut
hetwelk links van La Cruz geplant was, omvergeworpen was en dat er
zeven of acht soldaten zeer voorzichtig en in eene gebogene houding van buiten door de bres kwamen en daarop vlak tegen den muur van
La Cruz gingen staan.
Aan hunne angstige bewegingen bemerkte ik, dat het vijanden
waren ; ook meende ik de grijze uniform der Supremos Poderos to
onderscheiden.
Nu was er spoed noodig.
Ik snelde La Cruz binnen en trof den keizer, juist gereed Om naar
beneden to gaan, op den zevenden of achtsten trap van onderen aan.
Hij was in zijn gewoon gewaad gekleed ; alleen had hij er uit hooEle
van de koele morgenlucht een wijden paletot over aangetrokken.
Hij had zijn Babel omgegespt en hield ill is .1._... ,, Land een revolver.
Geueraal Castillo kw-am vlak achter hem aan.
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1k liep naar den keizer toe, nam hem zijne pistolen of om ze to
dragen, greep hem in mijne opgewoudenheid bij den linkerarm en
riep :
— Uwe Majesteit ! Het is meer dan tijd : de vijand is al in La
Cruz.
wij traden bet portaal uit, om ons over het plein naar den Meson
de la Cruz bij de huzaren te begeven.
Maar nauwelijks hadden wij eenige stappen gedaan of vijandelijke
soldaten versperden ons den weg.
Ik hief onwillekeurig den revolver des keizers met mijne rechterhand onihoog ; maar de keizer maakte een afwerende beweging met de
hand, en nu liet ik den revolver zakken.
Op hetzelfde oogenblik trad Lopez te voorschijn en aan diens zijde
vertoonde zich de vijandelijke kolonel Jose Riucon Gallardo.
Deze herkende den keizer ; hij wendde zich tot zijne soldaten en
zeide :
— Que pasen, sont paisanos (Laat hen door : 't zijn burgers).
De soldaten gingen ter zijde, en nu liepen wij hen voorbij, namelijk
de keizer, Castillo, Pradillo en ik in grooten tenue, en de secretaris
Blasio.
Het was blijkbaar dat men den keizer niet gevangen wilde nemen
en hem den tijd geven om to ontvluchten.
Men zou het eerste zonder veel moeite hebben hunnen doen, want
eenige schreden van de soldaten die ons aanhielden stond eene sterkere
a fdeeling.
Het geheele voorval was zoo zonderling dat ik den keizer verbaasd
aankeek.
Hij begreep mijn blik en zeide :
— Ziet gij wel, dat het nooit kwaad kan wanneer men goed doet.
Men vindt, weliswaar, onder twintig negentien ondankbaren ; maar
toch nu en dan ook een erkentelijke. Dat heeft zich zooeven verwezentlijkt. De moeder van den vijandelijken officier die ons onverhinderd
doorliet was zeer dikwijls bij de keizerin, die haar vele weldaden
bewezen heeft. Doe goed, Salm ! zoo dikwijls gij maar kunt !
Het was nu vrij licht geworden.
Toen wij den Meson de la Cruz voorbijkwamen, waren de huzaren
nog niet gereed.
Pradillo we-rd naar binnen gezouden om hun to zeggen dat de
keizer hen op de Plaza de la Independencia zou afwâchten.
Toen wij ons daarheen begaven zagen wij dat twee ruiters van 4e
lijfwacht ons volgden.
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Castillo verzocht den keizer , te paard te stijgen en naar den Cerro
to rijden ; maar hij weigerde zulks en zond den eenen der ruiters naar
Mejia, den ander mar Miramon en zei hun bevel gaven, met zooveel
troepen als slechts mogelijk was, naar den Cerro de la Campagna op te
rukken.
Terstond daarop kwam Loped te paard en gewapend aan.
Hij drong er :bij den keizer op aan, dat hij zich naar het huis van
den bankier Rubio zou begeven, waar hij veilig zou zijn : maar de keizer
gaf hem ten antwoord :
— DK wil mij niet verschuilen ! en Lopez reed weder terug.
Eensklaps, als ware het uit den grofid opgerezen, stond het paard
des keizers aan de hand van zijn Mexicaanschen rijknecht voor ons.
Beiden waren naar ik vermoed door Lopez zelf medegebracht, daar
deze zijne misdaad van verraad blijkbaar niet wilde verergeren door het
levee en de vrijheid des keizers in de waagschaal te stellen.
De keizer wachtte op de huzaren ; maar deze kwamen niet, en in de
plaats daarvan zag men een vijandelijk bataljon den hoek omslaan, en
onder de officieren die aan het hoofd daarvan stonden, be yond zich
andermaal Lopez.
Castillo en ik bezwoeren nu den keizer te paard te stijgen ; maar
,hij gaf op een beslisten Loon ten antwoord :
— Als gij, mijne heeren, te voet gaat, dan ga ik ook te voet.
Toen de officieren die aan het hoofd van het bataljon reden, den
keizer herkenden, hielden zij hunne paarden in, en nu begaven wij ons
te voet naar de _Plaza de Armas, en van daar naar de Calle de Hospital
en de westelijke voorstad naar den Cerro.
Aan den voet daarvan begaven den zwakken Castillo zijne krachten ;
hij kon niet verder.
De keizer nam hem onder eenen arm en ik onder den anderen, en
zoo sleepten wij den uitstekenden, getrouwen generaal den Cerro, die
slechts door een. enkel bataljon bezet was, op.
Het was nu klaarlichte dag en een verwonderlijk schoone morgen._
Eensklaps gaven de klokken van La Cruz het afgesprokene teeken,
dat het schandelijk verraad gelukt was, en vroolijk antwoordde het
trompetgeachetter in alle vijandelijke gelederen op dit klokgelui.
Wij waren nauwelijks op den Cerro de la Campagna aangekomen,
of wij werden terstond van den San Gregorio en uit de Casa Blanca
beschoten.
Toen dichte drommen infanterie tegen, ,nzo troepen oprukten,
liepen deze in groote menigte tot den vijand over.
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Spoedig daarop kwam Mejia en kolonel Campos met een gedeelte
der lijfwacht alsmede verscheidene officieren te paard aan.
Onder hen bevonden zich mij n, getrouwe luitenant Montecon, de
luitenant-kolonel graaf Pachta, die in Oostenrijkschen dieust bij het
corps ulanen mij escadronchef geweest was en die later op zijne terugreis
naar Europa aan de gele koprts stierf ; verder de luitenant-kolonel
Pittner en bovendien andere officieren, die den keizer een beteren dienst
zouden bewezen hebben, wanneer zij bij hunne troepen gebleven waren.
De keizer zond iemand naar Miramon of : deze was met de officieren
van zijn staf uitgereden om troepen bijeen te brengen en werd door eene
afdeeling vijandelijke cavalerie aangevallen en kreeg van den officier een
een schot in het gezicht.
De kogel drong in zijne rechterwang door en kwam er dicht bij
zijn oor weder nit.
De generaal word in het huis van doctor Licea gedragen, die wel is
waar een oude kennis van hem was, maar hem toch des namiddags aan
den vijand verried.
Men kan zich wel voorstellen in welk eene spanning de keizer en
wij alien naar de stad keken in de hoop dat wij enkele van onze troepen
zouden zien aankomen ; maar in plaats daarvan kwamen tijdingen, dat
er verscheidene bataljons overgeloopen waren.
Eindelijk zag de keizer een troop roode cavalerie nit de stad to
voorschijn komen en zeide tot mij met tranen in de oogen
Kijk eons, Salm ! daar komen mijne trouwe huzaren aan.
Dit was, eilaas eene vergissing ; het was slechts eene afdeeling
van het regiment der keizerin. De huzaren waren dadelijk gevolgd,
maar tusschen hen en ons zagen zij eensklaps het bataljon van den
vijand, waarover ik vroeger gesproken heb en waarbij Lopez zich
beyond.
Tusschen de Plaza de la Independencia en de Plaza de Armas werden zij door den verrader gedwongen zich over to geven. Zij moesten
afstijgen en zij benevens hunne dappere officieren Pawlowsky en Kholig
werden ontwapend.
De oude huzaren waren woedend, en daar zij antlers niets konden
doen, wilden zij hunne paarden althans niet aan den vijand overgeven.
Twee huzaren schoten de hunne dood en anderen lieten ze loopen.
De paarden keerden zoo spoedig mogelijk naar hunuen stal in den
Meson terug ; maar toen zij op de Plaza de la Cruz kwamen, meende de
aldaar geposteerde infanterie, dat het een aanval der cavalerie was, en
gaf vuur.
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De vijand was over zijne overwinning nog zoo verbaasd dat hij er
nog ternauwernood kon aan gelooven en zich overal uiterst wankelend
gedroeg.
Een van onze bataljons rukte naar den Cerro op ; maar toen het
dozen tot op eon afstand van vijfhonderd schreden genaderd was, maakte
het rechtsomkeer en keerde naar de stad terug.
De keizer zond een officier of om het bataljon tot terugkeeren fe.
bewegen ; maar de kommandant — ik heb den naam van den schurk,
lachte hem uit en reed weg.
tot mijn leedwezen vergeten
De keizer verzocht mij, eons met Mejia to beraadslagen en hem to
vragen, of wij ons nu nog een wog door de gelederen van den vijand
heen zouden kunnen ban.en ; doch Mejia verklaarde zulks voor eene
volstrekte onmogelijkheid.
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De gevangenneming van den Weizer.

Onze toestand op den Cerro werd nu uiterst hachelijk.
Eerie derde batterij beschoot ons van do vlakte in het wester af, en
die van de Casa Blanca was naar de Garita de Celaya opgerukt en dus
oils zeer nabij.
Het vuur was zoo heftig dat het bataijon. op den Cerro zich zoo good
mogelijk in veiligheid stelde.
De rechts en links ontploffende gran.aten beaugstigden het hondje
des keizers, dat hem gevolgd was, zoozeer, dat het om hulp te zoeken
tegen mij opsprong.
Het raakte later verloren en kwam in hander van kolonel Cervantes
die later kommandant van Queretaro geworden is, die het niet aan mij
wilde afstaan en het Imperatrice noemde. Ik had namelijk het plan het
mee naar Europa te semen en aan de aartshertogin Sophia ten geschenke
to go-yen.
In de stall hoorde men op verscheidene plaatsen het geknal van
geweerschoten dichte vijandelijke kolommen infanterie, gevolgd door
cavalerie, rukten tegen den Cerro op, en de drie batterijen die vuur op
ons gaven, verdubbelden hare pogingen.
Salm ! zei de keizer tot mij, nu eon gelukkige kogel
Maar de gelukkige kogel kwam niet en de keizer wendde zich nogmaals tot Mejia met de vraag of er dan volstrekt geen mogelijkheid wa3
om ons door den vijand hem te slaan ; maar Mejia bleef bij zijii
gevoelen.
Nu riep de keizer Castillo en mij bij zich en richtte tot Mejia ten
derden male dezelfde vraag, waarop doze ten antwoord gaf :
Wij hebben slechts eon handvol cavalerie en kunnen op ten
godeelte daarvan pen staat waken. Laat Uwe Majesteit maar eons
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bilk in het ronde siaall en zeif beoordeelen of er mogelijkheid. bestaat.
Het kan inij weinig schelen of ik doodgeschoten word, maar ik wil de
v, rantwoording niet op mij nemen dat ik Uwe Majesteit aan een zekei en
dood blootgesteld heb.
Behalve het vuur van de artillerie kregen wij nu ook van twee
kanten infanterievuur, en op twee plaatsen van den Cerro werd (16 witte
vlag geheschen.
Langer to aarzelen zou een dwaasheid geweest zijn ; men ripest
vich in het onvermijdelijke schikken, en de keizer zond den luitenantkolonel Pradillo met eene witte vlag naar Escobedo af, ten einde met
dozen over de overgave der stad to onderhandelen.
De keizer, die zijne volkomene kalmte behield, haalde een pakket
papieren uit den zak en het dit door kapitein. Von Fiirstenwarther en
131asio in eene tent verbranden.
Wat voor papieren dit geweest zijn, heeft de keizer mij niet medcgedeeld.
Ons vuur was natuurlijk dadelijk gestaakt, maar dat van den vijand
word nog minstens tier minuten na het opsteken der witte vlag met
alle heftigheid onderhouden.
Er rukken nog meer vijandelijke bataljons uit de stad aan, en al
spoedig is de Cerro geheel door dichte vijandelijke drommen omsingelii.
Eene afdeelin.g komt naderbij ; aan haar hoofd bevindt zich generaal
Echegarray, die ooze verdedigingswerken alleen en voorzichtig bihnonrij
De keizer maakt zich gereed om hem te ontvangen.
Hij plaatst zich in het midden ; rechts van hem stdan Mejia en
Castillo, links sta ik, en de undere heeren der keizerlijke omgevirig
tcharen zich achter ons.
De keizer knoopt zijn paletot 168 en wacht, op zijn sabel leunende,
don vijandelijken geueraal af.
Doze komt in eene beleefde houding naar hem toe, neemt zijn hoed
hoemt den keizer u Vuestra Mayestad en verklaart dat deze zij
gevangene is.
Na eenige woorden gewisseld to hebben, verlangde de keizer naar
gederaal Ekobedo gebracht to warden.
Het paard van den keizer werd voorgebracht en ook de twee van
Mejia, die er een aan Castillo afstond.
Mijne paarden waren reeds in handers van den: vijand en ik ging
buiten de verschansing om het een of ander paard voor mij te zo6kew
ilk zag Haar een rij,knee4t van den keizer, die den grooten
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kaanschen schimmel, welken de keizerin antlers placht te berijden,
vasthield.
Op het oogenblik waarop ik daar naartoe ga, komt ex een vijandelijk ruiter aanrijden en vraagt aan Wien dit paard toebehoort.
De dom.me rijknecht antwoordt
Aan den keizer, en de ruiter
kaapt mij den schimmel voor den n- eus weg.
Ik tracht een trompetter van het regiment der keizerin uit den
zadel te doen stijgen, maar tevergeefs, en ik vrees reeds, den keizer niet
te zullen kunnen volgen, toen mijn trouwe adjudant die getuige van
mijn pogingen geweest is mij zijn. paard aanbiedt.
Toen hij het eens deed, bij gelegenheid dat mijn paard gekwetst
werd, had ik zijn aan-bod van de hand gewezen ; maar nu nam ik het in
dank aan en begaf mij daarmee naar den keizer.
Wij reden naar de Garita de Celaya.
Aan den voet van den Cerro zagen wij dat twee Mexicaansche
miters aan het vechten waren, waarschijnlijk over buit.
De een schoot zijn tegenstander in de borst, zoodat het bloed er met
een straal uitspoot.
De keizer riep mij toe
- Kijk eens Wat is dat afschuwelijk
Wij ontmoetten een troep vijandelijke officieren. Een daarvan rijdt
naar den keizer toe, omhelst hem en zegt :
- Ik begroet u niet als keizer maar als aartshertog van Oostenrijk,
en bewonder u, dat gij u zoo heldhaftig verdedigd hebt.
Een ander of icier gedroeg zich zeer luidruchtig en on.beschoft hij
hield aan den keizer en aanyerscheidene zijner officieren zijn revolver
voor het gezicht en het scheen alsof hij wel, lust had om zich door het
doodschieten van den keizer naam te makeu.
Vrees hield er hem waarschijnlij k van terug zijn voornemen ten
uitvoer to brengen, want men had in het vijandelijk leger bekend
gemaakt, dat, ingeval de keizer gevangen genomen werd, ieder die zich
aan diens leven zou vei grijpen, doodgeschoten zou warden.
Men Wilde hem in leven houden.
In de nabijheid vrn de Garita de Celaya troffen wij ook Escobedo
met zijn gevolg en zijne lijfwacht, de Cazadores de Galeano, aan.
Er werd halt gehouden en dadelijk door de laatstgenoeraden en de
vijandelijke officieren een kring rondom den keizer gevormd, waardoor
ik van dezen afgedrongen word maar hij miste mij terstond en riep mij
tot zich.
Wij keerden alien om en reden naar den Cerro de la Campagaa ter%t
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In vroegeren tijd was hij muilezeldrijver geweest, had daarop in de
rechten gestudeerd en zich bij de partij der liberalen aangesloten voor
welke hij eenige bender.. verzamelde.
Hij had het geluk eene Oostenrijksche kolonne die geld vervoerde,
te overvallen, - en verkreeg een politieken invloed.
Hij is volstrekt geen soldaat en zeer bang om zich aan het vuur
bloot to stellen.
Op den weg naar den Cerro reed Escobedo naast den keizer.
Generaal Mirafuentes, die tot diens staf behoorde, begaf zich naar
den keizer en verlangde van hem in naar van Escobedo zijn sabel, dien
de keizer hem overgaf.
Eon ander generaal nam mijn sabel en de revolvers van den keizer
die ik in mijn gordel gestoken had.
Op den Cerro gekomen stegen wij alien af.
Escobedo beval den keizer, de aldaar staaude tent binnen to treden,
en ik volgde.
De vijandelijke generaal was insgelijks van een officier vergezeld.
Ik geloof dat het generaal Mirafuentes was, maar kan dit met
geene zekerheid zeggen.
Behalve ons vieren was er niemand bij dit gesprek, dat er nu
gevoerd word, tegenwoordig.
Nadat de keizer eenige oogenblikken tegenover Escobedo gestaan
had en doze zweeg, zeide doze
Als er nog meer bloed moot stroomen, neem dan alleen het
Dit en nog twee andere verzoeken richtte de keizer tot Escobedo.
Het eerste was dat zijn leger zou gespaard warden, en het t-weede, dat
alle personen uit zijne omgeving, die het verlangden, naaf de kust
zouden overgebracht worden, ten einde zich naar Europa in to schepen.
Escobedo antwoordde, dat hij hieromtrent onderrichtingen van.
kijne regeering zou vragen, maar dat de keizer- en de zijnen als krijfisgevangenen zouden behandeld worden.

Dit is door officieren, tot den staf van Escobedo behoorende, ontkend en het is wel mogelijk dat generaal Escobedo het zelf loochent om
de schande van een meineed van zich af to werpen ; maar ik verzeker
op mijn woord van eer en ben bereid het met den heiligsten eed te
bekrachtigen, dat Escobedo het gezegd heeft.
1k heb hem niet verkeerd verstaan of verkeerd begrepen, want de
keizer kwam later nog dikwijls op deze belofte terug, en eene vergissing
is volstrekt onmogelijk.
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De keizer werd nu aan generaal Riva Palacio overgegeven.
In Welke betrekking hij tot dezen gestaan heeft, weet ik niet ;
maar de keizer hield zeer veel van dezen generaal en had zeer nadrukkelijke bevelen gegeven, hem goed te behandelen, ingeval hij ons in
handen mocht vallen.
De generaal gedroeg zich uiterst fatsoenlijk, ell dit mag wel afzon-t
derlijk vermeld worden, daar het eene uitzondering was.
Wij moesten naar La Cruz teruggebracht worden, en generaal
Palacio had den tact den keizer niet door de stad te brengen.
Wij reden over de Garita de Celaya en Peublito naar de Alameda en
door een verlaten gedeelte der stad naar de Plaza de la Cruz.
Wij werden door de Cazadores de Galeano begeleid.
Op den weg naar La Cruz reed er een ritmeester van dit eseorte
naar mij toe.
Zijn imam was Enking.
Hij was een Duitscher die zich in Amerika gevestigd had en gedurea,de den Noord-Amerikaanschen oorlog eerste luitenant bij de artillerie
der Vereenigde Staten geweest was en mij uit dien tijd meende te
kennen ; maar ik herinnerde mij niet hem ooit gezien te hebben.
Hij deelde mij mede, dat mijne vrouw tien a veertien dagen geleden
voor de poorten van Queretaro aangekomen was en van Escobedo
verlangd had in de stad toegelaten te worden.
Daar dit haar geweigerd werd, was zij naar San Luis Potosi
vertrokken, ten einde van Juarez de vergunning to verkrijgen, die haar
in de tegenwoordige omstandigheden wel zou verleend worden, en dat
ik haar dus spoedig kon verwachten.
Doze en andere Duitsche officieren die tot het leger van den vijand
behoorden, vertelden mij reeds onderweg de bijzonderheden omtrent
het verraad van Lopez ; maar andere officieren kwamen er bij en verboden hun zulks.
Toen wij op de Plaza de La Cruz aankwamen vonden wij eene
afdeeling van onze dappeie Cazadores als gevangenen..
Zij ontblootten, tom zij den keizer zagen hun hoofd en staarden
hem met diep leedwezen aan, ja, verscheidene onder de oude soldaten
weenden.
Ook ik werd door hen vrien.delijk en vol deelneming begroet.
Bij den ingang van La Cruz stegen wij af, en hier gaf de keizer aan.
generaal Riva Palacio zijn paard met zadel en tuig
De keizer werd naar zijne oude kamer gebracht, die intusschen3
evenals alle vertrekken- in La Cruz, geheel en al geplunderd was.

828

MAXIMILIAAN

In de kamer van den keizer beyond zich niets anders dan zijn veldbed, waarvan de matras opengesneden was daar men naar verborgen
schatten . zocht, een stoel en eon tafel.
Eon gedeelte der gestolene voorwerpen en daaronder het zilveren
waschgereedschap van den keizer, aismede verscheidene papieren,
bevonden zich in de kamer van Lopez.
De toorn waardoor deze zich den vorigen avond liet vervoeren, toen
men hem in plaats van goud slechts zilver in bewaring gaf, is voldoende om zijn karakter to kenschetsen.
Verscheidene officieren verdrongen zich in de kamer om Maximilian° de Habsburg° ”, dien zij niet anders dan door verraad hadden
kunnen overwinnen, to zien.
Onder dozen bevonden zich -ook de kolonel Jose (Peppi) Rincon en
zijn. brooder.
De eerste is dezelfde officier, die den keizer op den morgen van dien
dag onverhinderd liet doorgaan.
Toen hij met dozen over het verraad van Lopez sprak, zeide hij
Zulke menschen gebruikt men en geeft hun dan eon schop.
In den gang voor de kamer des keizers stond als wacht eene compagnie van de Supremos Poderos en eon dubbele post voor de deur.
Op eon plat dak, dat veel van eon balcon weg had en zich aan het
andere einde der kamer bey ond, vanwaar men het uitzicht op het plein
van La Cruz had, was eene andere afdeeling soldaten geposteerd.
Pradillo, graaf Pachta, Blasio on ik werden naar eene kamer
gebracht, die men al over dit platte dak binnentrad, zoodat wij als wij
dit overliepen bij den keizer konden komen.
Later kwam Dr. Basch nog bij ons, en word door den keizer met
eene omhelzing ontvangen.
Mejia en Castillo werden in de kamer van den laatstgenoemde
gebracht.
Het was omstreeks tien uren, toen wij to la La Cruz aankwamen.
Door het slechte voedsel en andere omstandigheden had de gezondheid des keizerS een geduchte knak gekregen.
Hij was reeds vroeger ziek geweest en meest zich nu to bed begeven.
Hier word hem een bezoek gebracht door eon vijandelijk generaal,
wiens naam ik niet vernom.en heb on die zich bij hem aan zijn bed nederzette.
Het scheen dat hem een bijzondere last opgedragen was, want hij
deed den keizer vele vragen omtrent Mexico en Vera-Cruz, welke dew
met zijne gewone openhartigheid beantwoordde.
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Hij praatte over 't algemeen veel te veel, en daar ik vreesde, dat
hij lets zou vertellen, wat de vij and niet behoefde te weten, plaatste ik
mij achter den stoel van den generaal en legde mijn vinger ter waarschuwing op mijn mond.
De keizer begreep dit en brak het gesprek zoo spoedig mogelijk af.
Wij hadden alien een geduchten honger, daar wij sedert den vorigen
avond niet het minste genuttigd hadden.
Tegen den avond zond de bankier Rubio den keizer een mid.dagmaal
waarvan hij echter slechts weinig gebruikte en waarvan wij de overblijfselen onder elkander verdeelden.
Aan de overige officieren, ten getale van bijna vierhonderd, word
een onderkomen in de kerk van La Cruz verschaft, waar zij dikwijim
Iasi* gevallen werden door de officieren der liberalen, die hen, alsof het
wild° beesten waren, kwamen aangapen.
De luitenaut-kolonel Pittner en de majoor Malburg maakten zich
vroolijk over een der schildwachten, Wiens uitgeteerde gestalte en gehavende kleeding hunnen lachlust opwekte.
Kolonel Doria, die in het loger als een bloedhond bekend was,
merkte dit en zeide :
— Lacht maar, Mijne Heeren ! Die menschen zijn toch altijd nog
goad genoeg om u dood to schieten.
1k vermoed dat daze opmerking den lachlust dozer beeren wel een
weinig zal getemperd hebben.
Het kommando over La Cruz en de gevangenen ward aau generaal
Don Pancho Velez opgedragen.

HOOFDSTUK XLIX.

Genera at Marquez.

Waar bleef Marquez met zijne troepen ?
Ja Marquez was in de hoofdstad Mexico en met luid gejubel zag
men het voortreffelijk leger met Marquez, dien men als een flunk generaal kende, aan het hoofd tegen den vijand oprukken.
Het waren twee brigaden voetvolk, 2000 man sterk, en daaronder
het 18 1® regiment, dat uit Belgen. en Oostenrijkers bestond.
Zij hadden daarbij 18 stukken geschut.
En hoe keerden zij terug !
Den 30" Maart was Marquez met het meest vertrouwenswaardige
leger dat ooit in Mexico onder de wapens geweest was, nit de boofdstaci.
getrokken....
En den 11 n April !
Des avonds om 10 ure, keerde Marquez, vergezeld van eenige
weinige officieren, op afgejaagde paarden als vluchteling binnen de stad.
terug.
Hij begaf zich haastig naar zijn hoofdkwartier, sloot zich in zijne
kamer op en verkeerde met niemanCi. meer. Zijne officieren, alien
Mexicanen, werden wel overstelpt met vragen — iedereen wilde weten
wat er van het geheele leger geworden was !
Zij konden geen ander antwoord krijgen dan dat het leger vernietigd was.
Dit was toch de eenige wijze waarop zij zich verontschuidigen
konden.
Want, het het zich wel denken dat zij lafhartig op de vlucht
gegaan waren en dat zij hunne kameraden, hunne troepen in den steek
hadden gelaten ?
En toch was het zó6
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Reeds den- volgenden dag trokken de dappere Duitsche troepen in
goed geregelde gelederen, alsof zij van een krijgsoefening wederkeerden,
de hoofdstadbinnen. Hunne gelederen waren gerund maar toch zwenkten
de huzaren, alvorens zij naar hunne kazerne togen, tot voor het paleis
van hunnen keizer.
Eon donderende kreet steeg uit hunne borst.
— Viva el Ernperador !
Onrustwekkende geruchten vervulden al spoedig de stad.
Porfeirio Diaz was in aantocht !
Ja, er werd gezegd dat Inj reeds voor de poorten was !
De winkels werden gesloten, de vrouwen vluchtten binnen de
huizen en uren duurde het alvorens men zich overtuigd had dat het
gevaar wel dreigde maar toch niet zoo op handen was dat men het
onmiddellijk to vreezen had. En toch had de hoofdstad Mexico in groot
gevaar verkeerd.
Ware generaal Diaz ijlings de troepen van Marquez achterna gerukt,
dan zou de hoofdstad Mexico in zijne handen gevallen zijn.
Want de Mexicaansche troepen hadden alle veerkracht verloren.
Porfeirio Diez had echter zelf door de dapperheid der Belgische
troepen veel geleden en had veel tijd noodig om zijne gekwetsten onder
dak to brengen.
Puebla viol in zijne handen.
En nu naar de hoofdstad !
De inwoners verkeerden in de onzekerheid van hetgene er buiten de
stad voorviel.
Van tijd tot -aii drongen sombere en angstwekkende geruchten tot
hen toe.
Vanwaar ze kwamen wist men niet !. .. Het was alsof zij in de lucht
lagen.
Spoedig echter werd het van mond tot mond . gefluisterd :
-- Queretaro overrompeld ! De keizer gevangen !
Anderen weder hadden "van den een of an.der , gehoord dat
Santa-Anna to Vera-Cruz geland was, zoodat er een nieuwe burgeroorlog
voor de deur stolid.
Juist tegenoverstelde geruchten waren ook in de stad in omloop.
Volgens deze zou Maximiliaan het leger van Escobedo geheel verslagen hebben en op de hoofdstad aan.rukken.
Van waar deze geruchten kwamen?'
Wie wist het ? Wie bekommerde zich daarom ?
Ook hoorde men vertellen dat Puebla, door de Juaristen overrom-
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peld, de bezetting had weggejaagd en zich voor den keizer verklaard !
Het was een cloolhof van allerlei onafspeurbare geruchten.
En dit dreef de voortdurende onzekerheid van de inwoners der
ingesloten hoofdstad bijna tot radeloosheid.
Daarenboven werd Mexico hoe 'anger hoe scherper beschoten en
hoe langer zoo nauwer ingesloten.
Bijna op elk uur van den dag vlogen de kogels de stad binnen en
doodden en wondden enkelen.
Maar men was daaraan zoo gewoon geworden dat men het gevaar
eindelijk niet meer achtte.
De Almeda — de eigenlijke wandeling der Mexicanen. — was reeds
geclurende de eel-este dagen van het beleg eenzaam en verlaten geweest.
Eenige bommen waren er binnen gevallen en geen mensch waagde
er zich nog binnen.
Thans echter was het er 's avonds weer vol wandelaars en zelfs
senoritas schroOrnden niet in het lommer der boomen to komen kuieren
terwi.3l gloeiende kogels de lucht doorkruisten.
Daar bracht de _Mario del Imperio eene tij ding welke alien weder
met nieuwen moed bezield.
Geloofwaardige personen, zoo luidde dat bericht, verzekeren, dat
op den 13den, Escobedo een algemeenen en geweldigen storm op Queretaro ondernomen heeft, maar die door de keizerlijken totaal werd
afgeslagen. Escobedo had daarbij 400 man verloren en zijne troepen
ontliepen het gelid in massa.
In de eerste uren werd dit geloofd en dan begon men daaraan weder
to twijfelen.
Later verscheen een keizerlijk schrijven in hetzelfde blad hetwelk
berichtte dat Zijne Majesteit reeds op wog naar Mexico was.
Maar de groote legertrein alsmede de legers van Queretaro die
volgden vertraagden de komst.
Maar dan begon men weder to twijfelen.
Kooplieden uit Mexico, die rechtstreeks brieven ontvangen hadden,
berichtten dat Queretaro op 15 Mei bepaald gevallen en dat de keizer
door de Juaristen gevangen genomen was.
Daar werden op zekeren dag alle klokken gelui.d.
Het kanongedonder liet zich hooren, zoodat de Juaristen daarbuiten
van mooning waren dat er in de stad een omwenteling was uitgebarsten
en zij de belegerde veste trachtten to bestornien.
Maar zij werden op niet twijfelachtige wijze afgeslagen, want
vreugde en gejubel heerschte in het geheele leger.
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Waarom ?
De generaal Arellano — zoo beweerde men — was heimelijk het
leger des keizers vooruitgeloopen en verkleed in de stad gekomen.
Hij bracht gunstige tijdingen.
't Was waar, de keizerlijken hadden nit gebrek aan. levensmiddelen
Queretaro moeten ontruimen.
Escobedo echter was totaal verstagen en zegevierend was het
keizerlijke leger in aantocht naar de hoofdstad.
Des avonds was er groote verlichting in de stad, benevens een.
prachtig Tuurwerk, waarvan de vlammende vuurpijlen naar den helderen gesternden hemel opstege-n.
De troepen der belegeraars da- arbuiten voor de muren kollden zich
maar niet verbeelden wat voor gelukkige gebeurtenis daarbinnen kon
plaats hebben gegrepen.
Zij staakten het beschieten van de stad oradat zij eerst wat naders
daaromtrent wilden vernemen.
Marquez reed, door zijn staf begeleid, de stad rond, en zijn somber
door de zon gebruind gelaat, dat thans er nog minder aantrekkelijk
uitzag, ten gevolge van eon litteeken, schitterde van genoegen.
De Mexicaanschen zijn lichtelijk opgewonden , ofschoon. de menschen bijna niets meer to eten hadden, werden toch alom bats gegeven
en feestelijkheden ingericht.
De Indianen hielden optochteu door de straten en men gaf zich
geheel en al aan de vreugde over in het vooruitzicht van eene spoedige
volkomene zegepraal.
Eilaas !
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He vervoering des keizers.

Op den 1611 Mei werden wij, zoo schreef prins Salm verder, reeds
vOOr vijf uren door het geroffel van trommels op het voorplein. gewekt.
De soldaten die aldaar bijeen waren, schenen hun best gedaan te
hebben om gedurende geheel den nacht zooveel rumoer mogelijk to
maken.
1k keek op het plein neer en zag een officier der Juaristen, die een
een trommel omgehangen had en daarop als een dolleman sloeg, terwijl
bij de soldaten aanspoorde om hem door schreeuwen en zoo al meer te
ondersteunen.
Ouder de soldaten bemerkte ik verscheidene van onze Cazadores,
die reeds bij het vijandelijk leger ingelijfd waren.
Het waren echter alien Mexicanen ; de vreemdelingen hield men
opgesloten omdat men hen Diet vertrouwde.
Op dezen dag vegscheen de volgende dagorder van Escobedo :
divisie-generaal der Mexicaansche Republiek,
opperhoold van het legercorps in het Noorden en bevelhebber der binnen
Queretaro gelegerde troepen.
MARINO ESCOBEDO,

SOLDATEN !

Aan uwe dapperheid, aan uwe standvastigheid en aan uwe
ontberingen heeft de Republiek een harer overwinnningen te danken,
de schoonste die zij in den langdurigen strijd, welken zij tegen de
indringers en hunne medeplichtigen heeft gevoerd, behaald heeft.
De oproerige stall Queretaro, het hechtste bol-werk van het rijk is,
na een heldhaftigen wederstand van twee maanden, die eener betere
zaak waardig zou geweest zijn, gevallen. Ferdinand Maximiliaan, die
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nen titel van keizer draagt, Miramon, Mejia, Castillo en een groot aantal
andere generaals, bevelhebbers en officieren benevens de geheele bezetting zijn maze gevangenen.
Het zou een vergrijp zijn tegen mijne plichten als soldaat en een
verraad ten Opzichte van mijn bewustzijn als vrij man en als loyaal
Mexicaan, wanneer ik uwe heldhaftige daden en opofferingen met stilzwijgen voorbijging.
Met de getrouwheid van soldaten die de onathankelijkheid van hun
vaderland verdedigen, zonder levensmiddelen en vaak zonder een enkele
patroon, trotseerdet gij den dood zonder te aarzelen, tegenover _ de
talrijke troepen der verraders en der vreemcklingen, die van allerlei
soort van oorlogsmateriaal voorzien, voortreffelijk verschdinst, alsook
door de beste generaals van het vroegere leger aangevoerd werden ;
generaals die schandelijk aan hunne verplichtingen to kort schof en,
daar zij zich met de indringers verbonden en tot op het laatste oogenblik
een stem waren voor den vreemdeling, dien een ander vreemdeliDg, de
keizerder Franschen, op een met de bajonnctten zijner soldaten opgerichten troon wilde plaatsen.
Maar doze soldaten zijn niet moor hier ; hunne overblijfselen zijn
naar Ftankrijk gevlucht om hunne schande to verbergen, beladen met
de verwenschingen van geheel een yolk en de treurige tijding met zich
nemende, dat meer dan de helft hunner kameraden voor de luimen van
hunnen vorst met hun bloed geboet hebben.
Wapenbroeciers ! Het doet or niets toe of eerzuchtige menschen
zonder trouw of zonder geloof uw heldendaden al willen verkleinen ; de
onpartijdige geschiedenis zal aan iedereen de plaats , aanwijzen welke
hem toekomt, en noch de vijanden der Republiek, noch diegenen, welke
rustig in de door de indringers bezette plaatsen gebleven zijn en- bun
ongeluk met onverschilligheid aanzagen, zullen boven diegenen gesteld
worden, welke evenals gij rusteloos gestreden hebben voor de heilige
begin solen van onafhankelijkheid en vrijheid.
Soldaten ! In naam der Republiek en der hooge regeering wensch
ik u van ganscher harte geluk, en getrouw aan het iirogramma dat ik
mij voorgeschreven heb, zal ik voortgaan den vrede en de orde te
bevestigen en daardoor het welzijn des vaderlauds te bevorderen.
Hoofdkwartier in La Purissima Frente to Queretaro, 15 Mei 1867.
MARIANO ESCOBEDO.

Do onbeschaarndheid en de leugenachtigheid van doze dagorde ligt
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zoozeer voor de hand, dat het nauwelijks noodig is een woord daarvan
in het midden to brengen.
Ik wil slechts opmerken dat het vijandelijk leger 40,000 man sterk
was en wij op het laatst 5000 man ; dat wij onze levensmiddelen en
onze ammunitie verbruikt hadden, terwiji den vijand alle hulpbronnen
des lands openstonden ; dat wij hem in alle gevechten verslagen hadden,
en dat de cc schitterende overwinning niet door de dapperhei.d. der
Juaristen, maar door een eerloos verraad behaald. word,
Wij veroverden gedurende de belegering 24 kanonnen en eene
menigte vaandels en maakten een zeer groot getal gevangenen, terwiji
de liberalen in de 72 dagen, welke het beleg geduurd heeft, geene
kanonnen en geene vaandels buit maakten en geene anderen dan
gekwetsten konden gevangen nemeu.
Verder word door Escobedo aan alle keizerlijke officieren en
beamten het bevel gegeven, zich binnen de vierentwintig uren over to
geven, en gedreigd, dat iedereen, die aan dit bevel niet zou voldoen,
dadelijk, zonder verder verhoor zou doodgeschoten worden.
Dientengevolge gaven de generaals Escobar, Casanova, Moret,
Valdez, de minister Aguierre en eenige anderen zich over, waarna hun
eon verblijf in de kamer van Castillo aangewezen word,
Aan de gen.eraals Arellano en Gutierez, alsmede aan den kolonel
Con Carlos Miramon was het gelukt, uit Queretaro to ontsnappen,
terwijl generaal Mendez, waarop de vijand het inzonderheid gemunt
had, zich in Queretaro verborgen hield.
Des namiddags bemerkten wij, dat de vijandelijke troepen gedurig
been- en weertrokken, want al die men kon missen werden afgezonden
om generaal Porfeirio Diaz, die Mexico belegerde te ondersteunen.
Escobedo bleef to Queretaro, daar hij ten opzichte van generaal
Diaz vijandig gezind was en zich niet onder dozen wilde stollen.
Generaal Dou Pancho Velez moest insgelijks naar Mexico, en in
diens plaats kreeg generaal Echegarray, een bloedverwant van onzen
majoor, het opzicht over de gevangenen.
Het regiment der keizerin had men niet ontbonden en alleen de
officieren vervangen door liberalen, die later op marsch door hunne
manschappen gedood werden.
Het regiment formeerde zich daarop tot eene guerilla-bende met
het plan zich bij eene latere conservatieve beweging aan to sluiten.
Generaal Escobar, die onder de welgezinde burgers van Queretaro
vele vrienden had en door doze van al wat or gebeurde ingelicht
word, had ons de bedroevende tij ding gebracht dat or op den vorigen
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dag veertig van ooze officieren deels doodgeschoten, deels doodgestoken
waren.
Onder hen bevonden zich kolonel De la Cruz van het vierde regiment ruiterij en kolonel Campos, die bi,j den Cerro den vijand gekwetst
in handen viel en omniddellijk doodgeschoten werd.
Tegen den avond hoorden wij eensklaps beneden in 't klooster een
peloten vuur geven, en spoedig daarop werd. Dr Basch gehaald, van
wien wij nadere bijzondere daaromtrent vernamen.
In de kerk, waar eene groote menigte officieren bijeen was,
bevonden zich patronen en los kruit, die gedeeltelijk op den grond
verspreid lagen.
Een gedeelte daarvan ontbrandde door eene weggeworpeu cigarette.
[lit vrees voor eene grootere ontploffing drongen de officieren zich naar
de uitgangsdeur, waarop de wacht, die in den waan verkeerde, dat men
de vlucht wilde nemen, vuur gaf.
Drie van onze officieren werden zwaar gekwetst en een blamer
stierf.
Hetzelfde lot trof een officier der liberalen, die een schot in den
onderbuik kreeg.
De officieren der liberalen, waarmee wij spraken, maakten volstrekt
geen geheim van het verraad van Lopez, en bet was bekend , dat hij zich
vroeger wel meer aan zulke schandelijke handelwijze schuldig gemaakt
had.
De eerste maal geschiedde zulks gedurende den oorlog met NoordAmerika onder Santa Anna.
Generaal Escobar gaf mij het oorspronkelij k stuk van het volgende
document, dat generaal Miramon awn den keizer voorlegde toen deze
hem tot generaal wilde benoemen.
Generale staf van het leger.
Sectie van het arehief.
Circulaire.

Zijne Hoogheid de president-generaal bepaalt hierbij, dat aan den
vaandrig van het regiment ruiterij Monterey van Nueva-Leon, Don
Miguel Lopez, voor goed zijn ontslag zal gegeven worden en dat deze
voor altijd van het leger zal uitgesloten blijven, en wel ten gevolge van.
zijn eerloos gedrag te Tehuacana, waarbij het escorte van zijne excellentie den president, die in persoon het bevel voerde over de troepen,
Welke tegen hot leger der Vereenigde-Staten mancevreerden, tot opstand
verleid heeft.
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Dit besluit wordt aan het leger bekend gemaakt, opdat dit te
gelijker tijd wete, dat de hoogste regeering, terwijl zij hare getrouwe
dienaren beloont, ook diegenen straft, welke niet meer waardig zijn,
tot den eervollen krijgsmansstand to behooren.
Op hoog bevel ter mededeeling aau u en uwe ondergeschikten.
Mexico, den 8n Juni 1854.
QUIJANO. ,,

1-let is moeielijk om begriben hoe de keizer aan iemand van zulk
voorgaande La Cruz on op doze wijze ook zijn persoon heeft kunnen
toevertrouwen.
heb intusschen reeds vroeger opgemerkt, dat ik niet geloof, dat
Lopez den keizer in handen van den vij and wilde overieveren althans
schijnt dit uit reeds vermelde bijzonderheden te blijken.
Daar hij vreesde, dat hij, in geval hij gevangen genomen word, ads
Mexicaan dadelijk doodgeschoten zou worden en zich het leven en eene
belooning wilde verzekeren, speelde hij Escobedo de stad in handen, en
de keizer verijdelde de plannen die hij te zijner redding gemaakt had,
door zijne weigering om zich in het huis van Rubio te verschuilen.
Een eerlooze zooals Lopez kon natuurlijk niet begrijpen, dat
iemand liever zou willen sterven dan zich schuldig te maken aan eene
handeling, die hem met zijne eer niet vereenigbaar schijnt.

HOOFDSTIJK LI.

Generaal Mendez door den kop gebrand.

Op den 17" Mei kregen wij reeds in den loop van den morgen bet
bevel ons tot de overbrenging naar het klooster Santa Teresita gereed
to houden.
Op de Plaza de la Cruz zagen de gevangene officieren elkander
weder.
Het onzekere lot, dat alien to wachten stond, bracht hen in eene
sombere gemoedsstemming en zij omhelsden elkander zonder een enkel
woord to spreken.
Daar men altijd tot pogingen voor ontvluchting vreesde, had men
ter onze begeleiding eene talrijke bedekking medegenomen.
Eon bataljon marcheerde aan het hoofd, een ander achter ons, en
aan beide kanten werden wij insgelijks door eenige compagnieen.
bewaakt.
De keizer reed in een rijtuig in gezelschap van generaal Echegarry
en Dr Basch.
De bewoners der doorreden straten, betoonden ons hunne hartelijke
deelneming, inzonderheid de vrouwen, die ons met tranen in de oogen
toeknikten.
Toen wij bij het klooster aangekomen waren, drong zich eene
menigte vrouwen door het escorte heen, om aan de gevangenen sigaren
en sinaasappelen to geven.
Wat een oud moedertje deed trof mij diep.
Toen zij zag dat ik eene sigaar wilde opsteken, reikte zij mij dadelijk een doosje met lucifers over, dat zij volstrekt niet meer wilde terugnemen.
Reeds vroeg in den moagen had men de arnie nonnen uit het
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klooster, hetwelk zij sedert eeuwen in haar bezit gehad hadden, op
straat gezet.
In het midden van het klooster was eene plaats met eene broil in
het midden en omgeven door een gewelfden open gang.
Aan den keizer werd eene groote nette kamer aangewezen die
echter geheel van meubelen verstoken was.
In een insgelijks leeg DevenverLrek had men die personen geplaatst,
waaromtrent de keizer verzocht had, dat zij in zijne nabijheid zouden
lolij ven .
Dit waren de generaal Castillo, de minister Aguierre, de kolonel
Ormachea, de luitenant-kolonel Pradillo, Dr Basch, Blasio, de kolonel
Guzman en ik.
Wij mochten echter met de officieren welke in in de andere vertrekken geplaatst waren geene betrekkingen aanknoopen, en evenmin
met de generaals, die in eene karner bij elkander waren.
Wij hadden al onze goederen verloren on volstrekt niets anders
behouden dan hetgeen wij aan ons li.jf droegen.
Daar wij op den grond moesten slapen, liet de keizer voor ieder
van ons een serape of Mexicaanschen shawl koopen.
Op den 15 ll Mel verscheen er eene lange lijst der gevangene officieren
en aan hun hoofd stond met groote letters Einperador Maximillano
hetgeen echter later in aartshertog Ferdinand Maximiliaan de Habsburgo veranderd werd.
De gezondheid des keizers begon een weinig to verbeteren ; maar
wij hadden het ongeluk generaal Echegarry to verliezen, die ons waarschaanlijk to fatsoenlijk behandelde en daarom door een vroeger
bandietenhoofd, nu generaal, Refugio Gonzales, vervangen word.
Omtrent de plannen die men met ons had, vernamen wij voistrPkt
niets, en er liep een gerucht dat men van plan was alle vreemaelingen
to fusilleeren.
Men kan zich dus wel voorstellen, dat ik mij op het ergste voorbereid hield, tom men mij eensklaps, s avonds om acht uur, gelastte mijne
gevangenis to verlaten.
11.1ijne medegevangenen vreesden dat zij mij niet zouden weerzien ;
maar ditmaal vergenoegde men er zich mede mij to vragen van wat
land ik herkomstig was.
Op het plein stonden twee en twintig wachtposten, die elkander
om de tien minuten Sentinella (data toeriepen of hover toebrulden,
zoo luide zulks hun slechts mogelijk was.
Nan slapen viel dus haast niet to denken.

Een gevangene wordt gefusilleerd.
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Op den 19 n Mei bracht generaal Escobedo een bezoek aan den
keizer in gezelschap van generaal Diaz de Leon en kolonel Villanueva.
Dit bezoek duurde een half uur, en wij waren alien nieuwsgierig
wat de afloop daarvan zou zijn.
De generaal bediende zich in zijne gesprekken slechts van algemeene, zwevende uitdrukkingen, en de keizer vernam dan ook niets
van belang.
Aan mij werd door iemand, die tot den staf van Escobedo behoorde,
medegedeeld, dat mij ne vrouw binnen zeer korten tij d to Queretaro zou
aankomen.
Op den avond van den vorigen dag had men generaal Mendez
gevangen genomen in een huis waar hij zich verscholen had.
Zijn bediende had hem voor geld verraden.
Escobedo was blijde dat hij het pas gegeven bevel op hem kon toepassen ; maar bovendien behoorde hij tot degenen die in alien gevalle
gefusilleerd moesten warden, daar hij vroeger de vijandelijke generaals
Arteaga en Salazar had laten doodschieten.
Op anderen echter werd dit besluit niet toegepast.
1k en anderen stonden des morgens bij het raam, toen men Mendez
door den zuilengang die zich daartegenover beyond, bracht.
Hij liep zooals gewoonlijk vlug, en rookte eene cigarette.
Toen hij ons zag, bracht hij ons lachende met de hand een laatste
vaarwel toe.
Men bracht hem naar den buitenmuur van de plaza de Toros in
de nabijheid van de Alameda, waar hij door een detachement der Cazade Galeano gefusilleerd moest warden ? en wel van achteren, zooals dit
in Mexico gebeurt met personen Welke de tegenpartij van verraad
beschuldigt.
Mendez wilde zich volstrekt niet in doze hooding schikken.
Terwij lhij op eene knie lag, draaide hij zich om, then zich een kraal
liet hoore n , hief hij zijn hoed in de hoogte, riep Viva Mejico ! en viol op
zijn gezicht, maar was niet dood en nog bij zijn voile bewustzijn., want
hij wees met den vinger achter zijn oor, om aan to wijzen dat men hem
daar moest treffen, hetgeen een der Cazadores ook thed.
Het lijk van den generaal werd aan zijn vrouw uitgeleverd.
Pit voorval werd mij verteld door den officier bij den liberalen, die
het vonnis moest voltrekken.
Doze was van beroep een zwitsersch barbier, die uit het Fransche
vreemdenlegioen gedeserteerd was en zijn beroep nog niet vergeten had,
want hij bood mij aan, mij to scheren, — natuurlijk voor eene beloaning.
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Op den avond van dien dag werden er nog twaalf van onze guerillaofficieren uitgekozen, die den volgenden dag moesten gefusilleerd
worden, maar ik ben nooit te weten kunnen komen of dit werkelijk
gebeurd is.
Op den 201' Mei tegen den middag kwam nhijne vrouw en legde
dadelijk een bezoek bij mij af.
De tijdingen welke zij meebracht waren alles behalve geruststellend ; zij zeide ons met de meeste bepaaldheid dat men het plan had
ons alien te fusileeren.
Zij 7ag den keizer voor de eerste maal en had een langdurig onderhoud met hem, waarin zij hem tijdingen uit Mexico meedeelde, die hem
zeer veel belang inboezemden.
Inzonderheid was dit het geval met die omtrent Marquez, wiens
verraad den keizer veel weer griefde dan dat van Lopez.
Men was algemeen van gevoelen, dat Marquez naar Puebla oprukte
ten einde zich met Santa Anna te vereenigen.
De Duitsche officieren wilden alien tot het ontzet van den keizer
Haar Queretaro en tusschen hen en Marquez heerschten er voortdurend
oneenigheden.
Daar de keizer den wensch te kennen gaf, met zijne omgeving naar
een particulier huffs overgebracht te worden, begaf mijne vrouw zich
naar de vijandelijke legerplaats om dit van Escobedo gedaan te krijgen.
Zij had dezen, alsmede enkele officieren van zijn staf leeren kennen,
toen zij eenigen tijd geleden voor de stad kwam en daarin verlangde
toegelaten te worden.
Toen zij van Escobedo terugkeerde, zeide hij, dat deze haar eenige
beloften gedaan had en dat het toescheen, alsof men onderhandelingen
met den keizer wilde aanknoopen.
's Namiddags tegen vier uur kwam kolonel Villanueva, die tot den
staf van Escobedo behoorde, en verzocht den keizer, zich naar het
hoofdkwartier. van den vijandelijken generaal te begeven.
De keizer had daarin weinig lust ; eindelijk besloot hij daartoe en
zeide :
Welnu, Escobedo heeft mij bier een bezoek gebracht, en dus kan
ik hem wel een tegenbezoek brengen.
Maar toch stelde hij daarbij als voorwaarde, dat m ijne vrouw en
ik hem zouden vergezellen, waartegen de kolonel niets in te brengen
had.
De keizer bood aan mijne vrouw den arm aan — dit was de laatste
maal dat hij eene dame geleidde — en ik benevens kolonel Villanueva
volgden hem.
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Voor de poort stond een rijtuig, en nu reden wij , onder het geleide
van een escorte van vijf en twintig man van de Cazadores de Galeano,
naar het hoofdkwartier van Escobedo.
Dit bey ond zich sedert de inneming der stad in de Fabrica do Hercules, welke aan den heer Rubio toebehoort.
Voor de hacienda aldaar bevindt zich een groote mooie tuin, waarin
wij gebracht werden..
Bij een vijver met eene fonteiu kwam Escobedo den keizer te
gemoet en geleidde hem naar eene zijlaan, waar- stoelen neergezet
worden en wij plaats namen.
Bij den vijver stond eene groote menigte nieuwsgierige, vijandelijke officieren, terwiji twee muziekkorpsen, die daar geplaatst waren,
zich bij afwisseling lieten hooren.
De keizer sprak met Escobedo over zijn afstand van den troon.
Hij verlangde dat men hem en zijne officieren naar de kust zou
brengen, waarvoor hij de . steden Mexico en Vera Cruz, die zich nog in
zijne macht bevonden, wilde overgeven.
Escobedo zeide, dat hij aan zijne regeering daaromtreut modedeeling zou doen.
Kolonel Villanueva van zijn kant en ik van dien des keizers werden
belast met de taak, de voorstellen, die gedurende het gesprek ter tafel
gebracht zouden worden, op te-teekenen.
1k sprak eenige oogenblikken met den keizer, die mij zijne onderrichtingen gaf en daarop zeide:
— Doe het op eene wijze die met mijne eer strookt, want hover wil
ik sterven, dan mij to vernederen.
Tegelijkertijd overhandigde hij mij de noodige volmacht.
Mijne onderhandelingen met den -vijandelijken kolonel worden
daardoor gemakkelijk gemaakt, dat doze Fransch sprak.
Wij kwamen overeen, dat mijne in den naam des keizers gedane
voorstellen in den vorm van een brief ingekleed zouden worden.
Doze luidt als volgt :
Queretaro, Hacienda de Hercules,
n 20 Mei 1867.
Zijn excellentie M. den generaal Escobedo,
kommandant der Juaristen.
Generaal !
Mijn hoer en souverein gelastte mij met u to handelen. over
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n verscheidene puntert, ten einde het bloedvergieten in bet land to doen
ophouden. Dientengevolge stelt hij u voor :
1. Officieele neerlegging der kroon van Mexico.
• 2. Plechtige belofte zich nooit met de politieke zaken van
n Mexico nog to bemoeien..
n 3. Bevel to geven aan zijne generaals en oversten de wapens neer
n to leggen en de versterkte plaatsen over to geven.
4. Bevel aan den overste der vreemde troepen -de wapens neer to
leggen, zich onder de bescherming to stellen der Juaristische krachten
n om zich naar Vera-Cruz to begeven, ten einde ingescheept to worden.
5. Hij beveelt de hem trouw gebleven officieren en genera* aan
,, de edelmoedigheid van het nieuwe Gouvernement.
• 6. Vraagt tot Vera-Cruz geescorteerd to worden door een door u
n to kiezen troop, alsmede zijne omgeving.
n 7. Dat de hier gevangen vreemdelingen naar Vera-Cruz zouden
n overgevoerd worden ten einde to worden ingescheept.
Ik heb do eer to zijn, generaal,
n Uw dienstwillige,
PRINS VAN' SALM-SALM,
,,

Kolonel en Aide de camp
, van Z. M.

Voordat ik den brief uit mijne handen gaf, legde ik dien aan den
keizer voor, die er eenige kleine veranderingen in maakte, waarna hij
in bovenstaande vorm overhandigd word.
De onderhandelingen duurden in 't geheel omstreeks anderhalf uur,
waarna wij op dezelfde wij ze, waarop wij gekomen waren, naar onze
gevangenis in het klooster terugiceerden..
Op den 21 11 Mei vernamen wij, dat twaalf Fransche officieren in
dienst des keizers, die gedurende de belegering van Queretaro meestal
als betaalmeesters gefungeerd en niets anders gedaan hadden, hunne
diensten aan generaal Escobedo aangeboden hadden.
Daar het jammer zou zijn dat de namen dozer lieden, die den treurigen moed hadden om zulk een stap to doen, verloren'gingen, schijf ik
ze hier af, zooals zij in den Sombra de Arteaga, een dagblad, dat de Queretaro verscheen, medegedeeld werden.
Ritmeester Ernest de 'Roseville, luitenant Jean Ricot, ritm.eester
Carl Schmidt, kapitein Henri Morel, kapitein Xavier Gaulfreron, luitenant Emile Trouin, vaandrig Eugeen Bailly, luitenant Theodore Heraud,
luitenant Emile Pejuin, luitenant Victor Nomel en luitenant Paul Guyon.
Escobedo antwoordde hun in een zeer vinnigen brief, die van min-
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achtende uitdrukkingen wemelde, . dat de zaak der liberalen door hen
zelf met de wapenen beslist was en dat hij de diensten niet kon aannemen van lieden die ten aanzien van hunne lotgenooten zulk een
schandelijk aanbod deden en waarvan later onder dergelijke omstandigheden weder hetzelfde te verwachten was.
Onder de gevangene officieren bracht de handelwijze dezer twaalf
eene hooge mate van ergernis te weeg, en de andere gevangene
Fransehen onder de officieren zonden een bitteren brief aan den keizer.
Om onze gevangene soldaten bekomnaerde de vijand zich zeer
weinig, zooals blijkt nit het volgende briefje, dat mij heimelijk in de
hand gestopt werd :
Uwe Doorluchtigheid ! Uw gehoorzame dienaar smeekt u in
naam van alle gevangene kameraden, om Gods wil aan Zijne Majesteit
den keizer eene schildering van onzen treurigen toestand to willen geven,
opdat wij niet ais getrouwe dienaars van Zijne Majesteit van hanger
omkomen.
Sedert onze gevangenneming op den 15n tot op den dag van lieden
hebben de meesten bijna niets gebruikt, zoodat iedereen reeds wenscht
op eene andere wijze om to komen. IIK verzoek daarom aan Uwe Doorluchtigheid, bij Zijne Majesteit eene poging to doen om ons eene milde
liefdegift to willen doen toekomen.
IVAN BUDSKY,

gevangen huzaar, in naam zijner kameraden. ,,
Toen mijne vrouw des namiddags kwam om mij een bezoek to
brengen, had zij haren verlofpas vergeten, en werd door den officier die
de wacht had op de onbeschofste wijze afgewezen.
De keizer was juist in deze kamer, _en evenals ik getuige van dit
voorval.
a liep woedend op en neer, waarop de keizer, op mij wijzende,
lachende tegen de andere heeren zeide :
— Ziedaar de leeuw in zijn hok.
Toen mijne vrouw met den verlofpas terugkwam, bracht zij aan
den keizer, en aan mij eenig schoon goed, dat ons zeer welkom was.
Den 22 n Mei werd ons meegedeeld dat de keizer en eenigen van zijne
omgeving benevens de generaals niet, zooals wij gehoopt hadden, naar
een beter verblijf, maar naar het klooster de las Capuchivas overgebracht
zouden worden.
De reden van deze afzondering 'van de overige gevangenen vernamen
wij eerst later.
Escobedo had namelijk van de allerhoogste regeering het bevel
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gekregen, ons gezamenlijk zonder verwijl te laten doodschieten ; maar
in plaats van daaraan gevolg te geven, deed hij de regeering opmerken,
dat zulks zonder een voorafgegaan proces niet verkieslijk was, en dat
de regeering zich daardoor in onaangenaamheden met die der Vereenigde
Staten zou wikkelen, daar deze over de terechtstellingen te San Jacinte
reeds officieel een afkeurend oordeel uitgesproken had.
De keizer word in het Pantheon, in het grafgewelf van het klooster
gevangen gezet, de generaals in eene groote zaal, en wij in een vertrek,
_dat aan het grafgewelf grensde.
Wij troffen Miramon hier met een verbonden hoofd am. De keizer
omhelsde hem.
Daar de keizer zich niet wel gevoelde, werd op zijn verlangen Dr.
Basch gehaald.
Toen deze mij zag, vroeg hij , waar de keizer was, en nu deed ik
hem niet weinig onstellen door het ware, maar geheel zonder opzet
gegevene antwoord :
— In het grafgewelf.
De keizer kreeg op dien dag het bezoek van den onder-consul van
Hamburg te San Luis Potosi, den hoer Bahnsen.
Wij zouden echter niet lang in dit afgrijselijk verblijf vertoeven.
Op den 23n Mei bracht men ons naar een ander gedeelte Van het
klooster, waar wij het een weinig beter hadden en waar wij met ons
drieen of vieren bij elkaar in eene eel gebracht werden.
Mijne vrouw deed nog altijd haar best om te bewerken, dat de
keizer een huis voor zich kreeg, maar zij kon niets anders dan beloften
verkrijgen.
Toen ik op den 24 Mei tegen den middag met den keizer op de
binnenplaats van het klooster zat, in het midden waarvan een hooge
citroenboom stolid, wen 1 ik door kolonel Palacios,- die wider Gonzales
met het opperbevel over de troepen, die ons in het klooster bewaakten,
belast was, ter zijde geroepen.
Hij verzocht mij, den keizer mee to deelen, dat doze zich gereed
moest houden, naar eene afzonderlijke kamer, afgescheiden van al de
ander° gevangenen, overgebracht te warden, daar zijn proces zou
beginnen-.
Toen ik mij van mijne onaangename taak gekweten had, gaf de
keizer aan zijn huishofmeester Grill het bevel, zijne goederen in te
pakken, terwijl ik met hem op de plaats op en neerliep.
De keizer zeide :
Ziet gij wel, zij gaan langzaam maar zeker voort. Er zal spoedig
een einde aan kom.en.
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Op den grond lag een doornenkroon, die van het hoofd van een
houten Christusbeeld, dat de soldaten om vuur to maken gebruikt
hadden, afgevallen was, en ik raapte deze kroon op.
Be keizer nam haar uit mijne hand en zeide :
Geef mij dat, want het past joist voor mijn toestand.
Hij gaf de doornenkroon daarop aan Grill met het verzoek doze in
zijne kanaer op to hangen.
De cel, waarin de keizer in afzonderlijke gevangensehap gebracht
word, bey ond zich in eene hoogere verdieping van het klooster en evenzoo diegene waarin Miramon en Mejia geplaatst werden.
Voor de deur der cellen werden schildwachten geposteerd.
De keizer gal den wensch to kennen dat Dr Basch in zijne nabijheid
zou mogen blijven, en behalve aan deze word zulks nog aan Grill en aan
den kamerdienaar Severo vergund.
Uit een gesprek dat ik met kolonel Palacios, die in Frankrijk
gevangen gezeten had en vrij goad Fransch sprak, voerde, vernam ik
dat het met den keizer zeer gevaarlij k moest staan.
In den loop van het gesprek merkte ik aan dat de Mexicaansche
regeering wel eon voorbeeld mocht nemen aan de verschoonende wijze,
waarop de Vereenigde-Staten ten opzichte van de opstandelingen van
het Zuiden to work gegaan waren, waarop Palacios gebelgd antwoordde :
— De Noord-Amerikanen zijn ooze erfelijke vijanden. wij willen
noch met de Amerikanen noch met u iets to doen hebben ; wij kunnen
wei buiten u.
1k antwoordde hem dat het moeielijk zou vallen, zonder eenige
verbintenis met vreemde volken en zonder haudel to drijven.
Waar dit op uitloopt, had men aan Japan en China gezien.
Hij bleef echter bij zijn gevoelen en zeide, dat Mexico al de producten, die_ het tot zijn onderhoud noodig had, in zijn eigen land had
en geene behoefte aan loetrekkingen met het buitenland. gevoelde.
Ik trachtte daarop van kolonel Palacios to verkrijgen, dat ik met
den keizer to zamon zou mogen zijn, daar deze voor zijn flood loch
zeker nog vele schikkingen zou to maken hebben. Het is aan een Mexicaan echter onmogelijk, een openhartig antwoord to geven, al is hij
ook nog zoo dom en verdierlijkt ; van daar kreeg ik dan ook van Palacios
slechts woinig beteekenende beloften.
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IPogingen tot de vlueht.

Op den 25 Mei bezocht mijne vrouw mij in de uiterste opgewondenheid ; want zij had voorzeker hooren vertellefi, dat de keizer en ik
gefusilleerd zouden worden en dat het proces van eerstgenoemde dien
dag een aanvang zou nemen.
Daarbij zou de wet van den 25 Januari 1862 tot grondslag gelegd
worden, die bepaalt, dat ieder, die met de wapenen in de hand gegrepen
wordt, doodgeschoten moet worden.
Het proces zou, de voltrekking van het vonnis daaronder begrepen,
slechts drie dagen vorderen.
To gelijk met den keizer, zou er aan Miramon en Mejia een proces
aangedaan worden, en zoo zou er aldoor met drie to gelijk, naar gelang
van hunnen rang, voortgegaan worden. Op deze wijze was ik in staat
gesteld om te bei-ekenen, wanneer de beurt aan mij zou komen.
Met moeite verkreeg ik van Palacios de vergunning, den keizer,
doch slechts in het bijzijn van den wachthebbenden officier, to mogen
zien en spreken.
Deze officier was echter toevallig mijn Zwitsersche barbier, en voor
een fooi bleef hij bij de deur staan en — paste op, -dat iiiemand ons
overviel.
Ik deelde aan den keizer mede, wat ik van mijne vrouw gehoord
had, en er -word besloten dat deze naar San Louis Protosi zou gaan en
eene poging bij Juarez doen, ten einde althans, al ware het ook niets
anders, uitstel to krijgen en op deze wijze tijd to winnen.
Mijne vrouw was op dozen dag druk bezig , zij kwam verscheidene
malen in de_gevangenis en eindelijk nog 's avonds om elf uur, toen zij
een vijandelijk officier bewoog, ons beiden naar den keizer te brengen
die haar zijne instruction gaf.
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Mijne vrouw deelde nu aan Escobedo mede, dat zij naar San Louis
Potosi wilde vertrekken, om met den president Juarez to spreken, en
verzocht hem, de voltrekking van het vonnis, dat er over den keizer
zou uitgesproken warden, tot na hare terugkomst uit te stellen.
Zij beloofde met den meesten sped te zullen reizen, en Escobedo
stand haar haar verzoek toe op Mexicaansche wijze, dat is — zoo wat
half en. half.
Zij vertrok nog in dien zelfden nacht.
Op den 25" Mei had ik een langdurig gesprek met kolonel Villanueva, die een beschaafd man en niet zoo bloeddorstig als de meeste
'andere officieren was.
Ik trachtte nogmaals tot den keizer toegelaten te wordei en wel
met goed gevolg.
Daar niets zoozeer van krachtig handelen terughoudt als geduldig
afwachten en ieder gevangene daartoe min of meer geneigd is, achtte ik
het mijn plicht aan den keizer den waren staat van zaken mede to
deelen.
Ik deed zulks en wel hoofdzakelijk om hem voor een denkbeeld to
winnen dat mij sedert eenige dagen voor den geest zweefde, namelijk
voor de vlucht, die alleen redding scheen te beloven.
Eon vijandelijk officier, wiens troepen tot die, welke in het klooster
lagen behoorden, en die door bet spel van het toeval uit Europa naar
Mexico overgeplaltst was, placht mij dikwijls to bezoeken, om eene
sigaar met mij to rooken.
Daar de man niet onbescheideu was en ik van hem allerlei berichten
kreeg, duldde ik zijn gezelschap en gaf hem geld zoo dikwijls hij mij
daarom verzocht.
Doze officier moest mij bij mijn plan ter ontvluchting behulpzaam
zijn, en ik twijfelde niet of hij zou daartoe zich wel laton bewegen.
De keizer verzette zich met kracht on klem-tegen de gedachte om
weg to loopen , maar ik bestreed hem op alle gronden die mij slechts
ten dienste stonden.
1k bewees hem dat hij voor zijne militaire eer moor dan genoeg
gedaan had en dat het een plicht jegens de menschheid was zijn leven to
behouden.
Hij was eerst vijf en dertig jaren oud, had eene schitterende
toekomst voor zich en kon in de wereld nog veel goods doen.
De keizer het zich bewegen ; maar hij gaf mij in bedenking, dat ik,
ingeval dergelijke plannen ontdekt werden, mijn eigen leven in de
weegschaal zou stollen ; ik stelde hem daaromtrent gerust, daar het
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immers in het ergste geval vrij onverschillig was, of men een paar dagen
vrocger of later doodgeschoten werd.
Toen ik weder in mij ne kamer kwam, liet ik mij een paar flesschen
wijn brengen en beieidde er mij ook op andere wijze op voor, om den
officier van de liberalen to ontvangen, die dan ook niet lang op zich het
wachten.
1k maakte weinig omwegen met hem en zeide :
-- 1k wil eons onbewimpeld met u spreken. Gij zijt hier luitenant
en men heeft i i sedert maanden geene soldij uitbetaald. Zooals gij west,
bestaat het grootste gedeelte der Mexicaneii, onverschillig of zij tot de
liberalen dan wel tot de keizerlij ken behooren, nit vrokken, en gij hebt
dan ook wel weinig van hen te verwachten. Ik wil u daarom jets v-oorEtellen waarmede gij u fortuin kunt maken. Help mij om den keizer to
redden. Zoodra wij do poort van het kb o aster nit zij n, geef ik u duizend
piasters, — hierbij hield ik hem de gehibtukk-en voor om ze hem eons
to laten. zien, — en wanneer wij to Havana kornen, betaal ik u duizend
gouden onzas (20,000 dollars in gond) bovendien zal er voor uwe toekomst in Europa gezorgd worden.
De officier maakte volstrekt geen bezwaren en nail mijn voorstel
oogenblikkelij k
Voorloopig gaf ik hem nu eon briefje aan eon aanzienlijk persoon
te Queretaro, aan wien ik mijn plan mededeelde en dien ik verzocht, ons
naar zijn beste vermogen behulpzaam to zijn.
Daar er mij veel aan gelegen was vrij met den keizer le kunnen
spreken, verzocht ik dezen, voor mij de vergunning to verwerven, om
meer onverhinderd bij hem te mogen komen.
De keizer richtte zich met dozen wensch, waarvoor hij aanheemlijke
gronden aanvoerde, tot den fiscaal, dat is dengene, onder wiens macht
de gevangenen staan, zoodra hef, proces begint.
1k kreeg dan ook reeds op den 27 n Mei het volgende briefje :
CC

Fiscal !

De gevangene Salm kan met Maximiliaan spreken, en wel in het
Spaansch in het bijzijn v n den kommandaut der wacht.
Queretaro, 27 Mei 1867.
ASPIREZ.

Van toen af was ik overdag bijna altijd in de kamer des keizers,
waar eon officier mij altijd heenbracht en van waar hij mij dan weder
afhaalde.
Ofschoon wij alleen Spaansch mochten spreken, was het reeds
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voldoende slechts nu en dan een woord Spaansch te laten hooren, en
daar de deur altijd open stood en de officier der wacht dicht in de nabijheid bleef zoo werd daardoor aan de voorwaarde van zijn bijzijn voldaan
dat wij overigens gaarne wilden missen.
Het eerste wat ik deed, was den keizer merle te deelen, dat mijn
plan, met betrekking tot den officier, gelukt was.
De keizer verzocht mij Bens de cel, waarin hij gevangen zat, voor
latere tijden op te nemen. 1k wil haar en hare Jigging daarom beschrijven.
Het afgezonderde gedeelte van het klooster, waarin wij gevangen
zaten, was een vierkant gebouw, in welks midden zich een vierkante
kleine plaats beyond,
Doze plaats was am drie kanten door een lagen muur omgeven,
waarop boogzuilen rustten.
De ruimte daartusschen was vroeger met houten rasterwerk afgesloten, maar later had men dit beneden weggebroken en het slechts in
het bovenste gedeelte der bogen laten zitten.
Aan den vierden kant werd de plaats door een hoogen muur van
het overige gedeelte van het gebouw afgescheiden.
Achter het muurtje dat drie der kanten omgaf en waarover men de
plaats kon zien, hop een gang, vanwaar men in de cellen kwam, waarvan .de deur en het raam in dozen gang uitkwamen.
Fangs den vierden kant van den muur liep geen gang.
Aan lien langeren gang waar de trap zich niet be yond, had men
vooreerst links in den hook de eel van den keizer, daarnaast die van
Miramon, en naast deze die van Mejia.
Aan den korteren kant van den vierhoek links had men eerst de
eel van den keizer en, en van doze door den gang gescheiden, de .cel,
waarin Dr. Basch zat, en naast deze, dicht bij de trap, beyond zich de
eel, waarin de huishofmeester Grill en,de kamerdienaar Severo woonden.
Door den muur der eel van den keizer, waarin zich een deur en eon
raam bevonden, den blin.den muur der eel van Dr. Basch en den buitenmuur van het huis werd eon soort van nis gevormd.
De cellen voor hen, die de gevangenen moesten bewaken, waren
rechts van de trap, en er bevonden zich in eene daarvan altijd een kapithin en con luitenaut, en de manschappen- in de aangrenzende eel,
terwiji zoo wel voor de deur des keizers als voor die van Miramon en
Mejia altijd een schildwacht
De deuren moesten altijd openstaan en als men de trap opkwam,
kon men altijd in die van den keizer zien.
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De cel, waarin doze zich ophield, was zes meter lang en vier breed.
Tegenover bet raam, dat echter niets anders als eene opening in den
muur was, stond links in den hook eon ledekant aan het voeteneinde
daarvan eon stool en aan het hoofdeneinde eon klein mahoniehouten
tafeltje, waarop vier zilveren kandelaars stonden, de eenige weelde, die
de keizer zich veroorloofde.
Wanneer eon der kandelabers word verschoven, werd doze door
den keizer oogenblikkelijk weder good gezet evenzoo was hij ook
voortdurend aan het schikken van andere ghe d e n die or op het
tafeltje lagen.
Eon glas met suikerwater, dat voor de vliegen met eon liaartenblad
bedekt was, stond er altijd op.
Bij denzeliden, langeren muur stond in den anderen hook eene tafel,
waaraan ik gewoonlijk zat on schreef.
Rechts tegen den muur, die ons van Miramon scheidde, stond eon
kist die zich ook in de kamer van Lopez in La Cruz bevonden had.
In den hook links, tegenover het ledekant, stond eon waschtafel.
Daar de keizer zich nog altijd niet volkomen wel gevoelde, lag hij
gewoonlijk tot aar, den middag to bed en bleef dan slechts eenige .uren
op.
Op den 281T1 Mei was er weder eene stoornis in het verhoor gekomen
en had er tusschen Juarez en Escobedo eene drukke wisseling van
depechen plaats.
'Toen ik bij het bed van den keizer zat, herinnerde hij zich dat hij
mij wel tot generaal benoemd maar mijne aanstelling nog niet gegeven
had.
Ofschoon nu alles voorbij was, zeide hij, kon het mij toch voor de
toekomst van dienst zijn, en daarom gaf hij bevel aan Blasio, de aanstelling van den dag der benoeming, 14 Mei, nit to vaardigen en evenzoo
het patent voor de insgelijks geschonken decoratie van het groot-offi.eierskruis der Guadeloupe-orde.
Mijne vrouw maakte hij tot eeredame der door de keizerin gestichte
orde van San Carlos.
Hij zeide, dat hij haar gaarne tot hofdame der keizerin am be-j
noemen, maar dat zulks flu niet mogelijk was, daar zulk eon document
door de keizerin zelve moest onderteekend worden. Bovendien werden
ook Castillo, Pradillo, Dr Basch en anderen gedecoreerd.
Daar de omstandighden zoo onzeker waren en het licht mogelijk
was, dat wij onverwachts van elkaar gescheiden zouden warden, beval
de keizer mij, mijn voile vertrouwen to schenken aan zijn. kamerdienaar
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Severo, die eon getrouw man was, op wien men zich gerust kon verlaten.
Daar deze mij iederen morgen miju ontbijt bracht, zou hij,
wanneer hij mij jets bezontlers mee te deelen had, briefjes in het brood
verbergen.
Om iflogelijke ontdekkingeu min gevaarlijk te maken, dicteerde hij
eenige getallen, waarmee hij bepaalde personen en zaken zou aanduiden,
namelijk :
1. Keizer. 2. Miramon. 3. Mejia. 4. Salm. 5. De vijandelijke officier,dien ik omgekocht had. 6. Mijne vrouw. 7. Eon ander vijandelijk
officier. 8. Mexico. 9. Vera-Cruz. 10. Tampico. 11. Metamoros. 12. Tuspan. 13. Paarden. 14......15.
15. Oostenrijk. 16. Oorlogschip. 17.— . 18.
Boofjes. 19. Muilezels 20. Dokter. 21. Vijandelijke bevelhebbers. 22.
Havanna. 23. New-Orleans. 24. Washington. 25. Vijandelijke regeering. 26. Marquez.
Op den 29 Mei had een officier, dien ik nog niet kende en die eenigszins strenger in de vervulling zijner dienstplichten was, de wacht, zooik niet veel met den keizer kon. verhandelen.
1k maakte mij dozen tijd echter ten nutte met het maken van andere
toebereidselen tot de volvoering van ons plan ter ontvluchting, dat niet
weinig bemoeilijkt werd, omdat de keizer er op stond Miramon en Mejia
wee te nemen.
Zonder hen wilde hij in geen geval vluchten.
Daar de keizer, wanneer hij eenmaal een vast besluit genomen had,
daarvan niet af to brengen was, moesten de maatregelen dienovereenkomstig genomen worden.
Toen de officier die door mij omgekocht was en die tot de infanterie
behoorde, mij dien dag bezocht, zeide hij, dat het plan zonder de medeworking van den cavalerie-officier van de wacht niet uitvoerbaar was,
en dat hij dozen de zaak in vertrouwen reeds medegedeeld had, en mij
om de vergunning verzoeht, hem bij mij to mogen brengen.
De wacht bij de trap bestond naruelijk uit eene afdeeling cavalerie.
De zaak kwam mij wel is waar bedenkelijk voor ; maar daar het nu eenmaal niet anders kon, moest ik er mij wel in schikken en blijde zijn, dat
ik den cavalerie-officier reeds kende.
1k zond nu aan mijne vertrouwelingen in de stall het bevel, verscheidene dingen, die voor de vlucht noodig waren, aan to koopen,
namelijk : zes paarden, zes revolvers en zes sabels ‘ Voor den keizer hot
ik mijn paard terugkoopen, daar dit grooter dan de gewone Mexi.caansehe paarden en een bijzonder vlugge looper was.
De gekochte voorwerpen werden in het huis van met ons bevriende
dames verborgen.
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De cavalerie-officier was terstond bereid de vlucht van den keizer
in de hand to werken, maar het gelukte mij slechts met moeite, hem to
bewegen, ook Miramon en Mejia in de vlucht op to nemen.
Op den 3011 Mei vond ik bij het ontbijt, in het brood het volgende
met potlood geschrevene briefje van d m keizer :
1k heb volstrekt noodig : fijn zwart garen om to binder, was om
to kleven, zoo mogelijk een bril. Op de paarden m.oeten twee serapes,
twee revolvers en een Sabel aangebracht zijn. Niet to vergeten brood of
beschuit, rooden wijn en chocolade. Een karwats is ook noodig
De keizer wilde namelijk zijn baard nie!.; afsnijden, maar dien
achter in zijn nek bij elkaar binden en een bril opzetten.
Hij zeide dat hij er zoo belachelijk zou uitzien, als hij zoncler baard
gevangengenomen mocht worden, en dat hij zelf hartelijk had moeten
lachen, toen hij generaal Casanova terugzag, die om zich des to beter to
vermommen, ziju langen snorbaard afgesneden had, zoodat wij hem
ter.nauwernood konden lierken.nen.
Ik ging naar den keizer maar kon slechts weinig met hem spreken
voordat de strengere officier door een anderen, ons reeds bekenden,
afgelost word.
Er deed zich eene nieuwe zwarigheid voor in de omstandigheid, dat
de eel van den keizer zich op de eerste verdieping en de mijne gelijkvloers lag, zoodat ik aan twee kanten wachten moest voorbijgaan,
wanneer ik wilde vluchten.
De keizer liet daarom aan Escobedo verzoeken, mij naar de karner
die door Escobedo bewoont word to willen verplaatsen, opdat ik hem in
de opteekening zijner laatste beschikkingen zou kunnen. bijstaan.
Hij decide mij mode, dat Lopez de onbeschaamdheid gehad had,
hem zijne diensten door een ander to laten aanbieden, die hij geweigerd
had en dat men den verrader ziju judasloon niet uitbetaald had.
Over Lopez, den verrader uit lofhartigheid sprak de keizer slechts
met minachting, maar over den bereken.endeu, koelbloedigen verrader
Marquez met toorn en afschuw.
Eene menigte menschen wist van Escobedo de vergunning to verkrijgen, den keizer een bezoek to brengen, en toen tegen den avond
eenige Amerikanen bij hem waren, kwam mijne vrouw hevig uitgeput
en terneergeslagen van San Luis Potosi terug.
Zij had Juarez gesproken maar niets anders van hem kunnen
daan krijgen dan een uitstel, opdat de keizer zijne papieren en zijne
advokaten ter verdediging van Mexico zou kunnen laten komen.
1k kan mij niet weerhouden, het verslag omtrent dit tooneel, dat
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de Amerikaan, die er bij was, naar alle waarschijnlijkheid aan den
New-York Herald toegezonden heeft, hier in te lasschen.
.
... een soldaat trad binneu, zeggende :
n- La Senora !
Fen oogenblik later had prins Salm de aangekomene in do armen
gesloten. Zij was de vrijwillige afgezan'e, zijno echtgenoote. Zij was zoo
even van San Luis Potosi van Juarez teruggekothen. Haar gezicht was
door de zon \Terbrand en bestoven ; haar goheele lichaatn Wefde van
zenuwachtige overspanning, then zij haren arm om den hats van haren
echtgenoot sloeg. De aartshertog kwam terstond to voorschijn, doch
wachtte, tot dat de beurt aan hem kwam. Men hoorde den prins
teren.d vragen :
n Heeft uwe reis een goeden uitslag gehad. ? Wat heeft Juarez gezegd?
Zij zullen doen wat zij in de depeches gezegd hebben. Zij hebben
in het uitstel bewilligd. Hierop wencide zij zich verheugd tot Maximilirau , zeggende : 0, Uwe Majesteit ! ik ben zoo blij
Maximiliaan drukte de hand der prinses in de zijne en drukte er
een kus op. Moge God u zegenen, movrouw zeide hij. Gij zijt wel
good geweest voor iemand, die vreest, het u Dimmer te kunnen vergolden. n
Be prinses perste zich een glimlachje af en zeide
Wees daarvan maar niet al to zeker, Uwe Majesteit ! 1k zal
hier voor den print; nog menige guest van u te vragen hebben.
Gij zult daarom Dimmer behoeven te vragen, Mevrouw !
antwoordde de aartshertog, terwij1 hij de dame naar eenen stool geleidde. Maar gij ziet er vermoeid uit. Prins ! gij moot zorg dragon voor
uwe....
n TerwipMaximiliaan het gezicht afwendde, begaf hij zich ijlings
mar het raam.
n Het is gemakkelijk to zien, waarom zijne smart was onderdrukt
maar bijna hoorbaar.
n De prins, die de eene hand aan de leuning van den stool geslagen
had en de andere met een zwijgend verzoek naar den aartshertog opgeheven hield, kon zijn eigene smart ternauwernood onderdrukken.
Het was tijd dat do bezoeken ophielden. De bezoeker die reeds
bij de deur stond groette ougemerkt en verdweep..
Ik ben niet zeer sentimaal, uitgevallen en weinig geschild om
treffende tooneelen to schilderen.
1k vertu eenvoudig wat er gebeurd is, maar acht het toeh good,
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Jimmy , , dien men zich van Tulancingo -nog wel zal herinneren, de
deur binnenstormt, terstond op het bed van den keizer springt en uitgelaten is van blijdschap, dat hij me terugziet.
E'en vriendelijk lachje speelt or om de lippen des keizers, terwijl
hij zegt :
— Zie zoo, daar komt onzen beschermengel ! want natuurlijk
werd Jimmy door mijne vrouw gevolgel..
Reeds aan het ontbijt ontving ik andermaal in hot brood het
volgende door Dr Basch op last van den keizer geschrevene briefje :
Gij moet door den Harnburgschen consul Bahnsen aan het Engelsche, Italiaansche, Pruisische, Belgisehe, Spaansche en Oostenrijksche
gezantschap te Mexico door middel van den telegraaf mee laten deelen,
dat men den keizer een proces aangedaan heeft en dat hij tijd noodig
heeft, om dringende en gewichtige bijzondere aangelegenheden, alsmede
gewichtige internationale belangen tusschen Oostenrijk en Belgie, betreffende den persoon der keizerin, to regelen. ,,
Er werd nu besloten, dat mijne vrouw naar Mexico zou vertrekken,
om den Pruisischen gezant, baron von Magnus, en een advokaat van
daar mode to brengen. Voor den eerstgenoemden dicteerde de keizer
den volgenden brief :
cc Queretaro, 31 Mei 1867.
cc

,, Beste Baron Von Magnus !
” Ik verlang zeer u to zien en verzoek u zoo spoedig mogelijk hier
to komen ; breng den Oostenrijkschen en den Belgischen gezant mee,
daar ik met beide heeren gewichtige familieaangelegenheden van een
internationalen aard to regelen heb. a verzoek u, kolonel Schaffer en
graaf Khevenlialler to redden ; misschien laat het zich zoo wel schikken,
dat men beide heeren als Pruisische of Engelsche koeriers afzendt.
Schaffer en Kheven.liller moeten mij dan. to Havanna afwachten. Misschien zou het good zijn ook den Engelschen gezant ink to brengen.
” Ik verzoek u mijne goederen naar de boron Will en C1e, Pruisisch consul to Havanna, af to zenden.
, Uw toegenegen,
n MAXIMILIAAN. n

Toen ik met den brief gereed was, was Jimmy verdwenen. Na het
herhaalde angstige roepen mijner vrouw stak hij tot hare verbazing en
te midden van het gelach van den keizer zijn pieuwsgierig snoetje uit
diens ledekant, waarin hij van de vermoeienissen der reis uitrustte.
Jimmy is een free and easy Amerikaansch ropubliekein en heeft geen
eerbied voor koningen of keizers.

HOOFDSTUK LIII.

.....,,,,C,,....

Iiiiislutkt, !

Er was bepaald, dat wij eerst de vlucht naar de Sierra Gordo
zouden nemen en van daar naar Tuspan gaan, van waar de keizer zich
naar Vera Cruz wilde begeven, waar hij van de Juaristen gunstige bepalingen , inzonderheid van diegenen zijner onderdanen, welke hem
getrouw gebleven waren, hoopte te verkrijgen.
Daar Juarez aan de voorwaarden, die hij gemaakt had, niet voldaan en ons Diet als krijgsgevangenen, maar als oproerlingen behandeld
had, achtte de keizer zich van alle verplichtingen ontslagen.
Hij zeide :
— Wij hebben de wide vlag opgestoken en ons als krijgsgevangenen overgegeven, en generaal Escobedo heeft ons bij den Cerro de la
Campagna als zoodanig erkend.
Be keizer dicteerde mij de volgende instruction die nog in mijn
portefeuille staan :
, De Oostenrijksche schepen te Vera-Cruz moeten nauwkeurige
onderrichtingen krijgen waar zij moeten kruisen. (onderstreep dit !).
's Nachts signalen en overdag vlaggen. Bovendien dikwijls bootjes naar
het land zenden. 't Zou ook goed zijn zich met Engelsche en Spaansche
schepen in betrekking te stellen
Ik werd nu naar den minister Aguierre, die met mij dezelfde kamer
beneden bewoonde, gezonden, en de aanwijzing, die de keizer mij voor
hem gaf, staat in mijne portefeuille en luidt woordelijk aldus :
c, Brief aan den Oostenrijkschen en Belgischen minister, om oogenblikkelijk te komen, ten einde met hen over familieaangelegenheden
van internationalen aard te handelen. De minister Aguierre moet onderteekenen. ,, .
Later kwam de officier, die door mij omgekocht was, bij mij err
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deelde mij mode, dat de andere cavalerie-officier met eon Mexicaanschen
ritmeester in den nacht van den tweeden op den derden Juni de wacht
bij de trap en hij zelf de wacht beneden aan de poort had.
De vlucht kon vandaar slechts in den nacht ondernomen worden.
Te dien einde verklaarde de luitenant bij de cavalerie, moest noodwendig ook de ritmeester gewonnen worden, daar doze in eene kamer
was en het zonder hem volstrekt niet zou gaan.
Daartegen liet zich Diets inbrengen en nu sprak ik met den ritm.eester.
Hij was eon flunk, krachtig man.
Hij trad in mij n. voorstel en beloofde, tevens een escorte van vijf en
twintig man mee to zullen nemen, doch verlangde dat er, ingeval hij bij
de onderneming het leven verloor, aan zijne vrouw vijf duizend pesos
zouden uitbetaald worden ; want er was goon twijfel aan, dat wij alien
terstond neergesabeld worden, wanneer wij achterhaald mochten worden.
Diensvolgens schreef de keizer 's anderen.daags den volgenden
die nog in mijne handen. is.
Queretaro, 1 Juni 1867.
Het bankiershuis.... to..... zal aan de familie van den ritmeester
ingeval doze mocht sterven, onverwijid de som van 5000 pesos
(5000 dollars) uitbetalen.
MAX1MILIAAN

De keizer dicteerde mij daarop de volgende dingen, die ik in mijne
portefeuille moest opteekenen :
Een vertrouwden gids naar de Sierra Gordo bezorgen — dievenlantaarns koopen — cavalerie-paarden vergiftigen of onbruikbaar
maken — schrijfmaterieel meenemen.
Het garnizoen van Queretaro was slechts zees goring, en men
behoefde niet vele cavalerie-paarden onbruikbaar to maken of to dooden,
om eene vervolging to ontkomen, daar alle troepen die eenigszins maar
gemist konden worden, naar Poferio Diaz, die zich to Mexico ophield,
gezonden waren.
De reis mijner vrouw naar Mexico word voorloopig daardoor vertraagd , dat wij den afloop van het plan ter ontyluchtin.g wilden
afwachten.
Op den eersten Juni begaf ik mij tegen den middag naar den keizer
en sprak met hem veel over onze voorgenomene vlucht.
Er word gehandeld over de vraag of wij Dr. Basch in het geheirn
zouden inwijden ; maar de keizer was hier tegen en zeide
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— Doktor Basch is een getrouw man ; maar ik vrees er zeer voor
dat hij zich door zijne opgewondenheid zou verraden. Daar hij editor
zou kunnen merken dat er iets gaande is, zullen wij hem zeggen dat ik
naar San Luis Potosi moet vertrekken en dat gij mij daarheen zult vergezellen. Laat u door hem, om dit waarschijulijker to maken, eenige
recepten voor mij geven, die ik toch moet hebben.
Zooals later bleek, liet de dokter zich niet om den tuin leiden en
vermoedde de werkelijke toedracht der zaak.
— Toen ik in eer en aanzien was, zei de keizer, had ik vele
men.schen rondom mij, die alles voor mij wilden doen. Het spijt mij,
Salm ! dat gij slechts in het bittere met mij deelt. Maar, als heti Gods
wil is, zullen ook wel betere tijden komen.
Er werd nu gesproken over de zwarigheid, die daaruit ontsproot,
dat onze cellen ver van elkander verwijderd waren, waardoor dus eene
afzonderlijke vlucht noodzakelijk werd. Er werd, wel is waar, verondersteld, dat wij spoedig bij elkaar zouden komen ; maar er dienden
toch maatregelen afgesproken to worden voor het geval, dat zulks niet
terstond kon geschieden.
Ik verklaarde, dat ik mij weder in handen van den vijand zou
overleveren, wanneer de vlucht gelukte, maar den keizer niet ; doch hij
antwoordde :
— Neon, dat wil ik volstrekt niet hebben. Ik beveel u dat gij u
alsdan terstond uit de voeten. maakt.
Op mijne vraag, waarheen hij wenschte dat ik mij zoude begeven,
beval hij mij het Oostenrijksche schip “ Elisabeth ,, in de haven van
Vera-Cruz op to zoeken, voor welks kapitein hij mij den volgendeu brief
dikteerde :
c, Queretaro, 1 Juni 1867
,, Waarde kapitein Von Groeller !
,7 Ik zend u hier mijn generaal en vleugel-adjudant, den prins van
Salm, tegenwoordig chef van Mijn Huis, en beveel hem u met de meeste
warmte aan. Neem hem in uw schip op, opdat hij Mij en Mijne instructien daar kunne afwachten.
Uw toegenegen
72 MAXIMILIAAN ,, .

Later op den dag kwam de infanterie-officier bij mij en deelde mij
mode dat alles tot de vlucht gereed was.
Op den 2 11 Juni om half twaalf betrokken de drie met mij verbonden
vijandelijke officieren de wacht.
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Ik bezocht den keizer om een uur, en nu werd er bepaald' vastgesteld, dat de vlucht in den aanstaanden nacht zou plaats grijpen.
Alle omstandigheden waren zoo gunstig als slechts mogelijk was.
Koloiiel Palacios woonde in een zeer afgelegen gedeelte van het
klooster.
Voor hem zou er vrees hebben kun.nen bestaan, ofschoon hij zoo
kwaad niet was, als hij er wel uitzag. Om zijn woest voorkomen noemde
de keizer, die iedereen gaarne met een bijnaam placht aan te duiden,
hem c, den hyena. ”
Behalve door de cavalerie-wacht bij de trap en de infanterie-wacht
bij de poort van het klooster werden de gevangenen door geRn andere
wacht bewaakt. De officieren waren omgekocht, en de soldaten volgen
zonder na to denken, hunne officieren.
De ritmeester nam zelfs een escorte mede.
In de stad lagen zelfs eenige troepen in de huizen verspreid, en de
straten werden niet later dan tot 's nachts om elf uur door kleine patrouilles infanterie doorkruist.
Voor Queretato stonden geene wachtposten en op den geheelen
weg tusschen de stad en de Sierra Gordo bevonden zich geene troepen.
Voor gewichtige hinderpalen was niet to vreezen en de ontmoeting
met een patrouille zou weinig to beteekenen hebben, daar wij alien
gewapend zouden zijn.
Mij zelf zou de infanterie-officier in de uniform van een zijner soldaten uit het klooster brengen.
Toen ik in den gang heen en weer wandelde, onder het rooken
eener sigaar, gaf generaal Miramon mij een wenk, alsof hij me iets mee
te deelen of Bever toe to fluisteren had.
Terwijl we om elkander heen draaiden om daartoe eene gelegenheid te vinden, viol het mij in, mijne sigaar to laten vallen.
Toen ik haar opraapte, reikte Miramon mij met zeer veel gevatheid
voor de oogen van den dicht in de nabijheid staanden schildwacht een
doosje met lucifers over.
Toen ik dit opendeed, zag ik onder de weinige lucifers een papiertje
liggen. Ik deed het doosje dicht en gaf het onder dankbetuiging aan
Miramon terug, loch doze wilde het, zooals ik verwachtte en zooals de
Mexicaansche beleefdheid vordert, ilia terugnemen.
1k stak het dus in mijn zak en las in mijne kam.er het volgende
briefje :
“ Mijne paarden zijn mij gisteren afgenomen, dus heb ik er geene ,
wat de pistolen aangaat, die heb ik bij mij. 1k zou de wijze wel eons
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willen weten, waarop gij dit geregeld hebt, want ik vrees zeer, zoo al
niet voor verraad, dan toch voor eene slechte leiding, die ons het leven
zou kosten. Schrijf mij oogenblikkelijk.
Uw vriencl,
M. M.
Op dezen slag had Miramon het genoegen zijne vrouw, die met
haren 'twee maanden ouden zuigeling van Mexico gekomen was, weder
to zien..
Om een uur kwam er een telegraphisch bericht van Mexico, van
baron Von Magnus, waarin medegedeeld werd, dat hij met de Riva
Palacio onder weg was. De laatstgenoemde was de vader van den reeds
vroeger vermelden generaal.
Tegen viif uur liet de keizer mij bij zich roepen.
Hij zeide tot mij dat de reis mijner vrouw naar Mexico nu noodeloos
was en dat hi] in den eerstvolgenden nacht niet Wilde vluchten !
Het was mij alsof er een bliksemstraal voor mijne voeten neersloeg
want zulk eene gelegenheid als ons in den aanstaanden nacht aangeboden word, zou waarschijnlijk Dimmer terugkeeren.
1k bezwoer den keizer bijna op mijne knieen op zijn besluit terug
to konien, inzonderheid daar de reden, die hij voor dit uitstel opgaf, mij
zoo weinig afdoende voorkwam.
- Wat zouden de vreemde gezanten die ik hierheen ontboden heb,
zeide hij, wei van mij denken, als zij hier kwamen en mij niet vonden ?
Ik verzekerde hem dat zij van harte blijde zouden zijn, als zij hem
niet vonden, en hield hem alles voor wat mijne liefde tot hem mij ingaf,
maar ales was vruchteloos, en hij trachtte mijne bekommering over
zijn leven uit den wog to ruimen met de woorden :
— Zoo spoedig zal het toch niet gaan op een paar dagen komt
het niet aan.
Bijna hetzelfde wat hij tegen mij zeide, toen hij het plan om door
den vijand been to slaan uitstelde.
Hij is de eenige vorst niet die zich over het " to laat
to
beklagen gehad heeft !
Toen ik aan de wachthebbende officieren het be6luit van den keizer
meedeelde, had ik de uiterste naoeite om hen tot bedaren to brengen,
want er was hun aan gelegen, niet alleen om het beloofde geld in handen
tc krijgen, maar bijna eveDzeer om weg to komen, daar zij to recht voor
verraad vreesden.
Er wisten to veel personen daarvan nu was de zaak nog een
geheim en de uitslag was zoo goed als zeker maar eene gelegenheid alt
de tegenwoordige zou nimmer terugkomen.
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Ik ging nogmaals tot den keizer toe, om hem tot het brengen eener
verandering in zijn besluit to bewegen.
Hij bleef er bij dat /de vlucht moest uitgesteld worden tot aan de
komst van den baron Von Magnus.
De keizer stelde zeer veel vertrouwen in dezen, daar hij hem in
alles en zoo krachtdadig ter zijne gestaan had, terwifi die gezanten,
waarvan hij veel meer hulp had mogen verwachten, zich zoo erbarmelijk hadden en in zekeren zin vijandig tegen hem opgetreden
waren.
Haddon zij niet zoo ijverig hun best gedaan om er de vreemde
troepen van of to schrikken hier to blijven, dan zouden zij gebleven en
van zeer veel nut geweest zijn.
Het speet hem zeer, dat de Engelsche gezant, Mr. Scarlett, niet
meer in Mexico was, want van dozen wist hij, dat hij den Pruisischen
gezant bij zijne bemoeiingen krachtdadig zou ondersteunen.
Op den 3 Juni was ik met mijne vrouw bij den keizer. Doze noemde
mij dikwijls, wanneer ik alleen met hem was, bij mijn voornaam, maar
altijd bij eon verkeerden, namelijk Filippo, daar hij waarschijnlijk
dacht dat de F voor mijn naam dit moest beteekenen. a had den keizer
maar in dien waan gelaten ; maar mijne vrouw kon zich niet weerhouden
to zeggen :
— Met uw verlof, Uwe Majesteit ! mijn man hoot Felix !
Ik maak van doze omstandigheid gewag, daar de naam Filippo
insgelijks in eon document voorkomt, hetgeen mij later last veroorzaakte. De keizer gaf aan ieder van ons beiden zijn photographisch
portret en schreef zijn naam daaronder.
Op den 4 Juni stood den keizer vroeger dan gewooulijk op, daar
hij vreemde gezanten verwachtte ; dock doze kwamen dien dag niet.
Om zich den tijd van het wachten eenigszins to verkorten, stelde
de keizer voor, in de door den gang gevormde nis van zijne cel eene
partij domino to spelen, waaraan Miramon, Mejia en ik deelnamen, aan
welken laatston de keizer, die op dien dag zeer opgeruimd was, den
loop van het spel moest verklaren.
Het scheen Miramon to vervelen, want hij kook mij met een blik
aan, dat dit ongeveer scheen uit to drukken.
Omstreeks den middag kwam eindelijk de zoolang verwachte vergunning van Escobedo, dat ik in de nabijheid van den keizer zou mogen
wonen en nu begaf ik mij naar de cel, die tot dusverre door Dr Basch
bewoond was.
Dien avond zat ik zeer lang bij het bed van den keizer, die maar
niet kon slapen en bijzonder treurig en somber gesteld was.
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Hij legde zijne hand in de mijne en deed mij de vertrouwelijkste
mededeelingen omtrent zijne persoonlijke aangelegenheden en zijne
familiebetrekkingen.
Van den inhoud van het gesprek kan ik slechts zooveel zeggen, dat
hij met de meeste liefde over de keizerin, over zijne moeder, de aartshertogin Sophia en over zijn broeder, den aartshertog Karel Lodewijk
sprak.
Hij het zich vrij scherp uit over de akte van afstand van zijne
familiebetrekkingen, tot welker onderteekening men hem genoodzaakt
had, toen hij de keizerskroon van Mexico aannam.
Op den 511 Juni kreeg ik reeds in de vroegte van den officier der
wacht, — die altijd vier en twintig uren in dienst bleef — de tijding
dat zijne overheid de lucht van ons plan tot ontvluchting gekregen
hadden.
Het speet hem echter meer dan hij er zich bevreesd over maakte,
want het is in Mexico eene zeer gewone zaak dat gevangenen ontvluchten of pogingen daartoe aanwenden, waarom men er dan ook niet
zeer strong mee neemt.
Misschien om hun daartoe de kans niet to benemen., of omdat men
niet veel betrouwen daaiin stelt, last men gevangene officieren ook nooit
hun woord van eer geven.
Wanneer de zaak ontdekt word; dan kwam de schuld voor het
grootste gedeelte op de door mij omgekochte officieren neer.
Zij bezochten mij veel to dikwijls om mij geld of to person, en
konden zich niet weerhouden met het gekregene good den grooten hoer
uit to hangen, hetgeen de verdenking en den nijd hunner kameraden
moest opwekken.
Generaal Escobar had mij reeds eenmaal gewaarschuwd voorzichtig
to zijn, als ik aan vijandelijke officieren in mijne kamer geld gaf, daar
hij zelf het rammelen van geldstukken gehoord had.
Ik vermoed dat de officieren, toen zij zagen dat or argwaan tegen
hen opgevat word, de zaak zelf aangebracht en voorgegeven hebben, dat
zij slechts voor de leus in mijne voorstellen getreden waren, om eon
grooter kwaad to voorkomen, betgeen hun niemand eigenlijk kwalijk
kon nemen.
Ook hoorde ik de vrouw van generaal Miramon beschuldigen, dat
zij door onvoorzichtige woorden de opmerkzaamheid op zich gevestigd
had ; doch ik kan voor de waarheid hiervan niet instaan.
Toen ik juist van den keizer, bij wien ik Dr. Basch achterliet, in
mijne eel teruggekomen was, trad er eon vijandelijk officier bij mij
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binnen. Ik geloof dat het generaal Paz was die mij op een onbeschofte
toon toevoegde :
- Gij hebt Maximiliaan willen bevrijden. Als gij nog eenmaal een
poging daartoe aanwendt, zal ik u onmiddellijk laten fusilleeren.
Sedert de keizer geweiderd had, de beste kans tot het nemen der
vlucht waar te nemen, was alles, wat er gebeurde, mij zoo tamelijk
onverschillig geworden, en zonder mij te bekommeren over de gevolgen,
die er uit de ontdekking van het plan tot ontvluchting voor mij zouden
kuunen voortvloeien, gaf ik den generaal op denzelfden toon ten' antwoord :
— En als ik dit eons gedaan had, zou ik dan meer gedaan hebben
dan mijn plicht ? Als gij eergevoel en liefde voor u opperhoord hadt,
zoudt gij wearschijnlijk hetzelfde gedaan hebben. Het is niet de eerste
maal dat ik mijn levee voor den keizer in de waagschaal stel, en ik ben
nog altijd bereid, het voor zijne redding andermaal op het spel to
zetten.
— Pat weten wij, riep hij nit, en generaal Escobedo heeft mij
gezegd dat gij er ook de man naar zoudt zijn om zulks ten uitvoer to
brengen. Maar daarom zullen wij er voor zorgen dat gij naar eene
andere plaats wordt overgebracht, waar het u onmogelijk gemaakt
wordt.
Dit zeggende ging hij honer), terwiji hij een toornigen blik op mij
sloeg.
Gij kunt mij laten fusilleeren als gij wilt, riep ik hem achtern.a,
maar vandaag wij, morgen gij, dat is Mexicaansche manier !
Toen de generaal mij verlaten had, schaamde ik er rnij over dat ik
mij door mijn drift had laten meesieepen en ging naar den keizer, om
aan de kalmte, waarrnede hij zijn lot verdroeg, een voorbeeld to
nemen .
Spoedig kwam er een officier met het bevel hem to volgen.
Hij had or niets tegen dat ik van den keizer afscheid nam.
Toon ik naar hem toeging kon ik van ontroering geen enkel woord
uitbrengen.
Hij stale mij zijne hand toe, dio ik met kussen overdekte.
Het was mij to moede als zou ik horn Dimmer wederzien.
Bij de deur keerde ik mij nogmaals om.
Den keizer biggelden de tranen langs de wangen.
Pat was to veel voor mij ; ik snelde naar rnijne kamer eel barstte in
een luid snikken uit.
lk kwam al spoedig eon weinig tot mij zelven weder en gaf mij aan
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den officier over, onverschillig of hij rnij tot het ondergaan van den
dood wegbracht.
Hij leidde mij eater naar beneden naar de andere generaals, die ik
tot mijne verbazing alien tot vertrekken gereed vond.
Men vreesde voor verdure komplotten en had besloten, alle gevangenen, behalve den keizer, Miramon en Mejia, nit het klooster to
verwijderen.
Onder aanvoering -van kolonel Palacios en begeleid door eene
buitengewoon talrijke wacht gingen wij bij eene ontzettende hate met
een langzamen stap door de straten der stad naar het Casino, waar
gezamentlij ke stafofficieren gevangen gehouden werden, terw:iji men de
onderofficieren in het klooster Santa Teresita gelaten had.
Men bracht ons in de groote voorzaal van het CasinO, dezelfde,
waarin do keizer na zijne aankomst te Queretaro eene groote peceptie
gehouden had.
Eene wacht scheidde ons van de andere gevangenen..
De bovengen.oemde generaal hield tot ons cone toespraak, waarin
hij zijn leedwezen to kennel' gaf, dat hij gestrengere niaatregelen moest
nemen maar doze waren noodzakelijk ge-worden door de gebeurtenissen
die or in de laatste dagen voorgevallen waren, bij welke woorden hij op
mij een veelbeteekenenden, toornigen blik sloeg.
Dr. Basch had tot zijn hevig misnoegen dozen tocht door de stad
meter meémaken. Ilij Eel) in de zaal woedend op en neer en ging eindelijk op eene tafel liggen, waarop hij in slaap viol. Na verloop van een
uur word hij wakker gemaakt en weder naar den keizer teruggebracht.
De door den generaal aangekondigde maatregelen lieten zich niet
wachten.
De wachten werden verdriedubbeld de bedienden werden niet
meer bij ons toegelaten wij mochten geen wijn meer koopen en zelfs
vorken en messen werden ons afgenomen.
Waarschijnlijk dacht de generaal, dat wij in staat zouden zijn, de
dappere wacht met onze vorken op de vlucht to drijven.
Het kwam mij uiterst kluchtig voor, veertiTen generaals en ik weet
niet hoevele kolonels bij het eten het vleesch met hunne vingers va-neen
to zien scheuren.
Doze heeren zagen het kluchtige van de zaak eater geenszins in en.
waren woedend op mij omdat ik de oorzaak van (lit alles was. Zij verzochten mij, in het vervolg dergelijke plannen ter ontvluchting to laten
varen, omdat ik daardoor wizen toeftand slechts verergerde.
Het scherpst liet generaal Escobar, die later, benevens generaal
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Castillo mijn lotgenoot en bijzondere vriend werd, zich uit. Er ontstond
eene woordenwisseling, ten gevolge waarvan ik hem tot een tweegevecht
uitdaagde. Op den eersten dag na onze invrijheidstelling zouden wij met
elkaar duelleeren.
Baron Von Magnus was, in gezelschap van zijn kanselier Eduard.
Scholler, met de beide advokaten en den Belgischen sekretaris van legatie Hooricks reeds des middags aangekomen. Het had mij zeer veel
genoegen gedaan, den baron een oogenblik bij den keizer te zien.
Tijdens mijn. verblijf te Mexico had hij mij zeer vele vriendschapsdiensten bewezen, en ik was zeer veel met hem in gezelschap geweest.
Het was voor mij eene zeer groote geruststelling to weten, dat er
zulk een bezadigd en krachtig man in de nabijheid des keizers was, daar
doze mij alsdan minder zou missen.
De keizer liet zich in milne tegenwoordigheid tegen den baron uit
op eene wijze, die eigenlijk te streelend voor mij was, om haar hier mede
te deelen ; maar wanneer ik dit nogthans doe, geschiedt het minder uit
ijdelheid dan wel uit blijdschap daarover, dat de keizer mijne goede
bedoelingen zoo welwillend erkende.
Hij zeide :
— De prins heeft als een leeuw gevochten en is de trouwste vriend
in mijn ongeluk.
Op den 611 Juni kwamen ook eindelijk de Oostenrijksche zaakgelastigden baron Von Lago met den secretaris Schmidt Von Tevera aan,
en insgelijks de Italiaansche zaakgelastigde Curtopassi.
Om minder manschappen noodig to hebben en niet uit humaniteit,
werd de wacht die ons van de andere officieren scheidde, verwijdercl.
Ik had aldus de vreugde mijue vrienden, den luitenant-kolonel
Pittner, graaf Pachta en majoor Malburg to zien, alsmede de majoor
Gtirbitz.
De laatstgenoemde vier heeren bewoonden dezelfde kamer en wij
vierden oils wederzien bij een bowl cognac, die ons door soldatenvrouwen voor eon fool bezorgd werd, en door eene partij whist.

He vervader Lopez..

Marquez speelde nog altijd de rol van keizer in de hoofdstad
Mexico.
Toen de gevangneming van Maximiliaan bekend was, verergerde
echter zijn toestand van uur tot uur.
Zijne Mexicaansche troepen liepen naar Porfeirio Diaz over.
Na een gevecht van ongeveer twee uren kwam Marquez tot de
overtuiging dat het niet mogelijk was zich door den vijand heen to slaan.
Hij gaf bevel tot den aftocht.
Het veld was met dooden en gekwetsten bedekt en de troepen. van.
Marquez werden naar de stad en achter de verschansingen teruggedreven, door den thans zegevierenden vijand vervolgd.
Marquez had onder zijn geleide twee zwaar beladen muildieren, van
welker zijde hij Wet week, en eerst achter hen reed hij zelf weder de
garrito in.
Omstreeks denzelfden tijd dat Marque.; in de hoofdstad zijn misdadig spel speelde en moedwillig tal van menschenlevens opofferde,
alleen OM zijne eigen zelfzuchtige plannen to kunnen bevorderen,
wachtte keizer Maximiliaan in de gevangenis to Queretaro het vonnis
van den krijgsraad zijner vijanden.
Eindelijk trad Porfeirio Diaz de stad Mexico binnen.
De Oostenrijksche en Belgische troepen hadden de witte vlag
geheschen toen zij wisten dat hun keizer gevangen was en elke tegenstand dolzinnig zoo wezen.
Terwijl de klokken nog luidden en de officieren van Porfeirio Diaz
zich in de stad verspreidden reden twee ruiters in Mexicaansche kleedij
over de Plaza.
Zij sloegen een der zijstraten in.
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Zij kwamen aan een klein maar vriendelijk huis. Een dozer ruiters,
met zwaren knevel en eene militaire houding, hield bier stil, sprong
van zijn paard en klopte aan de deur.
Een Indiaan kwam opendoen.
Doze scheen meer ontsteld dan verheugd den Caballero to zien.
— Is de Senora thuis ?
— At, senor Lopez riep do jonge
Neen, de senora is niet
thuis.
- Niet ?
-- Al sedert drie dagen niet.
- Sedert drie dagen ? riep Lopez verbaasd uit. Waar is zij dan
- Bij haar ouders.
Lopez wierp een somberen wantrouwigen blik op hem, maar sprak
geen woord.
Hij keorde zich om en sprong weder in den zadel en draafde de
straat af naar het huis zijner schoonouders.
Wat kon zijne vrouw bewogen hebben haar eigen huis to veriaten ?
Vier of vij f straten waren de miters doorgereden zonder eon woord
met elkander gewisseld to hebben, toen de ruiters bij een groot en rijkelijk huis stil hielden.
Wederom sprong Lopez uit den zadel en klopte aan.
Maar niemand kwam openen.
De man die hem vergezeide, luitenant Jablonsky, had wel toen zij
bet huis naderden eon vrouwelijke gestalte bespeurd die zich op hot
balkon vertoonde.
Zij had een vluchtigen blik naar beneden goworpen en was toen
weder verdwenen.
Jablonsky meende natuurlijk dat zij eon bediende zou zenden om de
deur to °pollen.
Er kwam
Lopez klopte thans met meer geweld en aanhoudend aan en liet
eindelijk den ijzeren klopper zoo hard en snel op de ijzeren plaat nedervallen dat het geheel huis or van dreunde.
De bewon.ers der naburige huizen vertoonden zich op de balkons.
Eindelijk word de deur geopend.
Een jong meisje stond daar in den gang.
— Is de Senora thuis. ? vroeg Lopez. En hoe gaat bet met u, Lita ?
- Mijne zuster komt terstond, antwoordde zij koel.
Lopez wilde haar voorbij, maar hij zag zijne jonge vrouw die met
het kind op den arm — het .kind dat Maximiliaan boven do doopvont
had gehouden naar hem toekwam.
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Hij wilde haar o-mhelzen.
Zij stak hem het verschrikte knaapje the.
- Daar ! riep zij en haar gestalte trilde. Daar hebt gij uw kind,
verrader ! verrader van uwen keizer en van uwen weldoener. Verrader
van den peter uws eigenen zoons.
- Querida ? riep Lopez verschrikt en achteruit deinzend.Wat is er ?
- Wat er is ?... En dat durft gij mij nog vragen ?.... Traidor .. ....
Weet gij we1 hoe dat woord u door de wereld drijven zal als een. Judas...
Hoe het aan ll\V naam de eeuwen door zal gehecht blijven !... DaAr,neein
uw zoon !... Hij draagt den srnaad en den vloek van zijn vader en om
uwentwil zal dit kind gehaat worden en indien het uwe inborst heeft
geerfd zal het een verrader worden !... Vertrek ! de grond vy'aarop gij
staat is gevloekt !
Lopez strelde zijn arm naar haar nit.
- Ik smeek u !... riep hij.
Lopez was vernietigd, verpletterd.
Eindelijk kwam hij tot bezinning.
Hij aarzelde ! Zou hij haar aChterna loopen ?
Hij waagde het niet en waggelend liep hij het huis nit.
Terug sprong hij te paard.
- Caramba, Lopez ! Gij ziet zoo wit als eon doek Is er wat
gebeurd daarbin.nen ?
Lopez antwoordde niet.
In galop rende hij de straat langs.
Waarheen ?
Hij wist het niet.
Jablonsky haalde hem in.
Companero, ik houd het nu niet langer nit.Acht uur hebben wij
nu reeds gereden zonder eten of drinken... Pat wordt onuitstaanbaar !...
Daar hebben wij eene pulqueria. 1k moot ten minste een glas wijn
drinken, anders kunnen wij in den zadel niet blijven.
Zonder verder jets to zeggen bracht Jablonsky zijn paard tot staan,
sprong er af, bond het aan een ring vast en liep naar binnen.
Lopez volgcte tegen wil en dank.
De tong kleefde hem aan het gehemelte, maar toch wilde hij voort.
De gelagkamer was vol menschen.
Eon aantal Juaristische officieren waren daar bijeengekomen om
de gebeurtenissen van den dag to bespreken.
Jablonsky Hop tusschen doze officieren door en niemand sloeg acht
op hem.
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Er was niemand daar die hem kende. leder had genoeg met zich
zelven te doen en even weinig zou zijn masker de opmerkzaamheid der
aanwezigen getroffen hebben, zoo niet zijn ontzettend bleek gelaat
sommigen in het oog gevallen ware.
— Caramba ! fluisterde een der officieren een andere in 't oor,
zie dien caballero eons, die heeft waarachtig geen druppel bloed meer
in zijn corpus.
De aldus aangesprokene had juist een groot glas wijn in de hand —
hetwelk hij zelf van het buffet had gehaald en hij zou juist een teug
iiemen.
Over het glas heen wierp hij een blik op den aangeduiden .man.
Haastig en half verschrikt nam hij het glas weder van zip. mond
en luide riep hij uit :
— Lopez !... Purissinaa !
— Lopez !... Wie ? waar P... Miguel Lopez ?
— Hij zelf.
Lopez wierp een blik op den man en herkende een vriend van hem
met wien hij vroeger veel had omgegaan.
Maar de blik die op hem rustte zei genoeg dat de banden van
vroeger gebroken waren.
Lopez !
Die naam was als een loopend vuur door de herberg gegaan.
In geheel Mexico werd over niets antlers gesproken dan over de
inflame van Queretaro waarbij juist deze Lopez den keizer verraden
en hem en de vesting voor 3000 onsen goud — de dertig zilverlingen
van Judas — aan Escobedo verkocht had.
— Miguel Lopez ! klonk het van alle kanten.
De officieren wilder den man met eigen oogen zien en kwamen toeschieten.
En zekere kapitein Estella die zij ne verbazing thans wat te boven
gekomen was riep terwij1 hij op Lopez toetrad :
— Schurk ! Durft ge het wagon onder eerlij ke menschen, onder
soldaten to komen !... Caramba !... En in ziedende woecle wierp de
Juarist den ellendeling het glas wijn,dat hij nog in de hand had, in het
gezicht.
Lopez greep, ternauwernood wetende wat hij deed, mar zijne zijde
• aar hij een revolver droeg.
Maar thans barstte de storm los to alien karat.
— weg met den schurk ! weg met den ellendeling ! riepen alien.
Zelfs de kastelein nam in zijne verontwaardiging eene -volle
flesch en wierp ze den schelm in 't gelaat.

en was met w_inig velbaasii eon grooten forsc t ien neger to 1 emerken.... blz. 875.
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Op straat met den verrader !...
Neen, men, 'aan do galg met hem !
De glazer werden hem in het gezicht gegoten. Eon grout pulqueglas vloog in stukken op zijn hoofd.
Lopez staarde schuw in het ronde maar bemerkte dat hij alien tegen
zich had.
Zelfs zijn makker Jablonsky Meld zich op afstand. De laffe verrader. vloog de deur tiit,wierp zich in den zadel en rende de straat of in
weesten. galop.
Waarheen Lopez vluchtte heeft niemand vernomen.
Onder eon anderen naam heeft hij waarschijniijk het lanclaverlaten,
maar zelfs Mexico het lAnd van verraad en trouwbreuk kon lien scheim
diet op zijn bodem &widen.
Van hem werd nook meer iets gehoord.
Left hij nog ?
Dwaalt_hij nog rond tusschen de menschen ?
Of word hij_naisscItien ve,rnaoord ?
Pleegde'hij zelfmoord ?
Niemand wept het. Zijn vrouw en_ zijn kind dragon eon anderen
naam en op Lopez blijft de vloek der eeuweirrusten.
—

HOOFDSTUK LV.

Nog Geiieraal Marquez.

Ook Marquez was verdwenen, mar hield zich nog gelijk men
zeker wish, in de stad verscholen.
Porfeirio Diaz had 10,000 pesos uitgeloofd aan dengene die hem
gevangen mocht nemen.
De politie legde daarom een buitengcwonen ijver aan den dag om
hem op 't spoor te komen.
Ook den prefekt O'Haran trachtte men gevangen te nemep , den
man die te Tla1pam twaalfJubristen had laten ophangen.
In het noordeinde van de hoofestad in eerie geheel en al afgelegen
buurt, waar alleen de armste inwoners der stad in morsigheid en gebrek
bun treurig bestaan y ourtsleeptep , die ook gedurende de laatste dagen
van bet beleg, toen de kogels hoe langer hoe talrijker in de stad werden
geworpen, hunne ellendige wonirgen badden verlaten, scheen tech nog
een. dezer Mitten bewoond te zijn.
Een jonge vrouw echter zat cchter de boomen verdoken in bet
struikgewas, waarschijnlijk op iemand te wachten.
Ongeduldig stond ze op, zette zich dan weer neer in droomende
houding.
EensMaps bief ze het hoofd op ( n was &et weinig verbaaEd een
groot(n fursclien ifger te bemerken die vlak your Naar stond in
rustende houding.
— Hemel ! riep ze opspringerd.
Maar de neger plooide zijn breede lippen tot fen , glimlach en deed
teeken met de hand :
- Stilte, senora, ik wil u gees kwaad.
- Wat meet dat beduiden ?
—
!
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Op hetzelfde oogenblik stond een ander man, maar een blanke
voor haar, met dell grooten hoed op het zwartgelokte hoofd.
Zij Wilde zich omkeeren en weer binnengaau, maar de een van die
twee onbekenden, die den ander een paar woorden in het oor had
gefluisterd, liep haar met haastige schreden na en zeide :
— Oh, -senora, mag ik u eens vragen ..... Woont gij hier geheel
alteen ?
— Ja ! mompelde de vrouw. Maar waarom ?
- Och... ik goek eon vriend lien ik gaarne wat zeggen Wilde.
— Dan zult gij elders moeten gam, preutelde het meisje wier
gelaat duizend kleine rirnpels vertoonde, waartusschen hare half toegenepen grijze oogen vonkelden.
Daarop liep zAj dwars door den twin heen en zij zou een oogenblik
daarna ook de deur bereikt hebben en haar toewerpen.
De onbekende scheen echter niet van plan to zijn zich zoo to laten
afschepen.
Met een paar sprongen stond hij naast haar.
- Zijt gij een roover ? schreeuwde . de vrouw ontsteld.
Zij trachtte hem weg to duwen.
— En zoudt gij denken dat er bij eene arme vrouw wat, to stolen
valt ? Pak u weg of....
- Stilte, viel de onbekende haar waarschuwend in de rode. lk
weet wien gij bij u hebt en ik moot hem spreken. Woes verstandig dan
zal u geen Teed geschieden... en hem ook niet. Wilt gij geen gehoor
geven aan goeden raad dan roep ik de soldaten die hier dichtbij op post
staan.... Wat er dan gebeurt dat weet gij wet
Het *meisje beefde over al haar leden.
Wie zijt gij, man ?
- Een Noord-Amerikaan.
- Wat wilt gij ?
— Hem spreken.
— Wien ?
— Den generaal.
- Welken generaal ? 1k weet van geen generaal !
- Niet ?
— Neon.
- Ook good ! dan zal ik hem wel vinden.
— Nu, zie zelf maar ! sprak de vrouw daar de onbekende tocb
reeds in het huis drong.
-- Er is bier Dien-land dan die eene ?
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En zij weer, terwijl zij dit zeide, op een bed dat in den hoek stond
waarop met den rug naar de kamer toe, eene gestalte lag, toegedekt
met een zerape-en tot over de ooren in een vrouwenmuts gedoken.
De onbekende liet gedurende een halven miu.uut zijn blik rusten
op de voorgewende kranke en tuurde vervolgens wat in het vertrek
rond.
De kamer zag er vrij ongezellig uit met hare kale muren, een paar
waggelende stoelen en een oude tafel.
Daarenboven was het er bijna gansch donker, doordat het vensterluik gesloten was.
Onder het bed zag hij een pak bijeengebonden. goederen liggen en
een ander pak, zooals de Indianen gewoonlijk dragon wanneer zij naar
de markt gaan, lag nog midden in het vertrek.
— Wie ligt daar ? vroeg de Noord-Amerikaan.
— Een vrouw, senor... of zijt gij blind ?
— Welke vrouw ?
— Mijno zuster, mijne zieke zuster, antwoordde het meisje op
somberen Loon. Zijt gij nu overtuigd ? En pas nu op dat gij hoar niet
wakker markt. Zij is erg ziek en heeft veel rust noodig.
De onbekende liet zich niet zoo gemakkelijk nit het veld staan. Hij
bekeek de gestalte der voorgewende zieke wat nauwkeuriger.
Hm ! Die breede schouders konden niet van eene vrouw zijn en hij
scheen ook to zeker to zijn van zijne zaak !
Hij nam een stool, zette dien heel bedaard: bij het bed neer, ging
er op zitten, haalde vervolgens een revolver nit zijn zak en zeide met
de meest mogelijke minzaamheid :
— Generaal Marquez !
Geen antwoord.
— Generaal Marquez, zou ik it mogen. verzbeken u een oogenblik
om to keeren ?... Wat ik u bidden mag, geef u ge`ene moeite ! bet hij er
op volgen toen hij merkte dat de zieke eene ietwat krampachtige
beweging on.der de dekens maakte... Mijn revolver is goed in orde en
bovendien houdt een vriend van mij buiten de deur de wacht. Gij moet
mij to woord staan, maar gij behoeft u niet ongerust to makers over
uwe veiligheid. Indien gij aan mijn verzoek vol.doet, zal u niet het
minste kwaad overkornen, want ik heb hoegenaamd goon plan om u to
verraden.
De gestalte bewoog zilch niet.
Zij lag thans stil en roerde niet.
Het meisje zeide met bevende stem :
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— Maar om Gods wil, senor, wat praat gij toch ? Het is mijne
zieke zuster en zij is doof. Hebt gij geen medelijden met' de arme
vrouw ?
Plotseling richtte nu de gestalte in het bed zich overeind.
De onbekende richtte zich in haast met zijn revolver naar het bed.
Hij staarde op het doodsbleeke gelaat van den gevreesden generaal,
door een kogelwond op het voorhoofd misvormd, dat met die vrouwenmute op een half komiek, half ijzingwekkend schouwspel bood.
- Wat Wilt gij Wie zijt gij ? riep hij nu uit.
De onbekende zag zeer good dat ook hij in de rechterhand een
wapen had.
Hij hief het niet op maar hield het krampachtig met zijne vingers
omspannen.

Hij bekeek den binnendringer met zijne valsche hatelijke oogen
welke vonkelden van woede en vrees.
— 0 Heilige maagd! riep thans het meisje uit, en zij viol op hare
knieän. Hij is raijn brooder en ik kon hem' dus niet verraden. lob
deernis ! Heb deernis !
De onbekende sprak bedaard
— Senora, maak niet zoo'n geweld. Ik hob u 't zooeven gezegd
1k ben niet voornemens hem to verraden.
En tot den man :
— Generaal, kent gij mij niet moor ?
— Neon, antwoordde de veldheer op somberen toon.
Dit zeggende trok hij de muts van het hoofd daar hij wei gevoelde
hoe bespottelijk hij er met dat hoofddeksel moest uitzien.
— Bezie mij eons good. !
— Ili ken u niet..
Dan zal ik mij zelf maar voorstellen, hernam de Amerikaan.
Mijn naam is Galway.... gij zult u mij thans toch wel herinneren ? Het
is nauwelijks acht dagen geleden dat gij zoo vriendelijk waart mij met
eenige kooplieden ten uwent uit to noodigen. Toen hebt gij ons gedwongen u eene aanzienlijke som gelds uit, to betalen.. Mij hebt ge toen twee
dagen gevangen gehouden zonder dat ik een kruimel eten of een druppel
drinkers mocht ontvangen.... tot mij de honger noodzaakte u uw zin to
geven. Toen ben ik genoodzaakt geweest u honderd onsen goud to
betalen.
Marquez antwoordde niete
De vreemdeling vervolgde op minzamen toon
Ik ben zoo gelukkig geweest van to zien hoe gij u naar dozen
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sehuilhoek begaaft en een oogenblik heeft het mij strijel. gekost, of ik
de op uwe gevang.enneming uitgeloofde tienduizend pesos zou trachten
to verdienen, ja of peen. De zaak is echter niet zonder bezwaar. 't Was
natuurlijk geen medelijden met u wat mij weerhield, want gij zijt Daisschien de bloeddorstigste schurk die er op de wereld ademt en duizendwerf hebt gij den flood verdiend. Maar de Juaristen makers geen
uitzondering op de Mexicaansche deugd : alles to beloven en niets na to
komen. Lopez, die Queretaro en e'en keizer heeft verraden, heat ook
niets gekregen en ik zou geen ander plecier genieten waarschijnlijk dan
alleen uwe executie to kunnen bijwonen. Ik frond niet van zoo'n spektakel. Daarom heb ik wat anders overlegd. : Goof mij de honderd onsen
gouds welke gij mij op schandelijke wijze ontfuts.eld hebt wader terug
en maak dan dat ge wegkomt.... a zal u daarbij niet in den weg staan.
Weigert gij dit to doers dan zijt ge binnen tier. minliten aan de Juaristen
en wat er dan met u gebeurt weet gij zeer good. Den ouden generaal
Vidaurri hebben zij ook ongeveer anderhalf uur geleden mar buiten
gesleept en ruggelings doodgeschoten.
Marquez was doodsbleek ge`worden.
— En wie staat mij er voor in, vroeg hij met heesche stem, dat
gij niet het geld van mij aannemen zult en mij desniettemin verraden ?
— Gij beoordeelt anderen Haar u zel/e,a, mijn. waarde generaal !
sprak glimlachend de Amerikaan. Reeds het foit dat ik u niet moor
geld afpers dan mij *erkelijk toekomt, kan u ten b-ewi tize strekkoen dat
ik het eerlijk met u voorheb. Bovendien verzekor ik u op mijn woord
van eer dat noch ik noch mijn vrienel, die buiten de wacht houdt, u
binnen de vier-en-twintig urea milieu aanwijzen. Hoe is het er mee :
hebt gij al Bien beeluit genomen ?
— Ja, antwoordde Marquez op somberen took.
— En wat is het ?
— Er blijft mij niets anders over.
Hij stak zijne hand onder het dek en haalde een zarkje met goudstukken voor den dag.
Hij telde de honderd onsen af.
— Zijt gij nu voldaan ?
De Amerikaan aarzelde.
— De intrest nog, sprak haw Doe er een ons bij.
Marquez lachte.
— Gij zijt waarlijk praktisch. En hoe most ik nu verder ?
— Dat gnat mij niet aan.
— Help mij hier vandaan en ik goof u....
— 0 neon ! vial Galway hem in de rode, Dat is uwe zaak en het
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gaat ook geheel buiten ons kontrakt. Geen vinger wil ik uitsteken om
u van de gaig to redden. Ik heb alleen maar beloofd dat ik u niet zou
verraden.... maar ik zou u met genoegen zien opknoopen.... Daarom
adios, senor !... Onze zaak is ten einde gebracht !
Hij stak zijn revolver weg en vertrok.

HOOFDSTUK LVII.

Itiet overbrengen der gevangene officieren.

De prius van Saim gaat in zijn werk over Maximiliaan voort :
Op den 7 Juni hield een kolonel van den staf van Escobedo tot ons
eene toespraak, waarin wij vermaand werden, geene pogingen tot ontvluchting te doen of komplotten te siteden, daar wij alsdan onmiddellijk gefusileerd zouden worden.
Onze vijanden verkeerden in bestendigen angst en niet zoo geheel
zonder reden, daar het grootste gedeelte van de inwoners der stad op
onze zijde was.
Op den 8 Juni kwam er een bevel van de regeering te San Luis
Potcsi, dat de keizer en de gezamenlijke generaals, irgevolge de wet
van den 25 Januari 1862, voor een krijgsraad threcht zouden gesteld
worden.
Zulk een krijgsraad en een doodvonnis waren vrij wel van dezelfde
beteekenis.
De krijgsraad werd door de regeering samengesteld, de verhooren
en overige stukken door den assessor van den bevelvoerenden generaal
onderzocht, en het vonnis, wanneer alles in orde bevonden was, op
bevel van laatstgenoemde voltrokken.
Er mocht noch een beroep, noch eene begenadiging piaats vinden.
Alle overige officieren werden zonder verhoor of proces geheel wilkeurig veroordeeld, namelijk de kolonels tot zes, de luitenant-kolonels
tot vijf, de majoors tot vier, de kapiteins en de niet-Mexicaansche luitenants tot twee jaren gevangenisstraf.
Alle anderp luitenants zouden terstond op vrije voeten gesteld,
Haar hunne wobnplaats teruggezonden en een jaar lang door de militaire
autoriteiten onder een gestreng toezicht gehouden worden.
Bovendien was generaal Escobedo er mede belast, van alle officieren
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diegene uit te zoeken, welke om bijzondere redenen en klachten voor
een krijgsraad terecht gesteld moesten worden.
Overeenkomstig deze orde zou ik als kolonel tot zes jaren gevangenis veroordeeld geweest zijn , en mijne straf reeds, zoo als insgelijks
bevolen was, oogenblikkelijk hebben moeten ondergaan.
Maar do gedachte was mij ondragelijk in de gegevene omstandigheden van den keizer gescheiden to worden, en om dit te verhinderen,
haalde ik mijne aanstelling van generaal voor den dag.
Da vijandelijke kolonel van den generalen staf maakte er mij oprgerkzaam op, dat de wet van 25 Januari 1862 voor alle generaals den
dood eischte en dat er geene begenadiging to wachten was ; hij wilde er
wel over zwijgen, dat ik eene aanstelling tot generaal bezat.
Maar ik bleef bij mijn besluit.
Op den 9 Juni 's voormiddags bezochten de Oostenrijksche zaakgelastigde baron Lago en zijn secretaris, de ridder Schmith Von Tavera
— de laatstgenoemde waarschijnlijk ter wille van zijn naam Schmidt
in Mexicaansch kostuum — de gevangene Oostenrijksche officieren,
namelijk den luitenant-kolonel Pittner, graaf Pachta en majoor Malburg.
Ofschoon de zaakgelastigde mij dikwijls te Mexico bij den baron
Von Magnus iontmoet had, mij van daar zeer goed kende en de keizer
hem speciaal van de betrekking, waarin ik tot hem stond, onderricht
had, zoo achtte hij het Loch beneden zich, in 't minst notitie van mij to
nemen, tot dat ik hem eindelijk toevallig bijna tegen het lijf hop, ten
gevolge waarvan hij mij met een vluchtige begroeting verwaardigde.
De Mexicaansche ridder Schmidt volgde het voorbeeld van zijn
overste natuurlijk met diplomatische nauwkeurigheid na.
De kapiteins waren reeds omstreeks den middag de stall uitgebracht, waar zij de stafofficieren moesten afwachten.
Doze laatsten moesten op de binnenplaats van het Casino aantreden,
met uitzondering van diegenen, welke voor iiet terechtstaan voor den
krijgsraad uitgezocht waren, namelijk de kolonels Monterde, Reyes,
Othon, Redonet, Diaz en Rodriguez , de luitenant-kolonels Pittner en
Almanza en eon aantal majoors en lagere officieren.
Onder het getal der eerstgenoemden be yond zich de majoor Von
GOrbitz, hetgeen deze aan de kwaadwilligheid van dokter Licea to
danken had, wien GOrbitz to recht een beleedigend woord toevoegde,
toen deze Miramon verried.
Van de generaals zouden behalve den keizer, Miramon en Mejia,
wier proces terstond zou beginnen, nog de volgende personen voor den
krijgsraad in het verhoor genomen worden : Castillo, Casnova, Herera
y Lozada, Ramirez, Moret, Valdez, Escobar, Salm-Salm., Liceaga, Calvo
en Magana.
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De laatstgenoemde was een tachtigjarige grijsaard, die reeds sedert
twintig jaren niet meer gevochten had en dien niemand van ons kende.
Van de burgerlijke ambtenaren zouden voor den krijgsraad to recht
staan : de minister Garcia Aguierre, :de prefekt Dominguez, de commissaris Tomas Prieto en de secretaris Luis Blario.
De fiscaal, die de aanklacht zou doen, was de luitenant-kolonel
Aspirez, een jonkman van acht , en twintig jaren met een innemend
uiterlijk, dien de president speciaal tot dit ambt bij deze gelegenheid
uitgezocht had.
De assesor van Escobedo was een jongmenseh van twintig jaren,
Escoto geheeten, met een woesten en boosaardigen blik en een gewillig
werktuig van Escobedo.
Vijftig stafofficieren, die nu op de binn.enplaats van het Casino
waren, zonden naar Morelia overgebracht worden, en onder hen ook de
kolonels Pradillo en Ormaehea.,
Het afscheid van deze mijn.e getrouwe wapenbroeders viol mij
zwaar, inzonderheid daar wij alien waarschijnlijk eene uiterst treurige
toekomst tegengingen.
De wijze waarop de Mexicaansche republikeinsche regeering deze
stafofficieren behandelde was allerschandelij ks en pleitte niet ten gunste
dozer regeering.
De stafofficieren, waaronder zich natuurlijk vele bejaarden en door
wonden verzwakte mannen bevonden, moesten den -veertien a zestien
dagen langen tocht naar Morelia -te midden van de hitte des zomers,
vergezeld van een escorte cavalerie, to voet en ieder met zij n. pakje op
den rug afleggen.
De officieren waren aan het marcheeren niet gewoon, daar zij bij
hunne marchen altijd to paard gezeten hadden, en zoo kregen zij reeds
op den tweeden dag van den tocht opene voeten en andere wonden en
verklaarden bapaaldelijk dat men hen maar liever moost doodschieten
dan hen op deze wijze to martelen.
Te Celaya werden de ongelukkigen door de burgers vriendelijk
ontvangen, daar doze hun niet alleen levensmiddelen en ververschingen
van allerlei aard brachten, maar ook muilezels, met het verzoek, doze
bij hunne aankomst to Morelia to verkoopen en zich voor de opbrengst
daarvan het noodige to verschaffen.
Evenzoo was de ontvangst ook op andere plaatsen : overal legde
men de meeste deelneming ten opzichte van de gevangenen aan den
dag.
Vijftig der kapiteins werden naar Guanajato, vijftig naar Zacatecos
en Wee-en-zeventig naar San Luis Potosi gebracht.
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Onder de laatstgenoemden bevonden zich ook de vreemde luitenants.
Al deze gevangenen werden niet als gevangenen, maar tot schande
van Escobedo, die zijn woord verbrak, als misdadigers behandeld en
met de gemeenste boosdoeners op eene lijn geplaatst.
Op den avond van den 9 de kwam ook mijn getrouwe luitenant
Montecon, om afscheicl van mij te nemen.
De goede jongen huilde als een kind.
Hij zeide tegen mij, dat hij Mexico wilde trachten binnen te sluipen,
om verder tegen de Juaristen te vechten.
1k heb sedert dien tijd niets meer van hem gehoord.
Op den 10 Juni waren de pogingen mijner vrouw gelukt om mij de
vergunning te verschaffen, den keizer te mogen bezoeken.
Ik ging met haar wider het geleide -van- majoor Longoria, tot den
staf van Escobedo behoorende, door de stad.
De keizer was ziek, maar zag zijn lot met kalm.e en mannelijke
vastberadenheid to gemoet, ofschoon hij natuurlijk aan zich zelven en
aan anderen verplicht was, al het mogelij ke in het work to stellen om
daaraan eene gunstige wending to geven.
Wij overlegden alle kansen en er bleef ons geene andere over dan
alleen de vlucht, doch wij wanhoopten nog geenszins aan de mogelijkheid daarvan, ofschoon m.en alle maatregelen van voorzorg om doze to
beletten, had verdubbeld.
Twee stafofficieren, met revolvers gewapend, hielden nu -alle
nachten de wacht bij de deur des keizers ; dat wil zeggen. terwiji de
een voor de deur op- en neerliep, sliep de ander in de vroeger vermelde
nrs

Wanneer de vlucht bewerkstelligd kon worden, moest zij vooreerst
naar de Sierra Gordo en van daar naar de Rio Grande en verder naar
-iv- -rPra-Cruz gaan.
Hier verwachtte de keizer meer dan een millioen in kas to zullen
vinden, en daar de Mexicanen goon vloot hadden om ditto verhinderen,
kon men levensmiddelen. van Havana en troepen van den keizerlijk
gezinden staat Yucatan in.voeren en zich althans een jaar staancle houden
terwiji Miramon en Mejia in het land werkzaam waren.
Een jaar is een lange tijd in Mexico en de zaak. des keizers kon
weder eene gunstige wending nemen.
Daartoe was het wenschelijk dat • ik weder in de nabijheid des
keizers gesteld word, en doze wendde zich te dien einde tot Escobedo ;
doch het verzoek word van de hand gewezen maar mij toch vergund,
den keizer nu en dan in gezelschap van een stafofficier te bezoeken,
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Op den morgen van den 11 11 Juni werden wij weder naar het
klooster Santa Teresita gebracht, hetwelk door het vertrek der onderofficieren leeg stond en beter to bewaken was dan het Casino.
De bewaking hiervan was toevertrouwd aau de Guardia di Supremos
Poderos, de lijfwacht van den president Juarez, en dus waarschijnlijk
een slier corpsen van het rcpublikeinsche leger die het best georganiseerd waren en waarop het meest staat to maken viol.
Maar het spijt mij to moeten zeggen, dat zij uit een troop in lompen
gekleede en smerige kerels bestond, waaraan de soldaten echter minder
zelf schuld hadden dan wel hunne bevelhebbers.
De stafofficieren prijkten in een prachtigen uniform, droegen glace
handschoenen van de fijnste soort en pronkten met z ware gouden kettingen, terwijl de onder-officieren bij ons, gevangenen, bedelden en met
een geringe aalmoes tevreden waren.
De soldaten bedelden onophoudelijk om een claco, koperen munt
— en zelfs de wachten, die in de eene hand een geweer hielden, stakende andere uit om to bedelen.
Als wij aan tafel zaten, omringden de soldaten ons als een troop
uitgehongerde honden, en ik heb inderdaad gezien dat een hunner aan
eon p ond een stuk brood betwistte, dat dozen toegeworpen. was.
Daar er zich verscheidenen van onze Cazadores onder de Supremos
Poderos bevonden, vernam ik van hen nadere bijzonderheden omtrent
de behandeling der soldaten bij het leger der liberalen.
Zij kregen wekelijks tweemaal soldij voor een halven dag, en hun
voedsel bestond 's morgens uit verschrikkelijk slappe koffie met veel
suiker, die in Mexico zeer good koop is, 's middags uil boonen met tortillas, err 's avonds nit hetzelfde.
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Van vleesch kregen zij nu en dan slechts een paar food.
Opdat de soldaten niet zouden deserteeren, werden zij altijd ingesloten en wie zich daarover, of over eenige korting in de soldij beklaagde, kreeg tot drie honderd geeselslagen toe.
Voor zulk eene strafuitvoering formeerde 't bataljon een vierkant,
en de misdadiger, die alsdan in het midden nerrgelegd werd, kreeg
zijne slagen van de gezamenlijke korporaals, terwijl de muziek daarbij
speelde of althans trommels en fluiten de maat aangaven en het geschreeuw van den ongelukkige overstemden.
Op den 12 Juni kreeg ik de vergunning om den keizer te spreken.
Baron Von Magnus was naar San Luis Potosi geweest, om n9g eenmaal eene poging tot redding van den keizer bij Juarez te doen, want
er was nu een bepaald bevel gekomen, dat de krijgsraad den volgenden
dag in den schouwburg Iturbide uitspraak over den keizer en de generaals Miramon en Mejia moest doen.
Waarom men den schouwburg daartoe juist koos, terwijler zoovele
andere lokalen te Queretaro waren, die voor dit Joel beter geschikt
waren, kan ik slechts daaruit verklaren, dat men den keizer daardoor
meende te beschimpen, als men ten minste niet Wilde aancluiden, dat de
geheele rechtspleging niets waders dan eene comedie was.
Hoe treurig de toestand des keizers ook wezen mocht, zoo behield
deze toch voortdurend zijne kalmte en zijne waardigheid.
Toen hij mij te gemoet kwam en mij de hand toestak, zeide hij
— Nu is alles haast voorbij, Salm !
Hij had juist een boek weggelegd, waarin hij gelezen had.
Dit was eene geschiedanis van het einde van Kars1 I van Engeland,
en Miramon maakte mij te recht de opmerking dst dit in den tegenwoordigen toestand eene zeer gepaste lezing was.
De keizer die een bepaalden tegenzin in romans had, las slechts
boeken van wetenschappelijken of historischen inhoud.
Ik bleef lang bij den keizer en sprak met hem over het nieuWe plan
ter ontvluchting, waarin mijne vrouw de voornaamste rol zou spelen,
daar zij op vrije voeten was.
Zij, zou den volgenden-dag eene poging &en om de twee vijandelijke kolonels elk met 100.000 pesos om te koopen, waaivoor de keizer
beloofd had wissels op zijne familie te Waren te zullen afgaven.
Daar de keizer wist, dat ik met eenige officieren van den staf van
Escobedo betrekkingen aangeknoopt had, gaf hij mij onderrichtingen,
waaraan door deze officieren gevolg kon gege-ven. worden.
Het was namelijk te doen cm drie wenschen, die ik op verlangen
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des keizers moest opschrijven en om welker vervulling_ hij mij verzocht,
namelijk
dat men voor zijne terdoodbrenging goede schutters zou uitzoeken,
2. dat deze op zijne Borst zouden aanleggen. en
3 0 dat hij te gelijk met zijue generaals Miramon en Mejia zou
gefusilleerd. worden.
Boveudien dicteerde de keizer mij nog de volgende uitdeeling van
ridderorden : aan baron Von Magnus het kommandeurskruis van de
ridderorde van den Adelaar, aan diens kanselier, Scholler, het officierskruis der Guadeloupe- orde ; aan Dr Basch het officierskruis dep orde van
van den Adelaar ; aan den ritmeester Pawlowski en aan den luitenant
Kalich het ridderkruis van de Guadeloupe-orde, en aan generaal prins
Salm-Salm het kommandeurskruis van de orde van den Adelaar.
Te gelijker tijd deelde hij mij merle, dat hij den Italiaanschen. zaakgelastigde Curtopassi: insgelijks wilde decoreeren, maar nog niet wist,
welke ridderorde hij hem zou geven.
Hij zou mij dit op den 14d. zeggen als hij zou terugkomen.
De keizer zeide mij ook dat hij aan de aartshertogin. Sophia, zijue
moeder, geschreven had en dat ik dezen brief, wanneer ik in Europa
kwam, aan Naar moest ter hand stellen.
Wat er van dezen brief geworden is, weet ik niet ; maar zooveel is
zeker dat hij aan de aartshertogin nog niet in handen gekomen is.
De keizer sprak ook veel over zijne plannen voor de toekomst,
wanneer namelijk de vlucht gelukte.
Hij zou eerst met zijn jacht mar Cadix zeileii en daar enkelen zijner
Mexicaansche aanhangers afzetten, waarvan hij Miramon, Mejia, Castillo en den minister Aguierre met name noemde.
Ook aan Lacroma wilde hij een bezoek brengen, dan eene samenkomst met zijne moeder de keizerin houden en den:winter of to Napels,
of in het oosten, of in Brazilie doorbrengen. Pradillo, Dr. Basch, Blasio
en ik moesten hem overal veigezellen..
Hij stelde zich het geluk voor aan boord van een schip weder vrij
to kunnen ademen, en wekte in mij hetzelfde verlangen op.
Reeds bij voorbaat, zeide ik, verzoek ik Uwe Majesteit om vergiffenis, als ik mij op dien blijden dag een roes drink, — hetgeen de keizer
lachende beloofde mij te zullen vergeven.
De keizer verzocht mij, zooals hij reeds meermalen gedaan had, de
geschiedenis van het keizerrijk te schrijven, °Oat de wereld datgene,
wat er gebeurd was, naar waarlieid mocl t Ver11011/011 en opdat hem
recht zou wederyaren.
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Ik moest mij, zeide hij, tot elken prijs in het bezit der noodige
documenten stellen, al ware het ook met den revolver in de hand.
Hij laschte zelfs in het codicil tot zijn testament eene daarop betrekkelijke paragraaf hetgeen Dr. Basch, die het codicil als getuigo
onderteekend heeft, kan bevestigen.
Toen ik van dezen dag afscheid van den keizer nam, had ik er geen
vermoeden op, dat ik zijn vereerd, vriendelijk gelaat voor de laatste
maal gezien had !
Toen ik in het klooster Santa Teresita kwam, vond ik aldaar mijne
vrouw, en nu hadden wij natuurlijk allerlei over het plan ter ontvluchting to spreken.
Er was nog niets beslist, en hare opgewondenheid was groot.
Zij verliet mij vol vertrouwen op de hulp des Hemels in zulk eene
goede zaak en op haar eigen mood en hare vastberadenheid.
De 13 de Juni was de dag, die voor het begin van den krijgsraad
bepaald was.
Tot voorzitter daarvan was een luitenant-kolonel, Plato Sanchez,
benoemd en tot assesoren der rechtbank zes jonge kapiteins, waarvan
enkelen niet eons konden lezers en schrijven.
De luitenant-kolonel, die het voorzitterschap bekleedde, werd in
November van hetzelfde jaar door zijne eigene manschappen vermoord.
Reeds om zes uur posteerden zich vijftig Dazadores de Galeano en
vijftig man van de Guardia di Supremos Poderos onder den kolonel
Miguel Palacios voor het Capueijnerklooster.
De krijgsraad zou om acht uur een aanvang nemen.
Daar de keizer ziek to bed lag en ook niet voor zulk eene rechtbank
wilde verschijnen, worden alleen de generaals Miramon en Mejia, in een
dicht rijtuig zittende en door een sterke wacht omgeven, naar den
schouwburg gebracht waarin de jammerlijke gerechtelijke klucht zou
opgevoerd worden.
De schouwburg was to dien einde met vlaggen en republikeinsche
zinnebeelden versierd en holder verlicht, evenals bij iedere andere
voorstellin.
Al de officieren van het leger der liberalen die to Queretaro aanwezig waren, moesten zich hier vertoonen, en aan de burgers waren
bilj etten uitgereikt.
De damen van Queretaro hadden tact genoeg om er niet to komen,
en men zag er dan ook alleen de vrouwen van officieren.
Op het tooneel zaten de zeven rechters in groot tenue met gedekten
hoofde, alsmede de andere personen, die bij de voorstelling moesten
—

medewerken.
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Mejia en Miramon eaten in eerie loge op het tooneel.
Het proces is niet alleen in de dagbladen, maar 'ook in de afzoitderlijke geschriften -breedvoerig bespreken, en het is des to minder noodig.
daaromtrent in bijzonderheden te treden, omdat de advodaten naar
mijne meening hunne geleerdheid en hunne welsprekendheid wel hadden

Prinsge Nan

kunnen besparen, daar zij aan zulk een krijgsraad geheel verkwist en
op dezen niet van den allerminsten invloed waren.
Geheel afgezien daarvan, dat de rechters op een veel te lagen trap
van beschaving stonden, om de fijne onderscheidingen der uitstekendo
verdedigers to begrijpen, troffen doze ook volstrekt goon doet, daar zij
het feit niet konden wegcijferen., dat de drie aangeklaagden met de
wapenen in de hand, ter bestrijding der regeering, die zich, de eenig
rechtmatige noemde, gevaugen geuomei waren;
57
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Daar echter volgens de wet van den 25 Januari 1862, waarop de
rechters overeenkomstig hun onderzoek uitsluitend to letten hadden,
i.edereen, die met de wapenen in de hand gegrepen word, ter dood moest
veroordeeld worden, konden de rechters niet anders dan het t , schuldig ,7
uitspreken..
Hetzelfde vonnis , zou overeenkomstig dezelfde wet over elken
officier en iederen soldaat, die binnen Queretaro gevangen genomen
was, uitgesproken hebben moeten zijn, wanneer de regeering het voor
goed gehouden had, hen voor eon krijgsraad to recht to stellen.
Bat de regeering uitzOnderin.gen maakte, bewijst dat het alleen
willekeur van haar was doze to maken ; en dat zij doze met den keizer
niet maakte, ofschoon diens geval zich uit hoofde van de bijzondere
omstandigheden het dritgendst daartoe aanbeval, was wel eon bewijs
dat de regeering, toen zij den krijgsraad over hem liet beslissen, onherroepelijk tot zijn dood besloten had.
Wat nu de bijzondere redenen aanbelangt, die de regeering tot dit
besluit bewogen hebben, terwijl zooveel voor eene zachtere behandeling
pleitte, zoo valt het moeilijk daaromtrent to beslissen ; maar met de
meeste zekerheid kan men beweren, dat de zucht tot rechtvaardigheid
zich niet daaronder beyond.
Langdurige burgeroorlogen ontzenuwen ieder yolk, zelfs het beste,
en zijn inderdaad niet geschikt om de zeden van eon yolk als het Mexicaansche to verheffen, dat in dit opzicht reeds sedert lang als -een der
diepstgezon.kene van den geheelen aardbodem beschouwd word.
wanneer dan ook beloften en de heiligste verzekeringen geen
krediet bij hen hebben, mag men or zich niet over verwon.deren
en moot men het zelfs begrijpelijk vinden, wanneer zij aan eenige
beloften des keizers, zelfs al worden doze door de andere monarchale
staten gewaarborgd, slechts eene zeer beperkte of volstrekt geene waarde
hechtten.
De keizer had echter eene veel to sterke partij in het land en inzonderheid sedert het vertrek der Franschen veel to veel wilskracht getoond
dan dat eene hervatting van den oorlog niet als eene levensvraag voor
de regeering van Juarez zou hebben moeten beschouwd worden.
De dood maakte aan doze voor de hand liggende vrees een einde,
en de veiligheid die men daardoor hoopte to verkrijgen was bij de
regeering van grooter gewicht dan het verwijderde gevaar van eene
wraakoefening der Europeesche vorsten.
Zij wisten cbovendien met vrij groote zekerheid, dat dit gevaar
uiterst goring was en dat geene enkele mogendheid zich met een kost-
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baron oorlog in Mexico zou inlaten, om den dood van Maximiliaan to
wreken, vooral daar zij de verlegenheid voor oogen hadden, waarin de
beheerscher van het rnachtige Frankrijk zich door zulk een oorlog had
gebracht.
Bovendien was er eene menigte menschen, inzonderheid in het
leger, die den flood des keizers uit wrack eischten, en wier stemmen en
ondersteuning Juarez volstrekt noodig had, ads hij weder tot president
wilde verkozen worden.
Een derde reden eindelijk, die de regeering bewoog tot den dood
des keizers to besluiten, was, zooals uit verscheidene uitspraken van
personen, die met de regeering in verband stonden, blijkt, dat zij het
zoo zeldzaam voorkomend geval der gevangenneming van een gekroond
hoofd wilden gebruiken, om het republiekeiu.sche beginsel op de monarchic to wreken.
Wanneer wij dus al de redenen bijeenbren.gen., die Juarez bewogen
om den keizer voor den krijgsraad to recht to doen staan en de wet van
den 2511 Januari 1862 op hem toe to passen, dan laten zij zich in het
volgende samenvatten : vrees voor eene hervatting van den strijd van de
zij de des keizers ondanks al diens beloften, en het verlangen om de
wraakzucht des legers to bevredigen daar hij dit voor zijne herkiezing
en zijne handhaving tegenover andere parijhoofden noodig had.
Of persoonlijke wraakzucht en zucht tot wreedheid mode tot de
redenen behooren, die Juarez tot zijne wijze van handelen bewogen
hebben, kan wel is waar niet met zekerheid beweerd worden ; maar het
ligt Loch zeer voor de hand, doze beweegredenen to veronderstellen,
wann.eer men aan de door hem bevolene terechtstelling der krijgsgevangene Franschen to San Jacinto en aan andere dergelijke bloedige
bevelen denkt.
Eene geschiedenis van den zoogenaamden rechtshandel tegen den
keizer to geven, ligt buiten het plan van dit geschrift.
Een uitvoerig en met zeldzame onpartijdigheid geschreven verslag
van dit govichtig proces en van alle daarmee verbondene om.standigheden is door de verdedigei s des keizers, Mariano Riva Palacio en den
licentiaat Rafael Martinez de la Torre uitgegeven, en hierna verwijs ik
iedereen die nauwkeurig ingelicht wil zijn.
De verdedigers des keizers zagen in, dat zij, van een juridisch standpunt beschouwd, volkome.n machteloos waren tegen de duidelijke wet
van den 25 Januari 1862, waarin het beet :
Artikel 1. Tot de vergrijpen tegen de onafhankelijkheid en veiligheld der natie behooren :

892

MAXIMILIAAN

1.. Een gewapende inval van, den kant van vreemdelingen of Mexicanon op het gebied der republiek, of ook maar van eerstgenoeraden,
wanneer er van den kant der mogendheid, waartoe zij behooren, geene
oorlogsverklaring voorafgegaan is.
II. Vrijwillige dienstneming van Mexicanen bij het leger der vreemdelingen al moge de hoedanigheid, waarin zij het laatstgenoem.de vergezellen, zijn, zooals zij wil.
III. De door Mexicanen of in de republiek gevestigde vreemdelingen aan onderdanen van andere mogendheden gerichte uitnoodiging om eon inval op het nationals gebied to doen, of den regeeringsVorm, lien de republiek zich gegeven heeft, ander welk voorwendsel
het ook wezen moge, to veranderen.
Iv. De eene of andere wijze van medeplichtigheid om den inval to
bewerken of voor to bereiden, of om het gelukken daarvan to begun eigen .
V. Bij een plaatshebbenden inval er op eenigerleiwijze toe bij to
dragon, daar er op de door den vijand bezette plaatsen de een of andere
regeering in schijn tot stand kome, terwijl men zijne stem geeft, de
vergacleringen bijwoont, akten onderteekent, eene aanstelling of de eon
of andere opdracht, 9n.verschillig of doze van den vijand zelf dan wel
van zijne gemachtigden komt, aanneemt, enz.
Art. 12. — De inval, op het gebied der republiek
STRAITEN.
gedaan naar luid van afdeeling I van het eerste artikel dozer wet —
en het dienen van Mexicanen bij vijandelijke buitenlandsche troepen —
naar luid van afdeeling II — zullen met den flood gestraft worden.
Art. 13. — De aansporing tot een inval — naar luid van afdeeling
III en IV van het eerste artikel — is met den doocl to bestraffen, enz.
Behalve de aangevoerde punters, zijn or in doze wet nog eene
menigte andere, die alle volkomen op den keizer passen, wanneer men
dit van een zuiver rechtskundig standpunt beschouwt.
De verdedigers zeggen in hun geschrift :
gene bestrij ding van den twijfel waarin de hoop op de vrees zou
gezegevierd hebben, was in d4 geval niet mogelijk.
Om op een, gunstig gevolg to rekenen was het in dit geval noodzakelijk, de verdediging bijtijds op smeekbeden, op overwegingen der
voegzaamheid, des vredes, der toekomst en der verheffing van ons
vaderland to doen berusten.
Het was noodig, alle macht van het heilloos noodlot to verbreken,
door haar to verdeelen ; aan den eenen kant eene billijke en kraclitige
verdediging voor den krijgsraad uit to spreken, en aan den anderen
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karat de regeering te wijzen op de afdwalingen, waartoe het land zou
kunnen komen, door hair de gevaren der uiterste gestrengheid en de
Qnberekenbare voordeelen der genadigheid in de uitoefening van hare
voor sommigen straffende en voor anderen vergevende macht voor oogen
te stellen.
Dit was het eenige practische middel om aan de regeering te bewijzen, dat het haar meer voordeel aanbracht, het leven des keizers te
sparen dan dit op te offeren.
Dit was echter moeilijk, of zooals de verdedigers al spoedig in zagen,
onmogelijk, daar deze voordeelen onzeker waren en niet zoozeer binnen
het ber&ik zagen, terwijl eene bevrediging van de wraakzucht der ruwe
volksmenigte de nader liggende bezorgdheid wegnam en met betrekking
tot de kiezing van Juarez onmiddellijke en voor iedereen tastbare voordeelen aanbracht.
Terwijl nu de verdedigers hun uiterste best deden om de handelingen
des keizers in het gunstige daglicht te plaatsen, beijverde de aianklager
zich natuurl'jk, niet alleen diens misdaad door de, aangevoerde wet to
bowijzen, maar 'oak zijne handelwijze op de hatelijkste manier uit to
leggen en thardoor de gedragslijn der regeering van Juarez in deloogen
der minder bloeddorstige Mexicaansche en vreemde republikeinOn to
rechtvaardigen.
Ten behoove der verdediging strekte in eene eerste plaats zeker wel
het meest de eenvoudige uiteenzetting der omstandigheden, waaronder
de keizer de kroon aangenomen had.
Nadat hij haar verscheidene malen geweigerd had, nam hij haar
eindelijk aan, toen hem het bewijs geleverd word, dai de wil van het
Mexicaansche yolk hem aan hun hoofd riep, en nadat zijne' gewetensbezwaren door het gevoelen van beroemde vreemde Engelsche rechtsgeleerden uit den weg geruimd waren.
Hij geloofde aan de oprechtheid en eerlijkheid der keuze, en daar
verkiezingskunsten in Duitschland niet zoo algemeen voorkomen als in
verscheidene andere landen, zoo vermoedde hij niet eens, dat er bij de.
verkiezing in Mexico dergelijke kunstgrepen in practijk gebrachtkonden
zijn, als diegene, waardoor Napoleon III, keizer van Frankrijk word.
In dit geloof moest de keizer versterkt warden door de schitterende
en hartelijke wijze, waarop hij overal in het land ontvangen wend;
waarover hij de regeering met liefde aanvaardde en met den oprechtsten
wensch, het gelukkig to makers.
Ik spreek niet van de tegen den keizer belachelijke aanklacht, dat
hij eon — door alle mogendheden van Europa en Braziliö erkende
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vrijbuiter was, die slechts vooruitgeschopt werd, om hem op grond van
een der artikelen der bestaande wet des doods schuldig te doen worden ;
ik spreek evenmin over de beschuldiging dat hij een werktuig der
Franschen geweest is, ( lie zijn verdediger daardoor van hare kracht
trachtte te berooven, dat de keizer zich tegen den afstand van den staat
Sonora aan de Franschen, die in het verdrag van Miramare insgelijks
opgenomen moest worden, verzette, en dat hij den ambtenaar afzette,
die een met den Franschen gezant opgesteld traktaat van afstand
onderteekend had.
Ik wil mij hoofdzakelijk bepalen tot die beschuldiging die het
meeste gewicht in de schaal legde, zoowel bij de rechtbank als bij de
wereld in het algemeen, namelijk de door den keizer onderteekende wet
van 3 October 1865, die op den raad van den maarschalk Bazaine tegen
de zoogenaamde Doblado-wet der regeering van Juarez, van 25 Januari
1862, overgesteld werd en deze nog in gestrengheid overtreft.
Het ontwerp tot deze wet werd door den maarschalk vervaardigd,
zooals de keizer mij zelf gezegd heeft.
Zij word to dien tijde noodzakelijk geacht tot herstel der orde en
ter beteugeling der rooverbeuden, die onder voorwendsel dat zij de
liberale regeering dienden, de dorpen verwoestten, de plattelandsbewoners plunderden en de wegen onveilig maakten.
Er bestond destijds evenmin een liberaal leger als eene republikeinsche regeering, want Juarez, die zich naar den uitersten hoek van
het rijk, naar Paso del Norte, dat zeer dicht bij de grenzen van de
Vereenigde Staten ligt, teruggetrokken had, was, naar men zeide, zelf
reeds over de grenzen gevlucht.
De wet was den maarschalk met het oog op de bandieten nog altijd
niet streng genoeg en hij bracht in het ontwerp telkens nieu.we eigen.handige verbeteringen en deed de wet reeds in werking komen voordat
zij nog uitgevaardigd was.
De keizer onderteekende deze wet slechts onder voorbehoud dat zij
alleen op moordenaars en struikroovers en onder zijne bijzondere
bekrachtiging zou toegepast worden ; ja, hij gaf het uitdrukkelijk bevel
dat men hem' bij het voorkomen van zulk een proces, waarvan leven of
dood afhing, op iederen tijd van den dag en waarmee hij ook bezig
mocht zijn, oogenblikkelijk en zonder aarzeling zou mogen storen.
Het is eon feit, dat behalve enkelen reeds meermalen veroordeelde
en begenadigde struikroovers niemand op bevel des keizers ter dood gebracht is en dat de wet, die overigens door den raad van state overwogeii
en goedgekeurd, alsmede door alle ministers onderteekend-was, terstond
na het vertrek der Franschen afgeschaft word.
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Hoe de maarschalk Bazaine deze wet handhaafde en hoeverre hij de
bijzondere beschikkingen des keizers te buiten ging, laat zich bij de
eigenmachtigheid van dezen man slechts vermoeden ; maar zeker is het,
dat de keizer niet bij machte was, het geringste tegen de buitensporigheden van den maarschalk of van zijne ondergeschikten te doen.
Reeds voordat graaf Castelnau aankwam, schred Bazaine, naar aanleiding van een. verschil met den keizer, aan dezen een onbeschoften brief
en kon er slechts door de bedenkingen van den Franschen gezant op
verlangen van den keizer toe gebracht worden, zich bij dezen daaromtrent te verontschuldigen.
Alle bezwaren, die naar Parijs gezonden worden, baatten niet,
want de keizer van Frankrijk wilde deze niet uit den weg ruimen, daar
zich niet laat aannemen, dat hij daartoe te zwak was.
De Franschen beleedigden zelfs de Mexicanen tot hunne eigene
partij behoorende, en behandelde die der tegenpartij met schandelijke
wreedheid.
Zij stolen alles, wat zij slechts konden bemachtigen, en van de geslotene leeningen vloeiden slechts 19 millioenen in de schatkist van den
Staat, want de oorlog kostte naar de berekeningen der Franschen over
de GO millioenen !
Terwiji de keizer zoodoende al den haat van de wijze, waarop de
Franschen huishielden, te dragen had, achtte de keizer van Frankrijk
het niet noodzakelijk, zich aan de geslotene verdragen te houden, waarschijulijk verbitterd, dat Maximiliaan niet alleen philantropische
plannen voorwendde, maar zijn edel hart den innigen wensch koesterde, aan de verwaarloosde en ongelukkige bewoners van zijn schoon
land de weldaden des vredes te schenken en hurt de vruchten van een
beschaafden toestand te laten genieten.
Verbitterd dat Maximiliaan er zich niet toe wilde leenen zijne roofzuchtige plannen to begunstigen, en den afstand van Sonora, dat men
als een zekeren buit reeds meende in den zak to hebben, tegenwerkte ;
in een woord, dat de keizer van Mexico in werkelijkheid datgene ten
uitvoer wilde brengen, wat voor den keizer der Franschen niets antlers
was dan een masker voor de wereld, waarachter men de schatten en de
rijkdommen, de hulpbro.n-nen van Mexico ten voordeele van Frankrijk
wilde uitbuiten en het land alsdan aan zijn lot overlaten.
Had Napoleon deze geheime bedoeling niet gehad, dan zou hij het
eenige gedaan hebben, wat het bestaan eerier Mexicaansche monarchie
had kunnen verzekeren hij zou de confederatie der zuideliike staten
van Noord-Amerika tegen de regeering der Vereenigde Staten krachtdadig ondersteund hebben,
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Dat hij zulks niet deed is het zekerste bewij s dat dit Mexicaansche
plan niets adders was dan eene eenigszins roofzuchtige financieele
operatie en geene voor langen duur aangelegde onderneming ; want dat
Napoleon III het verstand niet had om de noodzakelijkheid van de
ondersteuning der geconfedereerde zuidelijke staten ten behoeve van het
welgelukken zijner voorgewende plannen met Mexico in to zien dat
maakt hij niemand wijs.
Wat er van den, keizer Maximiliaan gewerd kon den man weinig
schelen, die landen en menschen slechts als schaakstukken beschouwt
en voor Wien godsdienst, eer, zedelijkheid, deugd en wat overigens in
het maatschappelijk levers hooggeschat en op prijs gesteld wordt,,slechts
factoren in een rekenkundig vraagstuk zijn.
In de c, hoogere politiek , die' een Napoleon als het bijzonder veld
zijner werkzaamheden beschouwt, staat als hoogste doel van alle streven
vandaar Frankrijk , omdat dit aan het Ik tot voetbank client.
het . 17c
De gelukkige avonturier had den aartshertog, die naar een veld
verlangde, waarop zijn rijke geest werkzaam kon zijn, den weg gebaand.
Slaagde hij, dan kon hij zijne fortuin maken en daarbij zijne
phantastische theori.eön op een yolk beproeven dat meer dan eenig
ander gelegenheid daartoe bood.
Gelukte het plan niet, welnu, dan hadden Loch het Ili en Frankrijk — of althans Franschen — er voordeel bij gehad ; wat er van een
Oostenrijkschen aartshertog met ontraditioneele denkbeelden werd, kon
een Napoleon's teig weinig schelen.
Men meende genoeg gedaan to hebben, wanneer men hem vrijliet
o afstand van den troop to doen1 en was er verstoord over, dat 'de
edele keizer de plannen en schikkingen van den keizer der Franschen
door zijn blijven dwarsboomde, alleen omdat hij een wegsluipen van
zijn post en een prijsgeven van zijne aanhangers als eene met zijne eer
Diet overeen to brengen handeling beschouwde.
een begrip, dat de hoogere politiek van een Napoleon
Eer !
met schouderophalen beschouwt.
Door deze weigering van keizer Maximiliaan om zich aan eene
eerlooze handelwijze schuldig to maken, was Napoleon, naar zijne
meening, van alle bij contract bepaalde verplichtingen ontslagen, en de
keizer werd opgeofferd en eindelijk ter flood gebracht, niet zoozeer nit
hoofde van zijne eigene handelingen, maar boofdzakelijk voor die, welke
de Franschen onder het gezag van hunnen keizer gepleegd en waardoor zij den haat der ruwe en bloeddorstige Mexicanen opgewekthadden.
Juarez voltrok wel is waar den lichamelijken moord, maar den zedelijken
pleegde keizer Napoleon.

HOOFDSTUK LVIII.

Nogninals een misslukte poging.

Reeds vroeg in den morgen van den 1.3 den kwam mijne vrouw bij
mij, om met mij nadere bijzonderheden omtrent de vlucht van den
keizer, die in den volgenden nacht zou plaats hebben, te bespreken.
De keizer had den wissel van 200,000 pesos op zijne familie te
Weenen getrokken. Baron Von Lago had dezen op zijn verzoek insgelijks ,onderteekend en meegen.omen, om dien ook door de andere gevolmachtigden te laten onderteekenen.
Mijne vrouw wachtte natuurlijk met ongeduld daarop, want zij
moest de zaak met beide kolonels regelen.,
Een hunner zeide dat hij, als hij zich4 met de zaak inliet, dit slechts
ter wille van zijn kind deed.,
De keizer had aan mijne vrouw zijn zegelring gegeven, en dien persoon, die hem dezen zou terugbrengen, zou hij zonder aarzeling volgen.
Ik schreef nu den langen brief aan den keizer, waarin ik hem het
plan tot ontvluchting uitvoerig uiteenzette en gaf deze aan mijne vrouw
mede, daar zij waarschijnlijk geen tijd en gelegenheid zou hebben om
den keizer alles mondelings mede te deelen.
Dezen brief gaf deze aan den peer von Lago mede, om, zooals hij
zeide, u aan zijne :familie en aan anderen te doen,zien,, in Welke botrekking en wij tot elkandor gestaan hadden en wat ik voor hem gewaagd
had.
Blijkbaar was het de edelmoedige bedoeling des keizers mij daardoor eene welwillende 'ontvangst to Weenen en to Brussel te bereiden ;
maar zooals M. ,Hooricks mij veer eeiiige weken te Munchen vertelde,
achtte baron Lago het verkieslijk, dezen brief reeds den volgenden dag
te vernietigen uit vrees, dat deze zou ontdekt warden en mij het levee
kosten
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Het was alleszins waarschijnlijk dat men de zakken van den gezant
zoude onderzoeken
De heer Von Lago is echter zeer voorzichtig en er op bedacht, zijn
leven niet in gevaar te stellen, waarvan hij nog op denzelfden dag een
bewijs gaf.
De keizer zond Dr Basch naar den waardigen vertegenwoordiger
van Oostenrijk om de beide wissels, van de handteekening van den
gezant voorzien, af te halen.
Toen hij de kamer binnentr ad en zeide wat hij wilde, Hop baron
Von Lago, de zaakgelastigde van Zijne Keizerlijk-koninklijke Majesteit
den keizer van Oostenrijk, wanhopig en zich de Karen uitrukkende de
kamer op en neer en riep :
— Dat kunnen wij niet doen, (namelijk merle onderteekenen) want
dan komen wij aan de galg !
De andere heeren waren kalmer en verzochten den dokter aan den
keizer mode to deelen, dat zij zich, wanneer het den beiden kolonels ernst
was, wel met zijne handteekening alleen zouden tevreden stellen.
Baron Lago had zijne handteekening met eene schaar van de wissels
afgeknipt, en zoo bracht de dokter ze aan den keizer terug en deelde
dozen het antwoord der gezanten, de wanhoop van Lago en diens vrees
yoor hangers mode.
- Wat zou het zijn, antwoordde de keizer, als men hem. eons opMug ? De wereld zou niet veel aan hem verliezen.
Op den 14de Jtrni 's morgens verwachtte ik mijne vrouw met het
uiterste ougeduld, en dit klom van minuut tot minuut, toen het middag
word, zonder dat ik ook maar eenige tijding van haar kreeg.
Eindelijk bracht eene Indiaansche vrouw mij een open briefje,
waarin zij mij mededeelde, dat zij oogenblikkelijk naar San Luis Potosi
moest vertrekken, en dat het haar zeer speet, mij vooraf niet to kunnen
zien ; maar zij kon mij geene nadere inlichtingen geven.
Terwijl ik rnij over de beteekenis van dit geheimzinnig briefje het
hoofd afpijnig, komt er iemand, die mij den sleutel tot het raadsel
brengt, namelijk een officier, die mij kortaf toeroept :
- Volg mij !
Hij bracht mij voorbij de wacht, en op eon wenk van hem vergenide oils eon kaporaal en drie manschappen. Ik word naar cone, op
dezelfde verdieping gelegene, kleine kapel gebracht, en de officier zeide :
— 1k heb bevel gekregen u van de andere gevangenen af to zoncleren. Gij hebt reeds eenmaal een komplot gesmeed om Maximiliaan to
bevrijden, en zult u herinneren, wat men u toen gezegd heeft. Gij hebt
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nu andermaal beproeft, schoon zonder gevolg, officieren en soldaten om
te komen, ea zult de gevolgen daarvan ondervinden.
Terwijl hij zich omkeerde om heen to gaan, gaf hij aan de schildwachten bij de deur het bevel :
— Niemand mag met den gevangene spreken of eenigen omgang
met hem hebben, en hij mag nog brieven schri.jven ., noch ontvangen.
De cabo cuarto (onder-officier) zal hem zijn eten brengen.
Nu word de reden van het vertrek mijner vrouw mij duidelijk.
Het plan tot ontvluchting had weder schipbreuk geleden, maar omtrout het
hot hoe ? en waarom ? kreeg ik died dag geene opheldering.
De kapel, waarin men mij gebracht had, grensde aan eene zaal,
waarin anderen van onze gevangenen geplaatst waren.
Van de deur, die beiden met elkander verbond, bestond slechts de
opening.
Naast deze deur stond de schildwacht en tegellover deze beyond
zich het altaar.
In den muur rechts van den ingang was een raam zonder tralies,
dat op eon kleine binnenplaats, die door een vijftien voet hoogen muur
orngoven was, uitkwam.
Bij de deur, waardoor men uit den openen gang voor de zaIl. op de
plaats kwam, stond een andere schildwacht.
De kapel was met schilderijen versierd, die afgrijselijke martelaarsgeschiedenissen op eene afgrijselijke manier voorstelden.
Mijne legerstecle, cone op bet steenen plaveisel uitgeFpreide deken,
be yond zich rechts van het altaar.
Op den 15 n Juni 's morgens, bezocht mij diegene der beide kolonels
welke den keizer zouden bevrijden, diets ik het best kende.
Mijne eerste vraag was hoe het met den keizer stond ?
Het antwoord luidde :
— Hij is reddeloos verloren !
Aangaande het mislukte plan van ontvluchting vernam ik het
volgende :
Zoo-el hij ads de andere kolonel hadden de wissels, daar deze
alleen door den keizer onderteekend waren, Diet kunnen aannemen,
omdat de weigering der gezanten om er insgelijks hunne namen onder te
zetten, maar al te duidelijk bewees dat de betaling daarvan zeer twiffelachtig
was.

Zij hadden beiden een gezin, en als zij den keizer wilden reciden,
moesten zij hun ontvluchten en konden zich zonder de voldoende zekerheid, dat zij met hunne gezinnen in den vreemde een genoegzaam
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inkomen zouden hebben, niet met zulke gewaagde onderneming inlaten.
De andere kolonel, die zich in het vooruitzicht zijn kind eene
belangrijke 80111 te verzekeren, eenig en alleen tot die onderneming had
laten verleiden, herkreeg tegenover een twijfelachtigen wissel zijne
republikeinsche deugd, en ofschoon hij ook zijn woord van eer gegeven
had, dat hij het plan niet zou verraden, ging hij naar Escobedo the, en
deelde dezen het nieuwe komplot ter ontvluchting mede, zonder echter
zijn anderen medeplichtige te verraden.
Men zal er zich misschien over verwonderen, dat generaal Escobedo
het eerste door mij gesmede komplot tot ontvluchting zoo zacht bestrafte
en ook bij de herhaling van het geval niet met zulk eene gestrengheid
to work ging, als men in zeer vele beschaafdere landen onder dergelijke
omstandigheden zeer zeker zou aangewend hebben.
De langdurige burgeroorlogen brachten echter bijna elk der generaals in de gevangenschap van eon anderen generaal, — die mogelijk
spoedig weder zijn gevangene zou zijn.
Pogingen tot ontvluchting kwamen zeer dikwijls voor, werden als
geheel natuurlijk en van zelf sprekende beschouwd en niet to strong
gestraft, daar men niet kon weten of men daardoor niet een antecedent
schiep om op grond daarvan zelf later veroordeeld to worden.
Escobedo zelf was vroeger eenmaal de gevangene van Mejia geweest en door een krijgsraad ter dood veroordeeld, en deze had niet
alleen zijne vlucht begunstigd, maar hem zelfs nog reisgeld meégegeven.
Wat Escobedo van zijne eigene vrienden zou verwacht hebben, kon
hij niet to hard bij de vrienden des keizers bestraffen, al moest hij ook
zorgen, doze pogiugen tot zijne bevrijding onmogelijk to maken.
Doktor Basch begaf zich op den morgen van den vorigen dag op
last van den keizer naar mijne vrouw.
Toen hij het huis verliet word hij in hechtenis genomen.
Spoedig daarop trad een ander officier in de kamer en verzocht
haar, die nog niets kwaads vermoedde, op beleefde wijze, naar generaal
Escobedo toe to gaan.
De generaal zeide haar op een eenigszins ironischen toon :
— Mevrouw ! het is hier to Queretaro een ongezonde lucht , de
typhus heerscht bier. Bovendien is het hier ook cone gevaarlijke lucht,
en wad ik hier Diet door mijne plichten teruggehouden, en was ik vrij,
even als gij, clan zou ik van hier vertrekken.
— Voor u, ging hij voort, is het in alien gevalle beter, dat gij
hier vandaan gaat, en ik wensch ten zeerste, dat gij binnen twee 'tren
vertrekt.

KEIZER VAN MEXICO

901

— 1k begrijp u zeer goed, generaal ! antwoordde mijne vrouw, en
bemerk dat gij alles weet. Is het een misdaad dat ik miju keizer en den
weldoener van mijn echtgenoot heb willen redden, bestraf mij dam !
De generaal verliet de kamer zonder een woord ten antwoord te
geven, en mijne vrouw keerde naar hare woning terug.
Spoedig daarop trad een officier, met zijn sabel op zijde en met
gedekten hoofde, zonder aan to kioppen de kamer binnen en zeide :
— Mevrouw, over tien minuten moot gij vertrekken. Het rijtuig
staat al voor de deur : maak u dus gereed.
Zoo was het ook en naast het rijtuig stond eene escorte cavalerie ;
mijne vrouw was een gevangene.
Zij verzocht den officier haar to vergunnen mij slechts eep oogenblik te zien, om afscheid van mij te nemen. De tegenwoordige omstandigheden waren zoo onzeker en men kon niet weten of het een afscheid
voor eeuwig was.
De officier het zich echter niet bewegen, maar antwoordde :
— Juist dat is uitdrukkelijk in strijd met het bevel dat ik gekregen
heb.
Eindelijk veroorloofde hij door bemiddoling van den kolonel die
tegenwoordig was en die mij het tooneel bij Escobedo en voor het huis
als oor- en ooggetuige vertelde, dat zij aan mij het briefje mocht
schrij von dat ik den vorigen dag door middel van de Indiaansche
gekregen had.
De tien minuten waren reeds lang verloopen, toen mijne vrouw met
hare kamenier in het gereed staande rip-6g stapte.
Toen zij den kommandeerenden officier echter het bevel hoorde
geven : “ Naar het hoofdkwartier ! n stapte zij in de uiterste opgewondenheid weder nit het rijtuig en verklaarde met de meeste bepaaldheid
dat zij generaal Escobedo volstrekt niet meer wilde zien.
De officier stond or op dat zijn bevel ten uitvoer zou gebracht
worden ; hij moest haar naar het hoofdkwartier brengen ; maar mijne
vrouw bleef insgelijks op haar stuk staan.
— Mevrouw ! ik ben in dienst, — ik moet u naar het hoofdwartier
brengen!
— Breng mij naar de gevangenis of waarheen gij maar wilt ; maar
naar Escobedo ga ik niet toe.
— Mevrouw ! antwoordde de officier, die hierdoor in verlegenheid
gebracht werd, ofschoon het mij spijt, zult gij mij noodzaken — het is
miju plicht — tot bet nemen van maatregelen om u met geweld daarheen to brengen.
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Op eene andere wijze zult gij mij niet naar Escobedo brengen.
Daar het tooneel eene ontknooping naderde, die ten gevolge van
den strijd tusschen vrouwelijke standvastigheid en ijzeren dienstplicht
niet kon uitblijven, trad de kolonel tusschen beiden.
Hij verzocht den officier een oogenblik geduld te hebben, daar hij
zelf naar Escobedo zou gaan om de zaak in orde te brengen.
De generaal lachte en zeide, dat hij haver tegenover een geheel
vijandelijk bafaljon clan tegen de woedende prinses wilde staan en zag
er van af haar in het hoofdkwartier te zien, doch beval, dat zij op
staanden voet zou weggebracht worden.
Mijne vrouw stapte weder in het rijtuig en, door het escorte begeleid, reed zij naar Santa Rosas, aan den voet der Sierra Gordo, waar
men haar vrijliet, maar haar onder de strengste bedreigingen verbood,
naar Queretaro terug te keeren.
In dit dorp schreef zij een brief, dien de kolonel mij ter hand stelde.
zij reed daarop met hare kamenier met den postwagen naar San
Luis Potosi, waar zij aan het huis van den consul Bahnsen afstapte, die
haar reeds vroeger welwillend ontvangen had en ook nu weder met
dezelfde vriendelijkheid ontving.
Te gelijker tijd kregen de gezamenlijke vertegenwoordigers van
vreemde hoven het bevel, Queretaro binnen twee uren te verlaten.
Pit waren de Oostenrijksche zaakgelastigde en zijn secretaris, de
de ridder Schmidt; de kanselier van den baron Von Magnus, de heer
Scholler , de Belgische secretaris van legatie Hooricks, en de Italiaansche
gezant Curtopassi.
De Fransche gezant Dano die gelijk Bazaine met eene vrouw, tot de
partij der liberalen behoorende, getrouwd was, achtte het niet noodig,
zich te Queretaro te vertoonen.
De baron Von Lago was er zoozeer op bedacht, aan het gevaar van
opgehangen te worden te ontkomen, dat hij het gegeven uitstel niet
afwachtte en ook geen poging deed om den keizer te zien.
Hij vertrok met zulk eene overhaasting, dat hij zelfs het codicil tot
diens testament meenam, zonder het vooraf door den keizer te laten
onderteekenen.
Daar dit echter ten aanhooren van drie getuigen, namelijk Lago,
Hooricks en Dr. Basch, opgesteld was, verklaarde de keizer dat het,
ondanks het ontbreken van zijne handteekening, van kracht moest zijn.
Daar de gezanten van een hooger gezag, den minister Don Sebastian
Lerdo de Tejada, de vergunning verkregen hadden Queretaro en den
keizer te bezoeken, had baron Lago het gerust kunnen wagon, aan het
—
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bevel van Escobedo to weerstaan, of althans eerie krachtige poging tot
tegenstand aan te wenden, die waarschijnlijk van gevolg zou geweest
zijn en althans bewerkt hebben, dat hun vertrek het voor gezanten
onaangename karakter van wegjagen verloor.
DaL Escobedo niet besloten was, de zaak tot het uiterste te drijven,
werd daardoor bewezen, dat er geene dwangmiddelen tegen baron
Magnus aangewend werden, die eenige dagen daarna aankwam en
onverhinderd met den keizer omging, ofschoon hij op eene geheel
andere wijze dan Lago zijn best gedaan had om het leven des keizers te
redden, waartoe hij als Pruisisch gezant veel minder in de verplichting
was, dan de vertegenwoordigers van Oostenrijk en Belgie.
Hij zou niet geweigerd hebben, de wissels — zoo noodig op zijne
persoonlijke verantwoording
te onderteekenen.
Op den 16 n Juni werd ik in mijne kapel op het strengst bewaakt ;
doch daar de andere officieren telkens op de kleine plaats, die zich voor
mijn raam bevonden, kwamen, konden zij mij nu en dan het een of
ander bericht toefluisteren.
Op doze wijze vernam ik van hen dat de keizer den vorigen dag
door den krijgsraad veroordeeld was.
Drie der rechters stemden voor zijn dood, drie voor verbanning ;
de stem van den voorzitter maakte dat hij veroord3eld word.
Tegen tien uren 's voormiddags kwam de reeds meergemelde
kolonel die ten gevolge van zijn rang vrijen toegang tot mij had.
Hij zeide mij dat generaal Escobedo het vonnis reeds bekrachtigd
had en dat het 's middags tusschen tweeen en drieen aan den keizer,
aan Miramon en Mejia zou voltrokken wordeu.
Voor geld en goede woorden had ik van mijn cabo cuarto papier
en pen gekregen en verzocht den keizer, mij to veroorloven hem op den
laatsten gang to mogen vergezellen, een wensch dien men hem zeker
niet zou weigeren.
De kolonel nam op zich, dit verzoek aan den keizer over to brengen.
Tegen een uur kwam hij terug en zeide mij op last van mijn dierbaron, ongelukkigen vorst, dai hij mij liet omhelzen en bedanken voor
alles, wat ik voor hem gedaan had.
Hij kende mijne trouwe verknochtheid aan hen, en hoe gaarne hij
mij op zijn laatsten gang in zijne nabijheid wenschte hebben, vreesde
hij toch dat ik mij tot voetstappen zou hebben laten vervoeren, die mij
het leven konden kosten.
Hij had met de wereld afgerekend en het zou hem hevig schokken,
van iemand afscheid to maple; die zon.dicht nabij hem gestaan had en
hem zo dierbaar was.
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1k vroeg den kolonel, of er geen hoop op het leven van don keizer
meer was.
— Volstrekt niet meer : om drie uren is alles afgeloopen, zei de
kolonel bedroefd, want hem was het met de redding des keizers waarlijk
ernstig geweest.
— Hoezeer wenschte ik, vervolgde hij, dat ik Maximiliaan nooit
had leeren kennen ! 1k was een verbitterd vijand van hem ; maar door
zijne verhevene kalmte te midden van zijn ongeluk en door zijne beminnelijkheid heeft hij mij geheel voor zich gewonnen. Toen ik hem zoo
even zag brak mij het hart, en ik schaam mij niet te bekennen, dat ik
naar een aangrenzend vertrek gegaan ben en geweend heb.
Nadat de kolonel mij verlaten had, gaf ik mij geheel aan mijne
smart over.
Ik wierp mij op mijne legerstede neer en bedekte mijn aangezicht
voor het oog van den schildwacht, die mij verbluft aangaapte.
Door het geluid van trommels en militaire muziek ontwaakte ik
uit mijne overpeinzingen.
Met een kloppend sprang ik op en snelde naar het raam.
De hooge muur maakte het mij onm.ogelijk iets te zien, maar ik
hoorde duidelijk het kommando der officieren, die hunne troepen in den
omtrek der Alameda, Welke niet verder dan omstreeks driehonderd
schreden van het klooster verwijderd kon zijn, post deden vatten.
Hier zou de keizer naar ik dacht doodgeschoten worden, evenals
zulks met Mendez geschied was.
Het was over tweeen.
1k luisterde met ingehouden adem, want daar ik ieder kommando
zeer duidelijk kon verstaan, moest ik ook de noodlottige schoten
hooren.
Maar in plaats daarvan klonk mij vroolijke muziek in de ooren, en
om drie uren was alles wader doodstil.
Mijne gemoedsbeweging was onbeschrijfelijk en kan slechts begrepen worden door iemand, die ooit in een dergelijken toestand verkeerd heeft.
Verwachtingen van den avontuurlijksten card en hevige wanhoop
maakten zich beurtelings van mijn gemoed meester ; het was eene ontzettende zielefoltering, zooals het vooruitzicht van niijn eigen dood niet
zou hebben kunnen teweeg brengen. Zeker wachtten de troepen op
hem. Zoo verliepen er twee verschrikkelijke uren.
Eindelij k, tegen vij f uren, snelde _de kolonel mijne kamer binnen
en riep mij toe : Op bevel van den president is de voltrekking van het
vonnis tot den 1 9den uitgesteld. !
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Miramon en Mejia stonden eerst in twijfel, of zij den keizer dit
verdriet nog voor zijn flood zouden. aandoen ; 'mar Mejia kwam toch
eindelijk tot het b3sluit, den keizer deze treurige tijding mede to deelen.
Hij deed hier wel aan ; want al mocht de eerste indruk ook zeer
bedroevend zijn, zoo verlichtte deze tijding den keizer toch het sterven.
De zorg voor zijne echtgenoote kwelde hem meer dan al het andere.
Hij kwam spoedig tot bedaren en zeide tegen Dr. Basch
— Pat is een band minder die mij aan het leven hecht.

HOOFDSTUK LIX.

prinses van Saln-*alma.

De naam der echtgenoote van den moedigen pries van Salm, die
den keizer zoo liefdevol bijstond in gijne gevanschap, werd herhaaldelijk
neergeschreven.
Ter vollediging der droeve geschiedenis van MaximiHaan willen wij,
vooraleer het einde van den beminnelijken keizer te beschrijven, eenige
trokken meedeelen uit het dagboek der prinses.
Zij zijn noodig voor het volledigen onzer geschiedenis. Wij laten
haar dan het woord :
In de laatste zes jaren heb ik veel gehoord en gezien. Gedurende
den Amerikaanschen oorlog vergezelde ik mijn man bijna altijd, en werd
alzoo ooggetuige van verscheidene belangrijke gebeurtenissen, terwijl
ik persoonlijk kennis maakte met bijna alle generaals en andere
personen, die in dit revolutionaire tijdperk eene voorname rol gespeeld
hobben.
Ik vertoefde ook een gerjuimen tijd te New-York en te Washington,
en daar ik aldaar zekere planner ten uitvoer te brengen had, kwam ik
met die staatslieden, welke aan het hoofd der zaken stonden, in aanraking en hoorde en merkte velerlei op.
Toen ik met mijn man haar Mexico vertrok, liepen de omstan.digheden zoo samen, dat ik in het daar ten tooneele gevoerde treurspel
insgelijks eene rol to vervullen had.
In een woord, daar ik zoo velerlei heb gezien en ondervonden,
beeit de meening zich verspreid, dat ik veel mee to deelen heb, en
verscheidene mijner vrienden noodigden mij dan ook uit, mijne ervaringen gedurende deze zes jaren openbaar to maken.
heb ook beloofd Iieraan gevolg te zullen geven, en ken dit deti
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te eer doen, daar ik altijd een dagboek gehouden heb en boYendien een
zeer goed geheugen bezit.
De keizer was door de Juaristen binnen Queretaro belegerd, en
mijn man was bij hem.
Wij haddell sedert een geruimen tijd Diets van hen gehoord, en
er liepen te Mexico dan ook de tegenstrijdigste geruchten omtrent
hen.
Ik woonde destijds niet in de genoemde stad zelf, maar in het huis
van den vroegeren Mexicaanschen consul te Hamburg, den heer Friedrich
Hube, te Tacubaya, een allerliefst plaatsje, eenige mijlen van de hoofdstad, waar vele Mexicanen hunne buitenverblijven hebben, verwijderd.
In Maart 1867 hoorden wij , dat Marquez met drie man van
Queretaro aangekomen was, en geheel Mexico verkeerde dientengevolge
in de uiterste spanning.
Daar ik zeer verlangend was om tijdingen omtrent mijn man te
verkrijgen, verzocht ik den heer Hube mij naar generaal Marquez to
vergezellen.
De generaal ontving mij zeer vriendelijk.
Hij was nu een man van gewicht en wist zich bijzonder good in
deze nieuwe rol to voegen.
De keizer had hem tot zijn lugarteniente (plaatsvervanger) benoemd,
en hij gedroeg zich en sprak over den keizer alsof doze in zekeren zin
zijn ondergeschikte en hij zelf de hoofdpersoon in Mexico was.
Tegenover mij gedroeg hij zich intusschen uiterst minzaam en nam
zijn sluw, bruin gezicht de vriendelijkste plooien aan.
Hij had zijn baard afgeschoren, die anders een diep litteeken van
eene wonde op zijne wang, die hij door een schot gekregen had, bedekte,
hetgeen hem niet mooier maakte.
Over mijn man sprak de generaal overigens met de meeste hoogachting.
Hij noemde hem een der dapperste officieren to Queretaro en
vertelde mij, dat hij zich nog kort geleden daardoor had onderscheiden,
dat hij met een handvol manschappen zes kanonnen veroverd had.
Voor dit dappere gedrag had hij hem gedecoreerd en had hij hem
vOOr zijn vertrek tot generaal benoemd.
Wij brachten ook een bezoek aan generaal Vidaurri, die' met
Marquez meegekomen was en die het bevestigde dat alles to Queretaro
voortreffelijk gesteld was.
Doze het zich insgelijks in de warmste bewoordingen over mijn
man uit en zeide dat hij hem als zijn Z0011 liefhad.
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De goede berichten omfrent het leger van den keizer brachten to
Mexico de uitbundigste vreugde teweeg : bals en vuurwerken volgden
elkander onafgebroken op gedurende de tien volgende dagen, waarin
Marquez zich, naar hij zeide, overeenkomstig de onderrichtingen des
keizers, voorbereidde om Porferio Diaz, die met een legerkorps Juaristen
of liberalen tegen Puebla optukte, to gemoet to trekken.
De toebereidselen waren eindelijk voltooid en de keizerlijke troepen
verlieten. Mexico ; er bleven ter bewaking der stad slechts eenige
IVIexicaan.sche troepen achter, wier getal zoo ontoereikende was, dat zij
den vijand niet konden beletten, de stad tot binnen de garitas te
naderen.
Dagelijks hadden er in en ow. Tacubaya kleine schermutselingen
plats.
Drie dagen na den aftocht van het leger verspreidde zich het
gerucht dat Marquez eene schitterende overwinning behaald, Porferio
Diaz gansch verslagen en diens leger uiteengedreven had.
Dit gerucht bleef echter niet lang in omloop, want reeds op den
volgenden dag kwam de keizerlijke veldheer, slechts van een dozijn
ruiters vergezeld, als vluchteling in de stad, terwijl hij zijn verslagen
leger omstreeks twaalf uren vooruit was. Hij had op den 8 11 April bij
San Lorenzo een.e schandelijke nederlaag geleden en geheel zijne artillerie verloren.
Als Porferio Diaz in staat geweest was eenigermate gelijken tred
met zijne voor hem vluchtende vijauden to houden, dan zou hij Mexico
zonder eenig tegenstand to ontmoeten hebben kunnen binnenrukken.
Hij vertoonde zich echter eerst drie dagen later in de nabijheid der
stad, toen ons leger eenigermate van den schrik bekomen was.
De voorhoede der Juaristen trok bij ons huis to Tacubaya voorbij,
en ik be-wonderde hunne mooio paarden en uniformen, die de soldaten.
meerendeels als buit op onze troepen veroverd hadden.
Tacubaya en Chapultepec werden door de Juaristen zonder dat er
tegenstand geboden werd bezet, en de toebereidselen tot de belegering
van Mexico begonnen.
In den volgenden nacht droomde ik, dat ik mijn man den dood
nabij zag.
De keizer boog zich over hem heen, hield hem bij de hand en zeide
treurig :
— Och, dierbare vriend ! gij moot naij niet alleen laten.
Mijn man riep overluid mijn naam uit , rondom hem werd er
gevochten en overal zag ik bleed en ol de akeligieden van een gevecht.
Dezelfde droom herhalde zich in an volgenden nacht.
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Ik zag mijn man met den dood worstelen en hoorde mij door hem
bij mijn naam noemen.
Overal in den omtrek werd er gevochten, alley was in duisternis
gehuld en bliksemstralen doorkliefden de lucht.
Dezelfde droom herhaalde zich ook in den nacht, en mijn man riep
nu nog luider op mij dan vroeger.
Deze driemaal herhaalde droomen maakten mij des te ongeruster,
daar ik aan droomen geloof, en ik kwam tot het besluit naar Mexico te
gaan, en daar met den Pruisischen gezant, baron Von Magnus, en de
bevelhebbers der vreemde troepen te beraadslagen of er niets kon
gedaan worden om den keizer en mijn man te redden, daar deze mij in
het uiterste gevaar schenen te verkeeren.
Toen ik aan den heer Hube, dat ik naar Mexico Wilde gaan, verklaarde hij zich daar ten stelligste tegen en maakte zich zcer driftig.
Hij zeide, dat hij al wat in zijne macht stond zou doen, om mij van
zulk eene dwaasheid terug te houden.
Hij was voor mijne veiligheid verantwoordelijk ; mijn man had mij
aan hem toevertrouwd en hij zou niet dulden dat ik mij aan zulk eene
onbezonnenheid schuldig maakte.
Mijnheer en Mevrouw Hube hadden mij met de meeste welwillendheid onder hun gastvrij dak ontvangen en mij met eene liefde en eene
deelneming behandeld, alsof ik hunne eigen dochter was ; het speet mij
vandaar niet weinig dat ik iets ging doen wat hun mishaagde ; maar er
zijn gevoelens waaraan men geen weerstand kan bieden en waartegen
alle redeneeringen niets vermogen.
Het was mij te moede alsof eene onweerstaanbare macht mij aandreef, de stem van mijn hart te volgen, en ik kwam tot het onherroepelijk besluit, mijn voornemen in alien gevalle ten uitvoer te brengen,
ofschoon ik het ook voor goed hield mij den schijn to geven, alsof de
bedenkingen van den heer Hube indruk op mij gemaakt hadden.
Zoowel hij als mevrouw Hube vertrouwden mij echter geenszins,
en daar zij vreesden dat ik mij binst den nacht uit de voeten zou maken,
werd de buitendeur niet alleen, zooals gewoonlijk, gesloten, maar
haalde de hoer Hube den sleutel ook uit de deur en nam lien met zich
-naar zijne slaapkamer mee.
Dat was zeker een streep door mijn rekening ; maar ik wist dat de
deur 's morgens om zes uur opengedaan werd, om de buitenshuis
slapende stalknechts binnen to laten ; en toen dit zooals gewoonlijk
geschiedde, sloop ik met mijne kamenier Margaretha en mijnen trouwer
viervoetigen metgezel Jimmy de deur uit.
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De heer Hube lag echter op den loer, kwrm eensklaps van achter
een hoek to voorschijn en zeide in de uiterste opgewondenheid :
–r Hoe nu princes ?
— Goeden morgen. mijnheer Hube, antwoordde ik zeer koel, en
ging de deur uit.
De heer Hube sloeg echter eenen naderen weg in, en toen ik bij de
poort kwam, vond ik hem daar reeds.
— waar wilt gij naartoe ? vroeg hij.
— Natuurlijk naar Mexico, zooals ik u gezegd heb, antwoordde
ik, zonder nogthans iets van mijne droomen en van mijne plannen to
zeggen, waarmee hij Loch maar zou gelachen hebben.
Hij bestormde mij nu opnieuw met bezwaren en bedenkingen.
Hij zeide dat ik wel eens kon gedood worden, of dat ik mij althans
te midden van de ruwe soldaten aan andere gevaren blootstelde, en zoo
hield hij mij uren lang al datgene, wat zijn gezond menschenverstand
hem ingaf, voor, ten einde mij van mijn voornemen of te brengen ; doch
het spreekt wel van zelf, dat dit alles niet den minsten invloed op mij
uitoefende, daar ik eenmaal stellig besloten had mijn eigen zin to doen.
Ik bedankte hem * hartelijk voor al de vriendelijkheid die hij mij
bewezen had, en voor de moeite die hij zich om mijnentwille gaf, maar
verklaarde hem tevens met de meeste bepaaldheid dat ik wilde en moest
vertrekken.
De goede grijsaard werd doodsbleek maar sprak verder geen woord
om mij terug te houden.
Ik moest nu met Margaretha en Jimmy eene legua ver naar
Chapultepec te voet afleggen.
De geheele straatweg was met vijandelijke officieren en soldaten
bedekt ; maar zij hadden mij bij den heer Hube, die tot de partij der
Juaristen behoorde, gezien, en dientengevolge groetten alien mij met
den meesten eerbied en lieten mij onverhinderd door.
Toen ik to Chapultepec aankwam, vroeg ik naar den bevelvoerenden
officier, zekeren kolonel Leon, die twee . jaren. lang in Noord-Amerika
geweest was en tamelijk goed Engelsch sprak.
Hij werd uit eene restauratie waar hij j uist het middagmaal nam,
gehaald en ontving mij buitengewoon beleefd en welwillend.
Ik zeide hem dat ik mij over den toestand van den keizer en mijn.
man zeer bekommerd maakte en dat ik naar Mexico wilde om eene
poging te doen of de vreemde kolonels misschien geneigd zouden zijn
zich aan Porferio Diaz over te geven, wanneer deze er zich toe verbond
dat het leven van den keizer en de vrcemde officieren gespaard zou
worden, ingeval deze gevangengenomen werden.
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De kolonel zeide tot mij dat Queretaro het niet tang meer zou
kunne a volhouden •
De stad was nauw ingesloten en het garnizoen zeer nabij om van
honger om te komen.
Hij gaf mij volgaarne de gevraagde vergunning op mijne belofte,
dat ik oogcnblikkelijk zou terugkomen. , zoodra ik de meaning der
vreen. do bevelhebbers zou gehoord hebben.
Ili. hood mij zijn arm aan en begaf ilch met mij drie kwaart leguas
ver naar zijn uiterste voorposten.
Hier verliet hij mij en nu snelde ik, door Margaretha en Jimmy
gevolgd, over het vlakke veld naar de garita, die door eene batterij
verdedigd wend.
De keizerlijke officier, die aldaar het bevel voerde kende mij en dus
ondei vond ik geene zwarigheden.
De soldaten legden planken over de gracht der schans en hielpen
ons over de borstweriug been.
Ik ging terstond naar baron Von Magnus, dien ik thuis trof maar
mij eenigszins koel en afgemeten ontving.
Hij had het mij namelijk kwalijk genomen dat ik ondanks zijn raad
mijn intrek in het huis van den beer Hube genomen had, tegen wien
hij, ik weet niet om welke reden, gij tamelijk vooringenomen was.
Ik hield mij aloof ik zijne afgemeten houding niet bemerkte, en
zeide tot hem, met welke bedoeling ik te Mexico gek omen was en dat
ik de kolonels Von Kodolitsch en graaf Khevenhtiller wenschte to
spreken.
Kolonel Leon had over deze beide heeren met de meeste achting
gesproken, daar zij zieh in den laatsten veldslag zoo dappE r gedragen
hadden, en er zijn woord van eer op gegeven, dat hij deze vrij naar
Mexico zou la. ten terugkeeren, als zij tot het houden van eon mondgesprek met hem naar Chapultepec zoudenlcomen.
De houding van baron Von Magnus veranderde . Qogenblikkelijk,
then hij mijn plan en de stappen die ik reeds ter bereidiug daarvan
gedaan had, vernam ; hij beloofde' er zieh veel van als ik mij daarbij
door zijne raadgevingen wilde laten leiden, wrarmede ik het volkomen
evens was.
De gezant liet zijn rijtuig voorkomen en nu reed ik naar kolonel Von
Kodolitsch, dien ik niet to huis maar bij graaf Khevenhaller aantrof.
Kolonel Von Kodolitsch was terstond bereid om naar kolonel Leon
to vertrekken, doch alleen order voorwaarde, dat baron Magnus met de
geheele onderhandeling nicts to maken zou hebben, daar deze zeer
geneigd was, slechts zijn eigen hoofd to volgen.
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a zeide hem intusschen dat ik reeds eene schikking met den
gezant gemaakt had en daarop niet kon terugkomen.
De kolonels beloofden mij hi€ rop zoo spoedig mogelijk met hunne
officieren en soldaten to zullen spreken en mij den uitslag hiervan to
laten weten.
Baron Von Magnus bracht mij daarop naar Mevrouw Von Machalowitsch, eene Mexicaansche dame die met eon Oostenrijkschen officier
getrouwd was, waarbij ik dim nacht bleef.
Den volgenden morgen sprak ik de beide kolonels.
Graaf Khevenhiiller was voor eene onmiddellijke overgave.
Hij zeide dat het duidelijk was dat Marquez den keizer verried, en
al mocht hij ook bereid zijn om zijn leven honderdmaal voor dezen in
de waagschaal to stellen, zoo was hij Loch volstrekt niet van zin, zieh en
zijne soldaten voor generaal Marquez op to offeren.
Kodolitsch was echter van gevoelen, dat men niet over eene overgave moest onderhandelen, voordat men zekere berichten van Queretaro had en den bepaalden wil des keizers kende.
Ofschoon hij bereid was, de voorwaarden van den vijand aan to
hooren, kon hij tech geene samenkomst met kolonel Leon helpben, daar
generaal Marquez zooeven eene order uitgevaardigd had, volgen s welke
ieder officier of soldaat, die op de eon of andere wijze onderhaudelingen
met den vijand aanknoopte, op staanden voet gefusileerd zou worden.
1k verzocht hun nu, mij eene schriftelijke volmacht to geven., waardoor ik gemachtigd word om in naam der vreemde kolonels en troepen
to onderhandelen ; zij hielden dit insgelijks voor to gevaarlijk en wilden,
dat ik op mijn eigen houtje naar Porferio Diaz zou gaan en dezen de
volgende twee voorstellen dom.
Het eerste was dat hij aan mij of aan iemand anders zou vergunnen.,
naar Queretaro to vertrekken, ten einde den keizer van den staat van
zaken to Mexico to onderrichten en zijne mooning to vragen, tot welk
einde er eene wapenstilstand van zeven dagen zou gesloten wOrden.
Mocht de vijandelijke generaal dit voorstel niet aannemen, dan
waren de vreemde troepen bereid, zich aan hem over to geven onder
voorwaarde, dat hij het leven van den keizer en van de vreemde troepen,
ingeval deze met Queretaro in de handen der liberalen mochten vallen,
schriftelijk en met zijn woord van eer zou waarborgen.
Daar het mij eene dwaasheid toescheen zonder eene schriftelijke
volmacht, naar Porterio Diaz to gaan, verzocht ik aan baron Von
Magnus, eenige letteren aan mij to geven, waarin verklaard word, dat
ik inderdaad door de vreemde kolonels afgezoLku was ; hij weigerde
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zulks insgelijks, maar zeide mij dat hij een ander middel wist, hetwelk
even goed aan bet Joel zou beantwoorden, zonder iemand in gevaar te
stellen.
Er Meld zich, zoo deelde hij mij mede, to Mexico eene zekere
Mevrouw Baz op, wier man generaal bij den staf van Porferio Diaz en
er toe bestemd was, gouverneur van Mexico te worden, wanneer deze
stad ingenomen mocht worden.
Deze dame stond in rechtstreeksche verbintenis met den vijand en
was inderdaad diens spion to Mexico.
Wanneer men zich in deze zaak tot haar wendde, zou het haar
gemakkelijk vallen, aan haren man mee to deelen dat ik eene tfgezante
van den minister en van de vreemde kolonels was.
De baron en ik reden naar Mevrouw Baz en namen den kanselier
van den gezant, den heer Scholler, mee, die voortreffelijk Spaansch
spreekt en voor tolk moest dienen, ten einde aan de genoemde dame
alles helder en duidelijk uiteen to zetten, zoodat er geene vergissing of
misverstand mogelijk was.
Doze Mevrouw Baz was eene beroemde vrouw, die bij de partij der
liberalen de meeste achting genoot, daar zij aan deze gewichtige diensten
bewezen had.
Reeds toen de Franschen nog in het land waren was zij onder allerlei
;vermommingen dikwijls in de legerplaats van den vijand geweest, en
hare berichten en hare waarschuwingen waren altijd zoo juist en tijdig
gebleken, dat men haar bij de liberalen nooit anders dan "de beschenneng el , noemde.
Zij was eene vrouw van jets meer dan dertig jaren, met eene slanke
niet lange gestalte, een smal, langwerpig gezicht, mooie tanden, een
hoog, breed voorhoofd en bijzonder levendige oogen, waarin zeer veel
uitdrukking lag.
Zij was zeer bedaard en zedig in haar voorkomen, maar uit al hare
handelingen bleek dat zij geesteskracht bezat en de bewustheid daarvan
in zich omdroeg.
Baron Von Magnus verklaarde haar de reden van ons bezoek en
deelde haar insgelijks de voorstellen mede, die ik te doen had ; ook
verkla trde hij zich bereid al de kosten, die er voor reizen, escortes en
andere doeleinden mochten gemaakt worden, tot een of ander bedrag
naar welgevallen op zich to nemen.
Mevrouw Baz hechtte terstond hare goedkeuring aan mljn plan en
bood zich aan, mij zelf naar Porferio Diaz te vergezellen en een poging
te doen oin deze tot de aanname der voorgestelde voorwaarden te be-
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weder, maar zij kon pas den volgenden dag vertrekken, daar zij eerst
tijding van haren man moest afwachten.
Daar ik kolonel Leon beloofd had, naar het vijandelijk leger te
zullen terugkeeren, zoodra ik de meening der kolonels zou gehoord
hebben, en daar ik vreesde dat mijn lang wegblijven hem argwaan tegen
mij zou doen opvatten, voliet ik voorloopig de stacl en begaf mij naar
de Casa San Jago Colorado, waar ik den kolonel aantrof.
Hij zeide mij, dat hij Porferio Diaz gesproken, en dezen mijn plan
medegedeeld had en dat deze de zaak in handen van kolonel * * * gesteld had, wien ik de voorwaarden der vreemde kolonels moest modedeelen.
Ik zeide wel is waar aan kolonel Leon dat mevrouw Baz den volgenden dag in eigen persoon met mij naar Porferio Diaz zou gaan ;
maar toch drong hij er op ran, dat ik den genoemden officier zelf zou
spreken, en dus reden wij Haar 't hoofdkwartier to Tacubaya.
De kolonel verwachtte mij ; maar toen ik hem zeide, dat ik den
volgenden dag met mevrouw Baz zou terugkomen, vergunde hij mij
weder naar Mexico to vertrekken, waar ik beloofd had voor den nacht
te zuIlen terugkomen.
Het was ondertusschen donker geworden, en toen ik met Margaretha en Jimmy bij de Garitha kwam en de schildwacht mij onverwachts
een Werda ? n toeriep, beging ik in mijne verlegenheid eene schromelijke vergissing en zeide met de meeste vastberadenheid : enemiga
(vijandin), in plaats van “ amiga (vriendin).
De schildwacht antwoordde even vastberaden met een schot, waarvan de kogel mij gelukkig, zonder mij eenig letsel to doen voorbijsnorde.
Daar ik voor eene herhaling daarvan vreesde, vluchtte ik achter
een boog der waterJeiding, die zich dicht in de nabijheid daarvan
beyond, en Margaretha, die evenmin als Jimmy eene vriendin van
buskruit was, viel op hare knieen en riep in haren angst al de heiligen
van den almanak om hulp aan.
aan de soldaten aan de poort te doen begrijpen dat ik geenszins
eene enemiga was, riep ik hun met luider stemme toe :
— Viva Maximiliano !
Tot mijn geluk voerde eene oude kennis van mij het bevel bij do
poort en wel de oude kolonel Campos, die mij aan. mijne stem herkencle
naar buiten kwam en hevig verstoord was dat een zijner soldaten op
mij gevuurd had.
Toen ik den volgenden morgen bij Mevrouw Baz kwam, zeide deze
tegen mij, dat zij eerst om twee uur tijding van -hare') min kon krijgen
en daarop moest wachten.
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1k ging dus op den bepaalden tijd andermaal naar haar toe en
vernam nu tot mijn leedwezen, dat generaal Baz den avond to voren
het bevel gekregen, had om naar Escobedo to vertrekken en dat zij ,mij
alzoo niet kon. vergezellen.
Zij beloofde intusschen iemand naar Porferio Diaz to zullen zenden
met een brief waarin zij bevestigde dat ik inderdaad door den Pruisischen
gezant en de vreemde kolonels afgezonden was.
Ik gaf mij alle moeite om haar to bewegen met mij mee to gaan.
maar zij wilde niet. 1k moest dus wel alleen gaan.
Kolonel Leon en de andere kolonel wachtten met een escorte op
Mevrouw Baz en mij , om ons naar het hoofdkwartier van Porferio Diaz
to brengen.
Daar ik echter sedert drie dagen geene andere kieeren aangetrokken
had en naar het hoofdkwartier dat verscheidene mijlen van Tacubaya
verwijderd was, moest rijden., ging ik eerst naar het huis van mevrouw
Hube.
Daar ik haar niet tide welk plan ik had, was zij heel boos op mij,
want men had haar de zonderlingste berichten omtrent mij doer en
later gegeven.
Hoe zeer het mij ook speet, dat ik het misuoegen dier goede vrouw
opgewekt had, achtte ik het toch beter, haar voorloopig van de zaak
to laten
denken, wat zij maar wilde en haar alleen to zeggen, dat ik
,
naar het hoofdkwartier ging, waarop zij mij mededeelde, dat ik haren
man daar zoii. vinden.
Kolonel Leon was zoo vriendelijk, mij zijn mooi Mexicaansch paard
to leonen, en zoo kwam ik al spoedig in de nabijheid van Guadeloupe,
het dorp, waarin zich het hoofdkwartier beyond.
Bij dit dorp wachtten wel zeker vijftig personen, die den generaal
der liberalen verlangden to spreken en onder hun getal bemerkte ik den
heer Hube, die mij met een zeer ernstig gezicht ontving.
Toen ik hem echter zeide dat ik als afgezante der vreemde officieren
kwam, om met Porferio Diaz over de overgave to on.derhandelen en
hem verzocht, mijn folk to willen zijn, veranderde zijn geheel voorkomen eensklaps en prees hij me meer dan ik verdiende.
IIK zond den generaal mijn naamkaartje en werd terstond bij hem
toegelaten.
De generaal is iemand van middelbare lengte met een inuemend
gezicht en heldcr zwarte, zeer schrandere oogen.
Hij droeg een blauwen uniformrok met gele metalen knopen, een
blauwe brook en hooge laarzen.
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Hij ontving me zeer vriendelijk, gaf mij de hand en zeide, dat hem
door zijne officieren medegedeeld was, dat ik omtrent de overgave van
Mexico voorwaarden van de vreemde troepen over te brengen had en
dat hij bereid was, deze aan te hooren.
Ik vroeg hem of hij niet een brief V an mevrouw Baz gekregen had,
waarop hij een bevestigend anfwoord gat ; maar hij verlangde meer
gedetailleerde voorstellen te hooren.
De heer Hube sprak nu tot hem met groote welsprekendheid en
veel gevoel.
Hij bezwoer den generaal, de voorgestelde voorwaarden aan to
nemen, hetgeen terstond een einde aan het bloedvergietenfz' ou maken.
Hij wees op al de gevolgen en voordeelen, die zulk eene handelwijze
met zich zou brengen en de grijsaard was van hetgeen hij zeide zelf zoo
overtuigd en aangedaan, dat de tranen hem in de oogen stonden.
Den generaal wilde de voorgestelde wapenstilstand van zeven dagen
volstrekt maar niet bevallen en — hij vertrouwde mij niet, zooals ik
later vernam.
Hij dacht, dat ik alleen maar naar Queretaro wilde, om aan den
keizer tijdingen omtrent Mexico to brengen, die misschien een aanval
tegen de liberalen ten gevolge zouden hebben.
Ook had hij de vaste ovortuiging dat Marquez het verkregen uitstel
ter bevestiging der stad zou gebruiken.
De generaal antwoordde dan ook dat het buiten de grenzen zijner
macht lag, ten opzichte van den keizer en de troepen binnen Queretaro
eenige beloften te doen.
Hij voerde slechts het bevel over den heift van het leger en kon
alleen in betrekking tot Mexico onderhandelen.
De overgave der stad wilde hij onder geenerlei voorwaarden aannemen , hij was er zeker van doze in handen to zullen krij gen, en wilde
Marquez en andere Mexicanen die opgehangen verdienden to worden
niet laten ontsnappen.
Wanneer de vreemde troepen er echter wilden uitkomen en zich
overgeven, dan zou hij hun het leven en de vrijheid en alle y wat zij met
zich mee konden nemen met uitzondering van hunne wapenen laten
behouden.
Hij zou hen alsdan op de kosten der regeering naar de-een of
andere haven, die zij maar wilden, laten brengen, vanwaar zij naar
Europa zouden kunnen terugkeeren.
Wanneer ik intusschen naar Queretaro wilde gaan, dan zou hij mij
een pas en een brief voor Escobedo meegeven, aan Wien hij het roost
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overlaten of deze mij het binnentreden van deze stall wilde voroorloven.
Het was 's namiddags tegen vier uur, en nadat ik bij den generaal
een kop koffie gedronken had, steeg ik te paard om naar Mexico terug
te keeren en to hooren, wat de vreemde officieren op de voorstellen van
Diaz to zeggen hadden.
Daar de Garita waardoor ik Mexico verlaten had, verscheidene
leguas van Guadeloupe verwijderd was, besloot ik de naastbijgelegene
in te rijden, daar het bovendien klaarlichte dag en daar er dus voor
geen misverstand te vreezen was.
Een escorte bracht mij tot aan de uiterste voorposten, en nadat ik
mijn zakdoek als parlementaire vlag aan mijn karwats vastgebonden
had, reed in galop naar de Garita toe.
Toen ik op eene kleine brug nabij de batterij bij de poort kwam en
er reeds zoo dicht bij was dat ik de gezichten van de soldaten kon zien,
vuurde de schildwacht op mij, waariu ik een wenk zag om stil te blijven
staan.
Ik bleef dus staan in de verwachting, dat men een korporaal en
eenige manschappeu naar mij toe zou zenden om mij to visiteeren.
1k zag de soldaten insgelijks op de borstwering komen, en voordat ik er nog over kon nadenken, wat zij wel met mij voorhadden kreeg
ik, de voile laag.
De kogels floten om mijn hoofd heen, en een daarvan raakte zelfs.
mijn haar aan ; andere vielen in de nabijheid van mijn paard op den
grond neer.
Ik was meer gebelgd dan verschrikt, want het was eigenlijk te
dwaas om van to spreken, op eene vrouw te schieten, alsof ik in staat
zou geweest zijn om de batterij in to nemen
Mijn eerste gedacht was naar de domme kerels toe to rijden en hun
met mijn karwats om de ooren te slaan ; maar ik hoorde achter mij het
hoefgetrappel der paarden van het escorte der liberalen, dat mij ter
hulp wilde snellen, ik zag de soldaten op de schans in allerij1 laden, en
wilde niewand om mij nentwil aan gevaar blootstellen.
Ik maakte dan ook rechtsomkeer ; mijn klein Mexicaansch paard
vloog als een piji uit een boog voort en ik legde mijn hoofd op zijn
hals.
De ellendige kerels zonden mij inderdaad nog een salvo na, maar
gelukkigerwijze werden noch ik Hoch mijn paard getroffen.
Later hoorde ik, dat de schans bij de poort door ruwe Indiaansche
rekruten bezet geweest was, die waarschijnlijk niet wisten, wat mijn
Witte zakdoek moest beteekenen, en dat hun officier op het oogenblik
mijner komst zich in eene naastbijgelegen.e Iterberg to coed deed,
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Het kwam aan Marquez ter ooren, dat men op een parlementair
gevuurd had, zonder dat hij echter wist wie deze goweest was, en nu
werd de nalatige officier in arrest genet.
Vijf a zes officieren der liberalen kwamen mij met vijf en twintig
man to gemoet ; alien toonden zeer veel belangstelling in mij en wilden
ter nauwernood gelooven, dat ik niet gekwetst was.
Daar ik mij niet nogmaals aan een peletonsvuur wilde blootstellen,
besloot ik, de poort, waarover kolonel Campos het bevel voerde, binnen
to rijden, en generaal Porferio Diaz was zoo vriendelijk, mij een escorte
van tien manschappen mee to geven..
Voordat wij echter de Garita, die verscheidene leguas verwijderd
was, bereikten, overviel ons een onweersbui, die mij doornat maakte,
zoodat ik er den voorkeur aan gaf, naar Tacubaya to gaan, waar ik
door Mevrouw Hube nu met open armen ontvangen word, daar haar
man haar verteld had om welke reden ik vertrokken was.
Den volgenden dag was het Goode Vrijdag, 19 April, en nu mocht
er zich geen rijtuig, geen paard of muilezel op den straatweg naar
Mexico vertoonen.
Daar het echter dringend noodzakelijk was, het gevoelen van baron
Von Magnus en van de andere kolonels to vernemen, begaf ik mij te
voet op weg, hetgeen to midden van de brandende stralen der zou een
een zeer vermoeiende tocht was.
Ik ging eerst naar baron Von Magnus en daarop naar de kolonels,
die mij zeiden, dat zij zich niet met de aanbiedingen van den vijandelijken generaal konden inlaten, zoolang zij den wil des keizers niet
vernomen hadden.
1k stelde daarop voor op mijn eigen houtje naar Queretaro to gaan ,
maar hiertegen verzette zich baron Magnus, die volstrekt niet wilde,
dat ik Mexico nogmaals verliet, en mij trachtte te bewegen er althan.s
eenige dagen mee to wachten, gedurende welken tijd er misschien zekere
berichten van Queretaro zouden komen.
Daar ik aan Porferio Diaz beloofd had, zoo spoedig mogelijk terug
to zullen keeren, schikte ik mij niet dan ongaarne in de mooning van
den baron.
Doze scheen er zich bekommerd over to makers, dat generaal Marquez misschien tijding zou gekregen hebben omtrent de stappen, die ik
gedaan had, en mij op den terugweg gevangen zou laten nemen.
Toen ik in de legerplaats der liberalen was, had kolonel Leon tot
mij gezegd, dat hij een aantal vreemde, keizerlijke gevangenen onder
zijne bewaking had, die bij San Lorenzo gevangen genornen waren, wicu
het aan ales ontbrak en zich in den treurigsten toestand bevonden.
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Hij zeide, .dat hij, als ik te Mexic ) voor doze gevangonen iets kon
doen, gaarne wilde vergunn.en dat ik hun kleedingstukkeu en geld
overbracht.
Ik sprak hierover met den baron Magnus en de kolonels, en wij
verzamelden onder ons honderd dollars, die mij ter hand gesteld werden.
Ik kon het to Mexico niet langer uithouden, en op den 24 ging ik
weder naar baron Magnus en zeide tot hem dat ik naar Tacubaya wilde
gaan en toebereidselen tot mijne rein naar Queretaro makers, waarvoor
ik hem zijne instruction verzocht.
Op den morgen van den 25' zond de gezant mij zijn rijtuig en nu
reed ik daarmee naar de Garita.
Van pier begaf ik mij naar de Casa Colorado, waar ik kolonel
Leon zag, tegen Wien ik zeide dat ik eenig geld voor de gevangenen
rneegebracht had.
Hij geleidde mij zelf naar het kasteel van Chapultepec en liet de
gevangenen roepen.
Dit waren een kapitein, Rudolf Spornberger, en eenige kaporaals
en gemeene soldaten, te zamen vi.iftien man.
Zij hadden inderdaad slechts schamele lompen om het lijf en
bevonden zich in den allertreurigsten toestand.
1k gaf den kapitein vijf en twintig dollars en aan elk der overige
gevangenen vijf, waarvoor zij hun naam ieder afzonderlijk op mijne
lijst plaatsten, die nog in mijn bezit is, ten bewijze dat ik mijne lastgeving niet vergeten heb.
Vandaar ging ik naar Tacubaya.
Terstond bij mijne aankomst bemerkte ik aan de houding, die de
officieren der liberalen tegenover mij aannamen, dat er iets niet in den
haak was, en toen ik bij de familie Hube kwam, vond ik ze alien in
tranen badende en in den uitersten angst.
Ik weet niet nauwkeurig wat er gedurende mijne afwezigheid voorgevallen. was ; maar op den 24 April vaardigde Porferio Diaz eene dagorde waarin gezegd word dat alle personen, die onder het voorwendsel van onderhandelingen van Mexico zouden komen, doodgeschoten
zouden worden, en daar ik onder die rubriek behoorde, zag men bij
Hube mijn dood reeds to gemoet.
lk wilde terstond naar den generaal toegaan om mijne langdurige
afwezigheid to verontschuldigen ; maar nrevrouw Hube wilde mij niet
laten gaan en hield mij verscheidene uren achtereen tegen.
Er hield daarop een rijtuig, dat met vier paarden bespannen was,
voor de deur stil, en nu vertoonde er zich eon officierl die mij mede-
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leelde, dat hij bevel gekregen had om mij oogenblikkelijk naar het
hoofdkwartier te brengen.
De treurigheid ten huize van Hube was groot ; maar ik moest gehoorzamen, en nadat ik eenige noodzakelijke kleedingsfilkken bij elkaar
gepakt had, stapte ik met Margaretha en Jimmy in het rijtuig.
Toen ik in het hoofdkwartier aangekomen was, deelde een adjudant van den generaal mij mede, dat ik Mexico oogenblikkelijk moest
verlaten.
Hij gaf mij een pas en verzocht mij een haven te noemen, vanwaar
ik wilde uitzeilen, en waarheen ik door een escorte overgebracht zou
worden.
Doze geheele schikking beviel mij volstrekt niet, en ik besloot dat
daar niets zou van komen.
1k verlangde vandaar den generaal Porferio Diaz te spreken, daar
er zeker een misverstand moest heerschen dat ik wilde ophelderen.
De generaal wilde mij - echter niet spreken, en de adjudant drong
er op aan dat ik zou vertrekken.
Ik verklaarde hem echter op het bepaaldst, dat ik vrijwillig niet
zou gaan.
Zij mochten mij vrij in ketenen smeden of doodschieten, maar zij
zouden er mij niet toe bewegen het land te verlaten.
Mijne vastberadenheid bracht hen in de uiterste verlegenheid en
zij wisten niet wat zij zouden doen, want ik bleef van 's middags zes
tot 's nachts twaalf uur in het hoofdkwartier en was er niet vandaar te
.
krij gen .
Eindelijk liet ik het mij welgevallen, dat men mij in eene bijzondere woning een onderkomen verschafte bij eene Mexicaansche familie,
die mij zeer vriendelijk behandelde ; alleen plaatste men er eene wacht
voor de deur.
Op den 26 April 's morgens kwam mijn rijtuig met vier paarden
weer voor, en de officier, die mij zou vergezellen, drong op mijn vertrek
aan.

1k liet mij daardoor intusschen niet bewegen en zond aan generaal
Porforio Diaz mijne groeten met het verzoek, mij naar Queretaro te
laten. gaan ; ik kreeg intusschen een afwijzend antwoord, maar bleef
vastberaden waar ik was.
Des namiddags kwam mevrouw Hube en bracht mij eenige kleederen ; zij werd vergezeld door generaal Baz, die van Queretaro terugkeerde en een goede vriend der familie Hube was.
Generaal Baz was een tamelijk zwaarlijvig man met een innemend
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gezicht, lichte bruine oogen, zwart gekruld haar en eenen lichten snorbaard en kinbaard.
Hij was in zijne maniei en uiterst beschaafd en maakte op mij meer
den indruk, alsof hij een Franschrnan, dan wel een Mexicaan was.
Hij had veel in Europa gereisd, was uiterst vriendelijk en aangenaam in den omgang en bezat eene zekere waardigheid in zijn geheel
v‘ oorkom en .
Ofschoon hij door en door een liberaal was genoot hij toch de
achting en de liefde van beide partijen.
De generaal was aanstonds bereid naar Porferio Diaz te gaan en to
vernemen, wat eigenlijk de reden zijner groote gestrengheia ten opzichte van mij was.
Wij vernamen dan ook spoedig de geheele toedracht der zaak.
Porferio zeide dat ik mijn woord had verbroken en zijne officieren
door geld en goede woorden had trachten om te koopen, hetgeen eene
zware rnisdaad was.
1k was een te gevaarlijk persoon dan dat men mij te Mexico kon
laten. blij ven.
Generaal Baz bracht de zaak intusschen in orde en perste aan
Porferio Diaz de vergunning voor mij af, naar Queretaro te mogen gaan,
maar hij wilde mij geen escorte meegeven.
Escobedo moest dan maar doen wat hij wilde, en Of mij vergunnen
Queretaro binn.en to komen, Of mij verder zenden.
Generaal Baz, die een buitengewoon goedhartig man was, deed
alles wat hem slechts mogelijk was om mij den weg naar Queretaro
veiliger to maken.
Hij gaf mij niet minder dan zeven en dertig brieven van aanbeveling aan bezitters van haciendas, postmeesters, herbergiers en officieren
mode.
De heer Smith, een koopman en directeur of hoofdopzichter van
den spo3rweg, gaf mij vier zeer goede muilezels en zijn koetsier, en
daarbij kreeg ik nog een zeer in 't ocg vallend, lichtgeel rijtuig, dat
waarschijnlijk reeds sedert jaren to Taclibaya voor fiacre gediend had.
De straatweg tusschen Mexico en Queretaro wordt door struikroovers zeer onveilig gemaakt en de reis, die vier dagen duurt, is daardoor vrij gevaarlijk.
Mijn good geluk liet mij intusschen niet in den steek.
Er was daar iemand van de liberale partij, de heer Parra, die eene
reis van drie dagen had afgelegd om Porferio to spreken, zonder dat hij
zijn doel bereikt had, en die nu naar huis wilde terugkeeren.
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Deze bood zich aan om mij to vergezellen, hetgeen ik te liever
aannam, daar hij een gewapende bediende bij zich had en ook een
koetsier.
Porferio had er niets tegen in te brengen dat Parra inij vergezelde.
Onder het storten van heete tranen nam ik afscheid van de Hube's
en aanvaardde mijne reis op den 27 1 April.
Margaretha en Jimmy vergezelden mij natuurlijk en ook mijn
kleine revolver, waarmede ik zeven schoten kon doen en die ik altijd bij
mij droeg.
fle aanbevelingsbrieven die generaal Baz inij met zooveel welwillendheid gegeven had, waren van de hoogste waarde. Ik werd overal
met de uiterste vriendelijkheid en gastvrijheid ontvangen en met eene
aehting en opnierkzaamheid behandeld, alsof ik eene koningin was.
Voor mijne geleiders, bedienden en muilezels werd overal op
het zorgvuldigst gezorgd, en geld wilde men nergens van mij aannemen,
hetgeen mij in de gegevene omstandigheden volstreJd niet onaangeimam was, daar ik slechts drie onzas bij mij had.
Op zekeren morgen van deze reis verlieten wij San Francisco voor
zonsopging.
Nadat wij een klein eind gereden hadden en de zon juist opging,
zag ik rechts op den weg aan een boom een voorwerp hangen, dat
helder door de stralen der zon verlicht werd.
Ik stak mijn hoofd nit het rijtuig, om te zien wat het was en zag
nu met ontzetting eon officier der Juaristen in uniform met rijlaarzen
awl de voeten en een zwarten kap over het hoofd en het gezicht.
Het blood liep van het lijk over den grond neer, hetgeen bewees,
dat liij ziju dood niet alleen door dit ophangen gevonden had.
Toen ik iniju hoofd met afschuw en ontzetting terugtrok en terstond
naar den anderen kant van het rijtuig uitkeek, zag ik daar insgelijks
eel). boom, waaraan een andere liberale officier hing die er nog verschrikkelijker uitzag.
&foals ik later vernam, waren dit een luitenant-kolonel en een
majoor, die eene misdaad ten opzichte van een meisje gepleegd hadden
en die den woedenden vader, toen deze zijn kind trachtte to wreken, op
den grond wierpen, hem de tong uitsneden en eindelijk vermoordden.
Overeenkomstig Mexicaansch gebruik waren zij ter plaatse, waar
zij die misdaad gepleegd hadden, doodgeschoten en hier voor eenigen
tijd tot een waarschuwend voorbeeld aan boomen opgebangen.
Het duurde lang voordat ik den indruk, welke dit vreeselijk tooneel op mij maakte, van mij kon zetten en ik huiver nog als ik or aan
denk.
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wij kwamen eindelijk to Queretaro aan.
Van de hoogte der Cuesta China konden wij de geheele stad overZion ; maar wij werden insgelijks van daar gezien en mijn lichtgeel rijtuig met vier muilezels en een escorte ontsnapte niet aan de aandacht
der keizerlijke troepen die mij, zooals de keizer mij later zeide, voor
Juarez gehouden hadden.
Toen ik den heuvel afreed en mij Haar de Hacienda de Hercules
begaf, die aan den heer Rubio toebehoorde, aan wien ik een brief van
aanbeveling had, verwachtte ik aldayir een kogel nit de batterijen der
stad te zullen ontvangen, want wij waren overal binnen het bereik der
kogels.
Het hoofdkwartier van generaal Escobedo was aan den anderen
karat, op den noordelijken oever van den Rio blanco op de helling van
den heuvel La Cantera.
Daar ik brieven aan hem of to geven had en ook wilde weten,
waaraan ik mij te houden had, verkleedde ik mij terstond en reed or
peen.
Een paard kon ik gemakkelijk krijgen ; maar een dameszadel was
nergens te vinden, en dus moest ik mij wel van een gewonen, houten,
Mexicaan schen zadel bedieiieii, hetgeen volstrekt niet aangenaam was
en zijne moeilijkheden had.
De heer Parra, die mij van Mexico vergezeld had, was mij reeds
vooruitgesneld en had mijne komst medegedeeld.
Toen ik in het hoofdkwartier aankwam en mijn naamkaartje aan
generaal Escobedo zond, trad er uit het midden van eene groep officieren, die zich daar verzameld had een blond kapitein te voorschijn,
die mij als een nude kennis nit de Vereenigde-Staten begroette, maar
dien'ik mij niet herinnerde.
Het was zekere kapitein Enking, die luitenant bij de artillerie bij
de divisie van generaal Blenker geweest was en die mij zeide dat hij mij
bij zekere gelegenheid, toen ik diens legerplaats bezocht, tot leidsman
gediend had.
Doze Enking had er zich, zooals ik later vernarn, op beroemd, dat
hij mij zeer goed kende, terwip ik mij zijn gezicht niet eons kon
herinneren.
Hij gedroeg zich ook later op de verachtelijkste wijze en seheen
zoowel bij zijne kameraden als bij zijn. generaal niet zeer goern gezien
te zijn ; want toen hij zich aanbood dezen voor tolk te dienen, bedankte
hij daarvoor vrij koel en liet een 1Vrexicaan roepen, die Engeiseh
verstond.
Kapitein Enking diende bij bet Amerikaansche Legion of honor
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en then Queretaro ingenomen werd drong hij met zijne manschappen
de woningen van bijzonderen binnen en vergreep zich aan den eigendom
van officieren, weshalve hij door generaal Escobedo tot verscheidene
dagen in arrest gezonden werd.
Bij eene latere gelegenheid, toen ik den generaal verzocht mij een
officier tot geleider mee te geven, liet hij dozen kapitein Enking halen,
wiens opmerkingen, die hij over mij gemaakt had, mij medegedeeld
waren.
Ik bedankte met ergernis voor zijn geleide en gaf mijne verwondering te kennen dat de generaal mij zulk een man, die bij hem als eon
schurk bekend stond, tot gezelschap gaf.
Kapitein Enking maakte zich zeer verward uit de voeten eti Escobedo verontschuldigde zich.
Hij scheen er eene bijzondere bedoeling mee gehad to hebben,
dozen man tegenover mij to stellen en to verwachten dat ik zijn gezelschap zou afwijzen.
Generaal Escobedo ontving mij in eene zeer kleine, armzalige tent,
die overal met stokken ondersteund en op uiterst armzalige wi.jze van
planken en linnen samengelapt was.
Er stond daarin eene tafel, die uit ruwe planken vervaardigd was,
en een houten kist diende voor stool.
De generaal droeg een uniform, gelijkende op die van Porferio
Diaz, met dit onderscheid nogthans dat er moor galon en knoopen op
zaten.
Escobedo ontving mij zeer vriendelijk.
1k zeide hem, dat ik gehoord had dat mijn man gekwetst was en
verzocht hem de stad binnen to gaan, ten einde hem to verplegen..
De generaal antwoordde, dat hij niets van eene ver wonding van
mijn man wist en mij de verlangde vergunning niet kon verleenen.
Alles wat hij kon doen was, mij eon brief aan den president Juarez,
die zijn verblijf to San Luis Potosi hield en misschien aan mijn wensch
zou voldoen, to geven.
Hij vertelde, dat hij mijn man zeer good ken.de, maakte mij vele
complimenten over hem en zeide, dat hij een bijzonder dapper en m.oedig
officier was, zooals hij tot zijne schade ondervonden had.
Hij beloofde horn welwillend te zullen behandelen, wanneer hij hem
in handen mocht vallen, en mij to vergunnen hem, ingeval hij gekwetst
werd, to verplegen.
De generaal liet het aan mij over, of ik met de diligence, die den
volgenden morgen naar San Luis Potosi zou vertrekken, wilde reizen of
tot aan het vertrek der volgende, bij den heer Rubio, blijven.
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a besloot tot het eerste, daar er volstrekt geen reden bestond om
langer voor Queretaro to blijven.
De heer Parra, (lie mij van Mexico begeleid had, bood zich aan mij
ook naar San Luis Potosi te vergezellen. ; maar ik bedankte hem voor
zijn vriendelijk aanbod en verzocht aan generaal Escobedo, mij een
zijner officieren mede te geven, waarin deze volgaarne bewilligde.
De diligencie reed van eene plaats, die eenige leguas van Queretaro
verwijderd was, af, en Coen ik mij daar 's nachts voor drie uren beyond, stelde de luitenant-kolonel Aspirez zich aan mij voor als degene,
aan wien de generaal opgedragen had, mij naar San Luis en naar den
president te vergezellen.
Hij had reeds plaatsen voor oils alien genomen en om alio uren
reden wij af.
Zonder ongelukken kwamen wij, na verloop van drie dagen, te
San Luis aan, en nu overhandigde ik een brief van generaal Baz aan den
militairen gouverneur der stad, die mij een onderkomen verschafte in
zeer prachtige vertrekken, welke zich in een huis bevonden, dat aan
iemand, die een aanhanger des keizers was, toebehoorde.
De luitenant-kolonel Aspirez vergezelde mij naar den president.
wij vonden een zijner adjudanten, die mij bij de hand, alsof hij
mij ten dans voerde, naar de groote ontvangstzaal geleidde.
Hier maakte de hoffelijke adjudant eene diepe buiging en liet mij
daarop met Aspirez alleen.
Na verloop van eenige oogenblikken trail de president Juarez
binnen, begeleid door zijn minister van rechtswezen, Iglesia, die voortreffelijk Engelsch sprak en voor tolk diende.
Juarez is klein van persoon en heeft een bruin, echt Indiaansch
gezicht, dat door een zeer groot litteeken minder misvormd dan wel
interessant gemaakt is.
Hij heeft zwarte, doordringende oogen en maakt den indruk van
iemand die veel nadenkt en lang en zorgvuldig overlegt, voordat hij
handelt.
Hij droeg hooge zoogenaamde vadermoorders, een zwarte das en
eene zwarte lakensche kleeding.
De president gaf mij de hand en geleidde mij naar de sofa, waarop
Jimmy zich natuurlijk reeds nedergelegd had, en zeide, dat hij bereid
was om te hooren wat ik hem mede te deelen had.
De beer Iglesia, die voor tolk diende, geleek meer op een donkerharig Duitscher dan op een Mexicaan.
In zijn uiterlijk voorkomen zoowel als in zijne gedragingen was hij
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een echt gentleman, en zijn welwillend gezicht tuigde van de meeste
deelneming.
II< vertelde aan Juarez alles, wat er in Mexico voorgevallen was en
wat ik beproefd had om aan het bloedvergieten een einde to maken, en
verzocht hem ten slotte, mij to veroorloven naar Queretaro to gaan.
De president antwoordde dat hij van Porferio Diaz nog geen
bijzonder bericht gekregen had, wat hem had bewogen met zulk eene
gestrengheid ten opzichte van mij to werk to gaan, maar Loch moest hij
er zeker goede recienen voor hebben om mij als gevaarlijk to beschouwen.
Voordat hij daaromtrent niet beter onderricht was, kon hij mij
geen antwoord geven.
Als ik met den luitenant-kolonel Aspirez Wilde terngkeeren,,en zijn
antwoord bij den heer Rubio afwachten, dan kon ik dit doen, of wilds ik
liever to San Luis blijven, dan was hem dit ook goed.
a antwoordde, dat ik er eens over zou nadenken en hem den volgenden dag antwoord geven.
De president hood mij zijn arm aan en bracht mij door de zaal tot
aan den trap, waar hij mij met eene diepe buiging verliet.
Daar ik de vergunning niet kon krijgen om binnen Queretaro te
komen, achtte ik het beter in de nabijheid van den president to blijven,
omdat ik daar altijd de jongste tijclingen hoop to to vernemen en in staat
zou zijn dienovereenkomstig te handelen.
Toen de luitenant-kolonel Aspirez echter vertrokken was en de dag
naderde, waarop de diligence weder afreed, veranderde ik van besluit
en vatte bet plan op om naar den heer Rubio terug to keeren.
a ging daarom naar den president toe en deelde hem dit mede,
maar hij verzocht mij te blijven, daar hij den val van Queretaro iedoren
dag verwachtte.

HOOFDSTUK LX.
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Ilij deli neizer.

Ik bleef van daar rustig te San Luis Potosi en hoorde weinig nieuws
tot op 15 Mei, toen het luiden van alle klokken en het afschieten van
alle kanonnen de een of andere gewichtige gebeurtenis verkoncligden ;
doch ik vernam eerst den volgenden morgend van iemand, die mij een
bezoek bracht, dat Queretaro door een zekeren kolonet Lopez voor drie
duizend onzas aan de liberalen verkocht was, dat de keizer en mijn man
gevangen genomen waren en dat de laatstgenoemde gekwetst was.
Het was natuurlijk dat doze tijdingen bij mij de , uiterste onrust
teweeg brachten, en ik ging terstond naar den president om hem te
verzoeken, mij de reis naar Queretaro to veroorloven.
Hij zat echter aan tafel en ik kon hem niet spreken, en achtte het
dus maar het beste zonder zijne vergunning to vertrekken.
Dit deed ik dan ook en kwam op den 19 Mei, vier dagen na den
val van Queretaro, in de genoemde stad aan.
1k stapte in het Hotel de Diligencias af, waar men mijn man good
kende.
Het was 's avonds tusschen zessen en zevenen en to laat om aan
generaal Escobedo, wiens hoofdkwartier in de hacienda de Hercules
was die op eenigen afstand van de stad ligt, een bezoek to brengen.
Daar ik geen rijtuig kon krijgen, moest ik or den volgenden morgen
zelf heenrijden ; maar een dameszaal was hier ook niet to vinden, en zoo
besteeg ik een gezadeld paard van een vijandelijk kolonel dat mij welwillend aangeboden werd en reed, door een Indiaanschen bediende
gevolgd, naar de hacienda.
De generaal ontving mij zeer vriendelijk ; hij gaf mij de hand en
zeide dat het hem genoegen deed mij weer to zien.
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11K verzocht hem om de vergunning, aan den keizer en mijn man
een bezoek te mogen brengen, en nu zond hij naar kolonel Villanueva,
tot zijn staf behoorende, die mij naar de gevangenis moest vergezellen.
Ik keerde eerst naar mijn logement terug om mijn rijgewaad met
een ander to verwisselen, en begaf mij daarop met den kolonel naar het
klooster Santa Teresita.
Wij kwamen daar tusschen tienen en elven aan, liepen eene binnenplaats over en klommPn toen. een smerigen trap op, waar een verschrikkelijke stank mij to gemoet kwam.
Dit en het woest getier der soldaten in het heele klooster maakte
een ongunstigen indruk op mij.
Wij traden eene kleine, smerige kamer binnen., waarin verscheidene
officieren op matten op den grond lagen..
Allen zagen er zeer smerig uit.
1k vroeg naar mijn man en nu zoide een klein, beleefd man, Blasio
genaamd, tegen mij, dat hij zich in de aangronzende kamer bij den
keizer beyond en dadelijk zou komen.
Hij had dit nauwelijks gezegd, of mijn man trad binnen.
Hij was niet geschoren, droeg een boord, dat hij reeds verscheiden.e
dagen achtereen omgehad had, en zag er uit alsof hij uit een vuilnisbak
kwam, ofschoon niet smeriger dan zijne andere kameraden.
Hem zoo en onder zulke omstandigheden weer te zien, trof mij
géweldig ik weende en viol in zijne armen bijna in onmacht.
Hij ging dadelijk naar den keizer, om dozen mijne aankornst mede
to deelen, en kwam aanstonds terug met het bericht dat het hsm aangenaam zou zijn, mij bij zich to ontvangen.
De keizer was wel is waar ziek en lag to bed maar in zulke
gevallen verliezen alle vormen, -waarmee wij hot olkander in het maatschappelijk leven lastig maken., hunne kracht.
Salm waarschuwde mij, niet tegen hem to spreken over den dood
van generaal Mendez, die eerst weinige uren geleden doodgeschoten.
was.
Ik zal dit eerste gesprek met den keizer nimmer vergeten.
Ik had hem vroeger nooit gezien, daar hij toevallig van Mexico
altijd afwezig was, als ik mij daar beyond.
Ik vond hem in eene ellendige, kale kamer to bed liggen, hij zag
er block on ziek uit. Hij drukte mij de hand en zeide mij, hoeveel genoegen het hem deed dat ik gekomen was.
Daar hij nog niets zekers noch omtrent Mexico, noch omtrent
Marquez gehoord had, stelde hij in alles, wat ik hem vertelde, het
levendigst belang.
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Ilij was zeer verstoord over het gedrag van zijn generaal, die zich
op eene wijze gedroeg en zich rechten aanmatigde, die aan gem on.derdaan toegestaan konden worden.
llij deelde decoraties en titels uit alsof hij den keizer zelf was.
Ik deelde ook het een en ander mode omtrent mine onderhandelingen met Porferio Diaz en 'de kolonels te Mexico en omtrent mijne
samenkomst met Juarez te San Luis Potosi, welk alles den keizer zeer
veel belang inboezemde.
De toestand en de omgeving waarin ik den keizer aantrof, bewoog
mij aan Zijne Majesteit to vragen, of er nog geene stappen gedaan waren
om eene verandering in dezen onaangenamen toestand te brengen en in
't algemeen te vernemen, welke plannen de liberalen eigenlijk hadden.
1k vernam, dat generaal Escobedo den keizer wel is waar bezocht,
maar geene zinspelingen gernaakt had op hetgeen er verder zou gebeuren.
1k stelde daarom voor, dat ik in naam des keizers met dozen generaal zou spreken en beproeven, of ik hem tot de aanname van billijke
voorwaarden zou kuunen. bewegen.
Ik wilde hem er toe brengen, zich naar Zijne Majesteit to begeven,
of wanneer de keizer zich wel genoeg gevoelde om uit te gaan, dezen op
de een of andere geschikte plaats to ontvangen.
Het gewichtigste scheen mij echter, het den keizer en mijn man
eenigszins aangenamer to maken on inzonderheid eenig nieuw ondergoed
to koopen, waaraan zij beiden groote behoeften hadden en waarnaar zij
zoo zeer verlangden.
1k ging terstond weder naar Escobedo, dion ik in een zeer goede
luim aantrof, daar hij zijne zusters, die hij sinds jaren niet gezien had,
wachtende was.
Hij zeide mij dat hij dien dag niet kon uitgaan, maar dat hij den
keizer volgaarne zou ontynngen, wanneer doze hem in gezelschap van
mij en mijn man een bezoek wilde brengen.
Terwijl kolonel Villanueva uitging om een. rijtuig voor dit bezoek
op to loopen, kocht ik eenig nieuw ondergoed en keerde daarmede naar
Santa Teresita terug.
De keizer, die zich wel genoeg gevoelde om uit to gaan, bood mij
zijn arm aan en door kolonel Villanueva en mijn man gevolgd, liepen
wij de trap af on kwamen zoo op straat, waar wij het inooie rijtuig van
den beer Rubio en een escorte gereed vonden staan.
Op onzen wog tot aan de deur waren de gevangenen uit hunne
cellen to voorschijn gekomen, en alien groetten den keizer met de nitdrukking der hoogte vereering en liefde,
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Wij reden naar de hacienda de Hercules en traden een mooien,
grooten thin met een fontein en een vijver binnen in welks nabijheid
eene groote menigte Juaristische officieren en andere personen verzameld
was, die den keizer, welke mij aan den arm had, alien eerbiedig
groetten.
Generaal Escobedo kwam ons te gemoet en stak den keizer de hand
toe.

Hij ging daarop met ons "naar eene rechts gelegene laan, waar
stoelen voor ons gezelschap neergezet waren.
Wij spraken eerst over allerlei onverschillige dingen, maar onze
gesprekken werden niet weinig bemoeielijkt door twee militaire
muziekkorpsen, die een ontzettend geraas maakten, dat zich boven onze
stemmen uit deed hooren.
Van lieverlede kwam men op het doel der samenkomst, en de
keizer zeide tegen Escobedo dat hij aan mijn man onderrichtingen
gegeven had om in zijn naam eenige voorstellen te doen, en nu verwijderden hij en kolonel Villanueva zich om deze zaak in orde te brengen.
Wij bleven tot aan het vallen van den avond in het hoofdkwartier
van Escobedo, die ons ververschingen aanbood, waarvoor wij echter
bedankten, en keerden daarop naar Santa Teresita terug op dezelfde
wijze als wij gekomen waren.
De keizer was buitengewoon neerslachtig, hetgeen zeker wel aan
dell staat zijner gezondheid en aan het rumoer, dat er in het klooster
heerschte, toe te schrijven was, daar dit hem belette om te slapen en
hem den hartelijken wensch deed koesteren, voor zich en zijn naaste
omgeving een afzonderlijk huis te verkrijgen.
Ik deed mijn uiterste best om dezen wensch des keizers te vervullen en reed terstond. naar Escobedo, die met de meeste bereidwilligheid aan mijn verzoek voldeed en den volgenden morgen ook werkeiijk
voor een schoon gemeubileerd huis zorgde, in welks eerie helft de keizer
met zijn huishouding zou wonen, terwiji de generaals in de andere helft
gevangen gehouden zouden worden.
Deze goede plannen van Escobedo werden intusschen tegen gewerkt
door generaal Refugio Gonzales, een vroeger bandieten-hoofdman, die
met de bewaking der gevangenen belast was.
Deze deed Escobedo verwijtingen, dat hij Maximiliaan als een vorst
behandelde, dat dit in strijd was met de instruction der regeering en
dat hij niet voor de veilige bewaring der gevangenen kon instaan, ingeval dezen in een bijzonder huis ingekwartierd werden.
Escobedo kc n deze bedenkingen niet uit den weg ruimen, deels uit

KE1ZER VAN MEXICO

933

8.........-

hoofde van de stemming, die er onder zijne troepen heerschte, deels
omdat hij uit eene maar al te goede broil wist, dat de regeering besloten
had met de uiterste gestrengheid ten opzichte van de keizerlijke gevangenen te werk te gaan.
Hij liet het daarorn aan Refugio Gonzales over, eene andere verblijfplaats voor den keizer en diens generaals te zoeken, en nu werd hun
aangekondigd, dat zij naar het Capucijner klooster verplaatst zouden
worden.
De keizer gaf zijn wensch to kennen, dat ik hem op dezen tocht
zou vergezellen en kolonel Villanueva ging de deur nit om den heer
Rubio nogmaals om zijn rijtnig to verzoeken, dat hij ook na verloop van
eenige uren kreeg.
Toen de keizer in het Capucijnerklooster aankwam en hem zijne
kamer aangewezen word, bleef hij op den drempel staan en zeide met
bewogen stem :
— Dat kan toch mijne kamer niet zijn. Dat is immers een grafgewelf ! — Dat is een noodlottig voorteeken !
Het was werkelijk, zooals de keizer zeide : het was het Pantheon,
de begraafplaats der Capucijn.ern.onnen.
Kolonel Villanueva' was evenzeer verstoord als wij en begaf zich
terstond naar generaal Refugio Gonzales, ten einde bedenkingen tegen
deze beschikkingen to maken ; maar de waardige rooverhoofdman zeide :
— Ja, dat is zijne kamer en hier meet hij van nacht ten minste
slapen, om hem er aan to herinneren dat zijn leven haast ten einde is.
Escobedo werd van deze schandelijke handelwijze onderricht, en
den volgenden dag kreeg de keizer een widen kamer, vanwaar hij op
eene kleine binnenplaats kon komen.
Drie dagen daarna begon zijn proces en werd hij van de overige
gevangenen afgezanderd.
Kolonel Villanueva zeide tot mij op een veelbeteekenenden toon :
— Doze zaak nadert nu haar einde: niets clan de ducht kan den
keizer redden.

1k ging zeer badroefd naar huis en trof aldaar den hoer Bahnsen
van San Luis aan, wiens somber gezicht juist niet geschikt was om mij
in eene betere stemming to brengen.
sliep dien nacht bijna in 't geheel niet, maar vroeg mij zelve
onophoudelijk af :
— Wat kan er gedaan worden om den keizer to redden ?
1k dacht hierover den geheelen volgenden dag na, en toen de heer
Bahnsen en kolonel Villanueva mij tegen den avond een bezoek brachten,
had ik gevonden wat ik wade, en vroeg hun :

a
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- Wie wil mar San Luis gaan en Juarez om uitstel verzoeken ?
De heer Bahnsen haalde de schouders op en zeide
— Niemand wil er heengaan ! Om uitstel verzoeken Dat is geheel
vruchteloos. Gij kent Juarez niet. 1k ken hem beter. Daaraan valt volstrekt niet te denken.
— Nu, kolonel ! antwoordde ik, van u kan ik dit niet vorderen ;
maar ik, eene vrouw, zal naar hem toegaan.
- Gij ! riep de heer Bahnsen met een niet zeer vriendelijken en
sarcastischen lach uit.
Maar al zijne twijfelingen en spotternijen brachten mij niet van
mijn besluit af, en ik vroeg den kolonel :
— Wilt gij mij naar Aspirez vergezellen en hem om de vergunning
vragen, den keizer nog in dezen nacht een bezoek te mogen brengen ?
De kolonel was hiertoe bereid.
Mijn vroegere reisgenoot, de luiienant-kolonel Aspirez, was namelijk tot fiscaal in de zaak des keizers benoemd, en sedert het begin van
het proces stond deze onder het toezicht van den kolonel.
Het was 's nachts, ten half twaalf ure, toen wij in de waning van
Aspirez aankwamen, en deze was dan ook reeds te bed gegaan ; maar
kolonel Villenueva maakte hem wakker.
1k zeide tegen den verbaasden officier, dat ik nogmaals naar San
Luis Potosi wilde gaan en hem om de vergunning verzocht, vooraf in
de tegenw9ordigheid van kolonel Villanueva met den keizer te mogen
spreken, welke vergunning mij niet alleen vriendelijk, maar met de
meest mogelijke bereidwilligheid gegeven werd.
Het was reeds lang over middernacht, toen wij in het Capucijnen
klooster aankwamen.
Mijn man sliep ; maar hij was aangekleed en ontstelde niet weinig
van mijn plotseling verschijnen, daar hij niet an.ders,kon denken dat de
een of andere noodlottige tijding mij zoo midden in den nacht naar de
gevangenis voerde ; toen hij mijn plan echter vernam, vond hij dit uitmuntend en begaf zich terstond met mij naar den keizer, die, sedert hij
van de overige gevangenen afgezonderd was, niemand anders dan zijn
lijfarts gezien had.
De keizer bedankte mij uit ganscher herte en was het met mijn
voornemen volkomen eens.
Villanueva vied hem, eenige letterer) tot Juarez te richten en dezen
om een uitstel van veertien dagen te verzoeken, ten einde toebereidselen
tot zijne verdediging to maken en met advokaten van Mexico te beraadslagen..
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De keizer bewilligde hierin en onderteekende een brief, die op zijn
verzoek door Villanueva opgesteld was. 1k kreeg bevel, dozen brief aan
Juarez zelf ter hand te stellen en hem, als mij dit niet mogelijk yacht
zijn, volstrekt niet af te geven.
Daar ik mijne reis oogenblikkelijk wilde aanvaarden, zeide ik den
keizer, wien de tranen in de oogen stoncien, vaarwel.
Ik was insgelijks zeer aangedaan, want het was mij te moede alsof
ik hem voor de laatste maal zag.
Daar ik beloofd had, dat ik den brief aan Juarez zelf ter hand zou
stellen en vreesde dat men mij zwarigheden in den weg zou leggen om
tot hem door te dringen, achtte ik het verkieslijk, mij eene volmacht
van Escobedo aan te schaffen.
Het was 's nachts tusschen den eenen en den tweeen, toen ik mij
met Villanueva en mijne kamenier mar Escobedo begaf.
Ik trof het gelukkig.
De generaal kwam juist met kolonel Doria van eene vrolijke bijeenkomst terug en was in bijzonder goede luim.
Hij gaf mij niet alleen den verlangden brief voor Juarez, maar ook
de verzochte vergunning om gebruik te mogen maken van de muilezels
die voor de diligencie tusschen Queretaro en San Luis gebruikt werden,
waarmede ik zeer blijde Haar mijn hotel terugkeerde om mij gereed le
maken voor de reis, waarvoor de heer Bahnsen mij beloofd had zijn licht
rijtuig te zullen leenen.
Toen het er intusschen toe kwam, trok de heer Bahnsen, then ik
in het hotel aantrof, zijne belofte in.
Hij was bang dat het rijtuig aan stukken zou breken ; hij noemde
mijn plan een zotten inval en verklaarde de geheele zaak voor dwaas
en vruchteloos.
1k wist niet wat ik flu moest beginnen en deed al het mogelij ke om
het rijtuig van den heer Bahnsen te krijgen, hetgeen mij eindelijk, na
veel moeite. gelukte en wel wader voorwaarde dat een zij ner Mexicaansche vennooten mij zou vergezellen.
Het was reeds vijf uur in den morgen, toen wij eindelijk met vijf
muilezels en twee daarbij behoorende koetsiers afreden.
De sterke dieren waren gewoon de zware diligencie den berg op te
trekken, en waren zeer dartel, toen zij zulk eene lichte vracht achter
zich voelden.
Zij schenen het er bepaaldelijk op gemunt -to hebben, de noodlottige voorgevoelens van den heer Bahnsen in vervulling te doen komen,
want wij hadden nauwelijks eenige leguas afgelegd, of zij deden het
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rijtuig met geweld tegen een steenen muur aanbonsen, tengevolge
waarvan de dissel brak.
Mijn. Mexicaansche geleider was buiten zich zelven van woede, en
na veel geschreeuw en doelloos gelJaag werd de dissel met touwen vastgebonden totdat men er te San Michael een nie-awen zou kunnen koopen.
Zoo reisden wij den geheelen dag zoo snel mogelijk door en bereikten zonder verdere ongelukken eene hacienda, die halverweg
tusschen. San Luis en Queretaro ligt.
Het was middernacht.
Ik wilde dadelijk verder, maar de Mexicaansche bullebak, dien de
heer Bahnsen mij meegegeven had, zeide, dat hij moede was, dat hij
zijn slaap moest hebben en dat de straatweg bovendien vol struikroovers
was.
Ill een woord, hij wilde gedurende den nacht niet verder reizen.
Ik gaf eindelijk toe, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat
wij om drie uur verder zouden reizen.
Ik was omstreeks dezen tij d kant en klaar, evenzoo de koetsiers en
de muilezels, maar mijn slaperige metgezel was nergens te zien, en al
het kloppen op zijne deur baatte niets.
1k had reeds het besluit genomen den Mexicaanschen slaapkop in
den steek te laten en alleen te vertrekken, toen dezen tegen zes uur,
gelaarsd en gespoord en met glace handschoenen aan te voorschijn kwam
en om een kop chocolade verzocht.
Ik was zoo nijdig als een spin en bad hem wel kunnen doodschieten
maar daar dit zelfs in Mexico niet veroorloofd is, vergenoegde ik er mij
mke, hem met woorden zedelijk te vermoorden.
's Avonds tusschen zessen en zevenen kwamen wij eindelijk te
San Luis aan en stapten aan het huis van den heer Bahsen at; wiens
beminlijke zusters mij met hartelijke welwillendheid ontvingen.
Het bleeke, zwaarmoedige gezicht van den keizer, dat met zu11
een dankbaren blik van zijn ziekbed naar mij opkeek, toen ik afscheid
van hem nam, stond mij onophoudelijk voor den geest, en ik was aldoor
vervuld van de vrees, dat ieder oogenblik, dat ik verzuimde, hem het
leven zou kunnen kosten.
Ik bekommerde mij dan ook niet om mijn toilet en snelde terstond
naar de waning van Juarez ; maar deze woonde eene zitting van den
ministerraad bij en kon mij niet opwachten.
Hij liet mij verzoeken, hem den brief des keizers toe te zenden,
hetgeen ik echter weigerde, daar ik beloofd had hem dien zelf ter hand
te zullen stelleu ; maar toch zond ik hem den brief -van Escobedo, en nu
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liet de president mij zeggen, dat hij mij den volgenden Morgen om
negen uur zou ontvangen.
Tegen den bepaalden tijd vergezelde de broeder van den heer

PortFet dat Maximiliaan den prins van Salm-Salm ten geschenke gaf,

Bahnsen mij naar den president, die mij weder in het bijzijn van den
heer minister van justitie, den heer Iglesia, ontving.

60
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Hij nen mijn brief aan, las dien, reikte hem aan den minister over
en zeide : dat de tijd voor het proces tegen Maximiliaan door de wet
op drie dagen bepaald was en dat hij na rijpen overleg, tot zijn leed-we`zen, tot het besluit gekomen .was, het verlangde uitstel niet te
-verieenen
Ik wendde mij nu tot den heer Iglesia en sprak voor den keizer
zoo goecl ik kon.
Ik zeide dat het barbaarsch was een gevangene dood te schieten,
zo-n.der hem zelfs den fijd tot zijne verdediging te geven en hem als
verrader te behandelen, daar hij toch in het voile vertrouwen gekomen
was, dat het Mexicaansche hem gekozen en geroepen had.
Eenige dagen meer of min konden voor de regeering onmogelijk
verschil maken, en zelfs was het om andere redenen raadzaam, niet
zulk eene outzettende haast te maken.
Zifi moesten de gevolgen wel overwegen en bedenken, dat niet
alleen Europa, maar de geheele beschaafde wereld op Mexico verstoord
zou zijn, tas het op zulk eene overhaaste wreede wijze te work ging.
Welnu, Mijnheer Juarez ! vervolgde ik, stel uwe beslissing
althans tot van middag- vijf uur nit blijft .gij dan nog bij uw besluit
dan zal ik — God weet met welk een treurig hart naar Queretaroterugkeeren.
De heer Igiesia bracht mij de deur nit, en ik zeide hem nog alles
wat mijn hart mij ingaf om-hem to bewegen.
Hij gal mij geen antwoord, rnaar drukte mij bij het afscheidnemen
de hand op eene wijze, die zijne hulp scheen to beloven.
Toen ik OM vijf uur terugkeerde, kwam hij mij met een vergefioegd
gezicht to gemoet en overhandigde mij, zonder een woord to spreken,
de kostbare lastgeving, waarin het verlangde uitstel toegestaan. werd.
Ik was buiten mij zelve van blijdschap en kon mij nauwelijks
i3ihoudeu den nraven minister om den hals to vallen.
1k wilde ook den beer Juarez mijn dank betuigen, maar doze was
niet to huis of hield zich schuil.
Er werd wel is waar gezegd dat het bevel tot uitstel zou naar
Queretaro getelegrapheerd worden : maar toch was ik ongeduldig om
derwaarts terug to keeren., daar or zoo gemakkelijk vergis-singen
konden plaats hebben en ik den geschreven lastbrief in handen had.
1k bedankte voor het gezelschap van den slaperigen associe, maar
nom met clankbaarheid dat van een ander, een zekeren Daus, aan, die
z-ich als ,?en zeer bruikbaar en aangenaarn reisgenoot deed kennen.
Dear de koetsier hem niet vlug genoeg reed, ging hij zelf op den
bok zitten en n.am de teugels in handen.
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De vriendelijke zusters van den heer flahnsen zouden gaarne haar
geheel huishouden met het rijtuig meegegeven hebben, en pakten er
voor den keizer en andere gevangenen al het mogelijke in, wat aan
dezen nuttig en aangenaam kon zijn.
De reis was zeer bezwaarlijk.
De nachten waren zoo donker als maar mogelijk was en de wegen
onbegaanbaar, zoodat wij dikwijls fakkels moesteti opsteken, die echter
uitgebluscht werden door den stortregen, waarifl wij uren lang te voet
moesten gaan.
1k had slechts een paar laarzen met dunne zolen bij mij en doze
waren al spoedig door de scherpe steenen doorgesleten.
Deze reis en de daarmee verbondene gejaagdheid haddeu eene
nadeelige uitwerking op mij, en then wij 's morgens tusschen tienen enelven te Queretaro aan mijn hotel kwamen, zou ik gaarne een weinig
uitgerust en mijn toilet geinaakt hebben.
Maar ik vernam dat den keizer nog niets van een uitstel bekend
was en zou het daarom als een misdaad beschouwd hebben ook maar
een minuilt te vertoeven.
1k snelde dan ook oogenblikkelijk en zooals ik was mar het
Capucijner klooster.
Mijn man heat mijne aankonast daar ,, beschreven en dat ontslaat
wij van de moeite om het nogmaals te doen.

HOOFDLTUK LXI.

He diplomatic eener vrouw.

1k was doodmoe ; mijne laarzen waren versleten en mijne voeten.
waren open, mijn haar was in wanorde en mijne handen en mijn aangezicht waren ongewasschen, — een woord, ik moet er als een-vogelverschrikker uitgezien. hebben ; maar ik was gelukkig en daarbij ook
wel een weinig trotsch op het gelukken mijner onderneming.
De keizer was zeer getroffen en bedankto mij in de welwillenste
bewoordigen.
Reeds gedurende mijne afwezigheid had hij mij met de door de
keizerin gestichte orde van San Carlos gedecoreerd.
De decoratie bestond uit een klein, wit kruis met groen van binnen
en methet opschrift Humilitas en wordt aan een rood lintje gedragen.
Het uitstel was verkregen, maar nu kwam het er op aan hiervan
tot redding van den keizer gebruik to maken.
Reeds toen ik dozen voor de eerste maal zag, had ik hem trachten
to overtuigen van de noodzakelijkheid om baron Magnus en eenige
advocaten van Mexico to laten komen : maar hij zeide dat hij niemand
wilde hebben, daar het toch vruchteloos was.
Hij wilde flu ook niet om hen telegrapheeren, daar hij met een plan
ter ontvluchting bezig was, dat mijn man ontworpen had, die ten
opzichte daarvan hooggespannen verwachtingen koesterde, en de vlucht
zon plaats hebben zoodra de drie omgekochte officieren de wacht
zouden betrekken.
1k had van den beginne af niet veel moed op het gelukken van dit
plan, ofschoon ik het naar mijn beste krachten ondersteunde.
Het plan zelf was voortreffelijk, maar ik vertrouwde de menschen,
waarvan mijn man zich tot het volvoeren daarvan bediende, niet.

941

KEIZER VAN MEXICO

Twee daarvan waren van het Fransche leger naar de Juaristen.
overgeloopen.
Zij waren al te ondergeschikte officieren en schenen mij noch de
macht, noch de raid.delen to bezitteu tot het volvoeren. van datgoiie wat
zij beloofden en maakten op mij - den indruk, alsof het hun er eenig en
alleen om te doen was, ons geld af te persen.
Daarom had ik er mij reeds van den beginne tegen verklaard, zich
met hen in to laten, en er op aangedrongen dat de keizer zich tot veel
hooger geplaatste personen zou wenden.
Daar ik, zooals ik gezegd heb, niet op het gelukken van het plan
ter ontvluchting bouwde, perste ik den keizer de belofte af, dat h4j den
baron Von Magnus en andere gezanten alsmede advokaten zou Men
ontbieden, en hood mij aan naar Mexico to vertrekken om ze to halen.
Daar ik vreesde, dat gerieraal Marquez mij to Mexico in hechtenis
zou laten nemen, schreef de keizer aan hem den volgenden. brief.
Queretaro, Mayo 2 de 1867 .
111i querido General !
La dadora de estos renglones es la Princesa Balm que ha tenido la
bondad de prestarse p ct. hir a Mejico con el fin de apreglarno negocios de
f' ern ilia que son dse suma importancia y a hablar al mismo tiempe eon-los
abogados qui deben eer mis defensores.
V. proporciouara a la Princese durante su permanecia en Illejico y
buelva a Queretaro sodo lo que nuente llenan do en todo sus descos.

Ir.

re

Su afectisimo
Maximilian o.

Mijn. waarde Gen.eraal !
Do overbrengster dozer regelen is- de primes Salm, die de goedheid
heeft, zich naar Mexico to begeven, ten eiude familieaaugelegenheden,
die van het uiterste gewicht zijn, to regelen en to gelijkertijd met de
advocaten, die mijne verdedigers zullen zijn, to spreken.
Gij zult wel alles willen doen wat aan de Primes gedurende haar
verblijf to Mexico en tot haar vertrek naar Queretaro aangenaam en
noodig voorkomt.
Uw toegenegen
MAXIMILIAAN,

Hij gaf mij insgelijks eon brief aan baron Von Magnus mee, dim
mijn man reeds meegedeeld heeft, en twee bxieven aan de advocaten
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Riva Palacio en Martinez de la Torre, aismede eenige letteren aan Pater
Fischer, waarin de volgende brief ingesloten was, die ik voor hem
moest meebrengen.
Ik maak dezen brief, orndat het daarin vermelde geld verdwenen is
ell niemand zegt te weten, in wiens handen het geraakt is.
Queretaro, Mayo 29 de 1867 .
Por la presente ordeno a U. se servir recoger las candidades sigutentes
que se me adendan de la liste civil, a saber :
Mesada correspond iente a Marzo ultimo . . . . . 10.000 Pesos
1500
Por los gastos de la casa que me acompana en, dicho mes
Illesada de A pril . . . . . . . . . • • • • 10.000
1500
Gastos de la casa . . . . .
. . . . . .
Parte de la mesada, que corresponds a los 9S primeros Bias
.
5000
de Mayo .
Yd gastos id .
.
750
Total 28750 Pesos.
Ademas de estes soma arreglara U. con el Midistro de mi Casa
D. Carto Sanchez Navarro, que el saldo 4 sobrante de la que se me asigna
de diez mil pesos mensuales Para gastos de mi casa, una vez pagados estos
en los dos meses y medio arriba espresedos se agregue a la mencionada de
pes. 28750 y el todo lo entregaret U. al Consul de Prusia en Mejico
D. Esteban de Benecke, orreglando con el si eo possible el que por su valor
de libranzas a favor del Commandante de la Corbeta Elisabeth D. W.
Groeler d Vera-Bruz, cuyas libranzas le remitira a este con torla siguridad
el mismo Sor Benecke.
11Taximilano.
Al Secretario del Cabinete,
B. Agustin Fischer.

Queretaro, 29 Mei 1867
Bij dezen beveel ik dat gij eene poging doet om de volgende golden,
die de Burgerlijke Lijst mij verschuldigd is, mee te brengen, te weten :
Maandelijk sch inkomen, verschenen ultimo Maart . . 10.000 pesos
Voor de kosten der huishouding die mij vergezelt, in
.
genoemde maand. . .
1500
Maandelijksch inkomen van April.
. 10.000
,,
Kosten der huishouding . .
.
1500
Gedeelte van het maandelijksch inkomen voor de vijf5000
tien eerste dagen van Mei . .
.
.
750
Kosten der huishouding .
17

,7

Tothal 29750 pesos
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Bovendien zult gij u met don minister van Mijn Huis Don Carloz
Sanchez Navarro verstaan, opdat eindelijk mijne vordering van de voor
de uitgaven van mijn huis maandelijks berekende tien duizend pesos,
welke in twee en een halve maand echter slechts eenmaal uitbetaald
zijn, gedekt worde. Gij zult de bovengenoemde som van 28750 pesos in
ontvangst nemen en deze geheel aan den Pruissischen consul to Mexico,
den heer Stephan Von Benecke, ter , hand stollen, om in vereeniging
met hem, zoo mogelijk, den wissel voor den kommandant der korvet,
Elisabeth D. W. Groeler to Vera-Cruz in order to brengen, welke genoemde beer Von Benecke hem alsdan onder goeden waarborg zal ter
hand stellen.
Maximiliaan.
Aan den kabinets-secretaris,
den heer Augustin Fischer.
Daar ik op mijne reis nog meer hinderpalen van Porferio Diaz dan
van Marquez to wachten had, begaf ik mij naar generaal Escobedo,
deelde hem de redenen mode, die mij bewogen naar Mexico to gaan, en
nu gaf hij mij den volgenden. brief.
Queretaro, Mayo 31 de 1897 .
Bor. Gral. I). Porfereo Diaz, Tacubaya.
_Huy estirnado amigo y companero,
La Sra Balm-Balm pasa para Tacubaya enviada per Maximiliano
para abreviar la venida de los defensores pie ha nombrado. Al esta Bra. que
presentara a V. esta carta, atendido si sexo me h,a permitido recoimanda no
(Wand() la atendera V. convevientamente.
Sabe V. la estimation con que soy de V. su afmo amigo z companero
que'mudio lo aprecia y B. S. M.
Escobedo.

Queretaro, 31 Mei 1867.
Aan den geachten. Heer generaal Porferio Diaz to Tacubaya.
Geachte vriend en wapenbroeder !
De prinses Salm-Salm reist door Tacnbaya op verzoek van Maximiliaan, om de aankomst 'der verdedigers, die hij gekozen heeft to
verhaasten. Uit hoofde van hare kunne heb ik mij veroorloofd deze
dame, de overbrengster van dit schrijven aan uwe welwillendheid aan
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te bevelen, terwijl ik niet twijfel, of gij zult haar haar doel helpen
bereiken.
Gij kent de hoogachting, waarmede ik steeds ben uw toegenegen
vriend en wapenbroeder,
M. Escobedo,
Alles was nu voor mijn vertrek gereed, then mijn naij een onverwachte hidderpaal in den weg legde.
Zijn plan ter ontvluchting was nu geheel geregeld en zou op den
2 Juni ten uitvoer gebracht worden.
Gelukte de onderneming dan was mijne reis noodeloos en werd de
vlucht verhinderd of werden de vluchtelingen achterhaald of gekwetst,
dan zou mijne aanwezigheid to Qneretaro van het uiterst belang zijn.
Ik kreeg met hem over deze zaak in het bijzijn des keizers een
klein verschil, dat irttusschen daarmee eindigde, dat ik den wil van
mijn man deed en mijne reis uitstelde.
Daar ik echter zooveel haast gemaakt had om weg to kornen en
vreesde, dat men naar redenen voor mijn verblijf zou zoeken en argwaan
opvatten, moest ik het een of ander voorwendsel bedenken.
Te dien einde ging ik naar Escobedo en hield mij, alsof ik or mij
beducht over maakte, dat Porferio Diaz zijn brief niet zou respecteeren
en mij ophouden of zelfs uit het land zenden waarom ik hem verzocht
mij van den president Juarez de vergunning to verschaffen om naar
Mexico te reizen en van daar hierheen terug te keeren.
Esoobedo verzekerde bij hoog en bij laag, dat zijn brief geheel voldoende zou zijn, maar ik bleef bij lietgeen wat ik gezogd had en hij
deed wat ik wilde.
Ofschoon hij de schouders ophaalde en met het hoofd schudde,
telegrafeercle hij toch naar den president to San Luis, en voordat or een
antwoord kwam kon ik niet vertrekken.
De keizer dacht, dat ik ondanks de tegenkanting van mijn man
vertrokken was en was dus zeer verwonderd mij to zien, en teen ik hem
vertelde, hoe ik het met Escobedo afgemaakt had, had hij hier heel wat
schik in en zeide al lachende :
— Waarlijk, bete prinses ! als ik ooit weer yrij kom, benoem ik u
-zeker tot mijn minister van buiteniandsche zakert !
Op den 2 Juni kreeg de keizer een telegram van Mexico, waarin
hem werd medegedeeld, dat baron Von Magnus en de beide advokaten
van daar naar Queretaro vertrokken. waren.
De vlucht word daarom uitgesteld en mijne reis naar Mexico
noodeloos,
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Ik gaf de boven meAgedeelde brieven dus aan den keizer terug ;
maar hij ried mij , den brief aan Marquez te bewaren, daar doze mij
misschien later van dienst zou kunnen zijn.
Be andere brieven gaf hij aau mijn man.
Er Meld zich te dien tijde een Noord-Ameiikaansch rechtsgeleerde,
de heer Hall, die met de Mexicaansche liberale regeering eenige zaken
'voor den heer Halyday van New-York te regelen had, to Mexico op.
De heer Hall was uit California vandaan, sprak zeer good Spaansch,
was eon uitstekend jurist en kende de Moxikaansche wetten door en
door.
1k beval dozen hoer aan den keizer aan, die hem ontving en boloot,
hem ter zijner verdediging nevens de Mexicaansche advocaten aan to
nemen.
De heer Bahnsen gevoelde zich te Queretaro alles bohalve op zijn
gemak, daar hij vreesde dat eene vlucht des keizers, onversehillig of zij
gelukte dan wel slechts beproefd weder hem in ongelegenheden met de
liberale regeering zou kunnen brengefi en keerde daarom terstond na
mijne terugkomst naar San Luis terug.
Al spoedig na, mijne aankomst to Queretaro had ik den keizer
trachten te bewegen eon bode of eene telegraphische depeche aan de
‘ regeering der Vereenigde Staten te Washington te zenden recht, sfreeks om hare bescherming to verzoeken.
De keizer stemde daarmede in, en de Heer Bahnsen werd belast met
de taak om dit ten uitvoer to brengen.
FIij zeide ook in de tegen.woordigheid van mij en mijn man tegen
den keizer, dat hij het gedaan. had.
Maar to Washington heeft men zulk eene depeche niet ontvangen
en de keizer ver-wonderde er zich dikwijls over dat er geen autwoord
kwarn.
Onder de menschen die bij de toebereichelen tot de vlucht gebruikt
werden bey ond zich eon gewezen luitenant der Juaristen, die al spoedig
na het vertrek van den Heer Bahnsen met twee duizend dollars welke
hem toevertrouwd waren op den loop ging..
Ik telcgrapheerde terstond aan. den heer Bahnsen .om den chef to
laten aanhouden, maar kreeg slechts het volgende naamloozo bericht
ten antwoord ;
— Uwe-vrienden to San Luis wenschen dat gij hen niet door telegrapflische berichten in. onaangenaamheden brengt, zooals gij vandaeg
gedaan hebt.
De dief was in bet huis van den Bahnseu maar het gelukte hem,

946

MAXIMILIAAN

den gewezen consul zooveel angst aan te jagen, dat doze blijde was,
toen hij met de achthonderd dollars, die hij van zijn roof nog zeide over
te hebben, San Luis verliet.
1k had er deugdelijk gelijk in, dat ik de menschen die mijn man
ter volvoering van het plan ter ontvluchting gebruikte, wantrouwde en
van mooning was, dat het hun er slechts om to doen was ons geld of to
person.
De kapitein der ruiterij, die onder de omgekochte officieren misschien nog de beste was, kwam Haar mij toe en verlangde oogenblikkelijk nogmaals vijf honderd dollars.
Kreeg hij doze niet, dan kon er van de vlucht niets komein en toen
ik weigerde, het geld to geven, voordat ik met nen keizer of mijn man
gesproken had, liet hij zich zelfs bedreigingen ontvallen.
Toen ik den keizer later daarover sprak, verzocht deze mij, aan den
ritmeester geen enkele cent to geven.

HOOFDSTUK LXII.

Gieldizilelit (ler gezanten.

De rechter Hall was met het geheele plan ter ontvluchting bekend
en had de zorg voor de paarden, die or to then einde gekocht waren,_
op zich genomen.
Of nu de ritmeester enkele zijn.er bedreigingen ten uitvoer bracht,
weet ik niet, maar het is eon felt, dat de hoer Hall eenige dagen later
benevens andere vreemdelingen het bevel kreeg om Queretaro to verlaten, waarop ik de paarden in den stal, die bij mijn huis behoorde,
nioest nemen.
De diligencie, waarin de hoer Hall naar Mexico vertrok, word door
struikroovers aangevallen, en nu zond hij zijn bediende, eon Italiaan,
naar Queretaro' terug met het verzoek, dat ik toch eon paging zL'u aanwenden om Escobedo te bewegen, de struikroovers to laten achtervolgen,
tegelijker tijd liet hij mij om het leenen van eon der mij toevertrouwde
paarden verzoeken.
Daar de rechter wist dat de paarden mij niet toebehoorden en dat
zij ieder oogenblik gereed moesten zijn, gelabfde ik niet dat hij dit verzoek tot mij gericht had en dat het veeleer eon inval van den knecht
was.
Ik weigerde hem zij verzoek dan ook en was niet weinig verbaasd
eenige uren daarna te vetnemen, dat de knecht in den stal gegaan was
en daaruit een paard voor zich gehaald had, under het voorwendsel, dat
hij daartoe van mij verlof gekregen had.
Ik deelde dit voorval terstc,nd aan kolonel Villanueva mode, die
den man eene patrouille achterna zond, welke hem spoedig inhaalde en
in de gevangenis zette.
Hij schreef mii van daar een brief, waarin - hij dreigde, dat hij het
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geheele plan ter ontvluchting, hetwelk hij van den heer Hall vernomen
had, zou verraden, wanneer ik hem niet in vrijheid liet stellen.
Ik nam geene notitie van den brief en kolonel Villanueva liet den
kerel na verloop van eenige dagen weer los.
Op den 5 Juni kwam baron Magnus met zijn kanselier den heer
Scholler, en de beroemde advocaten van Mexico aan.
Den volgenden dag kwamen ook baron Lago, met zijn secretaris,
den heer Schmidt, de heer llooricks, de Belgische en de heer Curtopassi,
de Ttaliaansche zaakgelastigde.
Be aankomst der vreemde gezanten had op de zaak des keizers
gem gunstigen invloed.
Deze heeren, zoo kwam het mij althans voor, begrepen hnnne
verhouding tot de Republikeinsche Regeering geheel verkeerd.
Hunne gedragingen en de toon dien zij voerden. mogen volkomen
juist en met huni.e gewichtige plaats als vQrtegenwoordigers van groote
mogendheden overeenkomstig geweest zijn. ; maar ‘toch schenen zij iets
meer wezenlijks vergeten te hebben en wel dat zij geene gezanten waren
bij de liberale regeering, maar bij eenen keizer dien doze als een overweldiger beschouwde en wien zij juist een proces als landsverrader
aandeed.
Zij vergaten verder dat de liberale regeering zich bijzonder weinig
ow al de mogendheden, die zij vertegenwoordigden, bekommerde, omdat zij zeer wel wist dat godn daarvan haar bijzonder gevaarlijk kon
warden, daar zij onder de bescherming der Vereenigdo Staten stond,
welke bescherming krachtig genoeg gebleken was am een der mach-tigsie
vorsten van Europa uit Mexico to verdrij von.
Toen baron Magnus na zijne aankomst bij generaal Escobedo
kwam, gaf de generaal hem to kennen, dat hij hem niet in zijne hoeda.
nigheid van Pruisiseh geza'nt kon ontvangen, daar Pruisen zijne
regeering niet orkend had, rnaar slechts als een zekere mijniver Magruks,
eon vrieud van Maximiliaan ; als zoodanig wilde hij hem alJe mogdijke
hulp ten opzichte van de verdediging van den gevangene verleenen.
1k heb rode") om to gelooven dat de hoer baron Von Magnus doze
zijne positie beter -begreep en dienovereenkomstig handelde dan verscheidene zijner ambtgenooten.
De beide advokaten zouden terstond naar San Luis Potosi vertrekken, am to zien, hoe do zaken daar stondon en wat or in 't belang
van bun client to doen was.
Daar ik met den hoer Juarez en den heeriglesia over de zaak des
keizers- gesproken had, wenschten de advocaten gaarno van znij to
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vernemen, hoe deze zich daaromtrent uitgelaten hadden en baron
Magnus deelde mij mede, dat zij mij to dien elude een bezoek wilde
brengen.
Daar ik wist, dat de tijd dezer heeren zeer beperkt was, achtte ik
het beter hen zelf op te zoeken.
Ik deelde hun rnede, dat de heer Iglesia gunstig gestemd scheen te
zijn en het denkbeeld eener minnelijke schikking met belangstelling
vernomen had en inzonderheid de mededeeling, dat de Europeesche
mogendheden misschien geneigd zouden zijn, een aanzienlijklosggld te
betalen, of de Mexicaansche oorlogschuld te waarborgen, ingeval het
leven des keizers gespaard werd.
Noch de heer Von Magnus, nog eenig ander der overige'vertegenwoordigers van Europeesche regeeringen, scheen in de verte aan de
mogelijkheid te gelooven, dat de Mexicanen het zouden wagon, den
keizer werkelijk to fusileeren, zelfs wanneer hij ter dood veroordeeld
moat worden.
Deze heeren, die van het voile bewustzijn hunner waardigheid doordrongen waren, vergaten geheel, dat de republiekeinsche Mexicanen
het gewichtige hiervan volstrekt niet begrepen, daar zij van de macht
der verscheidene duizende mijlen van hen verwijderde staten, Pruisen,
Oostenrijk, Belgie en Italie, niet dan zeer onbestemde begrippen
hadden.
Zij zijn vandaar to verontschuldigen, wanneer zij in hunne onwetendheid over het gewichtige voorkomen dozer heeren moor verwonderd
dan van eerbied vervuld waren.
Daar ik cone Amerikaansche ben en Europeesche begrippen en.
denkbeelden mij destijds ook nog vreemd waren, begreep ik de gevoelens der Mexicanen veel beter dan de heeren gezanten, die het gevoel
van hun gewicht niet konden van zich zetten.
Terwij1 zij vervuld waren van het denkbeeld, dat de Mexicaansche
regeering het niet zou wagon, zich schuldig to maken aati eene
ling, die door alle Europeesche mogendheden afgekeurd en misschien
gewroken zou worden, had ik de voile overtuiging, dat Juarez en ziju
kabinet niet de minste notitie daarvan zouden nemen, dat de dood des
keizers eene bepaalde zaak was en dat niets dan de vlucht hem zou
kunnen redden.
Dit was niet alleen mijn gevoelen.
Ik had de mewling , van republiekeinsche Mexicanen, die geenszins
wreed waren en zelfs zeer veel sympathie voor den keizer gevoelden,
gehoords; alien waren or ten stelligste van overtuigd dat hij gefusileerd
zou worden.
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Toen ik met baron Magnus bij den keizer was, werd er over het
plan ter ontvluchfing gesproken.
De baron verklaarde dit alles voor eene .dwaasheid en beweerde,
dat men zich volstrekt Diet met zulk eene gewaagde onderneming moest
inlaten.
Hij gaf te kennen, dat zulk eon vlucht met de waardigheid van den
keizer in strijd was.
Hij stelde veel vertrouwen in den goeden uitslag van diplomatische
anderl)anctelingen en scheen te denken, dat, wanneer de vlucht in het
uiterste geval noodig mocht zijn, het daarvoor altijd nog tijd genoeg
was, — en geld te dien einde scheen eon zeer ondergeschikt punt te
zijn, 'en de baron beweerde, dat er ingeval van flood genoeg daarvan zou
zijn om het geheele garnizoen te koopen.
Ook generaal Escobedo scheen gehoord te hebben van de ontzagsommen, die de heeren gezanten met de meeste bereidwilligheid in
lijke sommen,
de zakken der liberals officieren_ wilden stoppen, en daar hij de zwakheid
der Mexicanen kende hield hij het voor good, de maatregelen van voor'zichtigheid te verdubbelen.
Hij scheidde alle overige gevangenen van den keizer, Miramon en
Mejia af en verdriedubbelde de wachten.
Hij gaf ook bevel, dat alle gevangenen oogenblikkelijk doodgeschoteni moesten warden, wanneer zij ook maar eene paging tot de
vlucht mochten. aanwenden.
Voordat cle gezanten kwamen, was het zeer gemakkelijk, tot den
keizer door to dringen. ; maar nu moest ik, evenals alle gezanten, telkens
wanneer ik den keizer eon bezoek wilde brengen, eene bijzondere vergunning afhalen.
De Oostenrijksche en Belgische regeering moeten het best weten,
of hunne gezanten overeenkomstig hare onderrichtingen gehandeld
hebbeu, maar aan ons en zelfs aan de Mexicanen kwam hun gedrag wel
verwonderlijk; maar geenszins bewonderenswaardig voor.
Reeds toen de Fransche troepen 'aftrakken, deden zij al het mogelijke om vreemde soldaten, die in Mexico wilden achterblijven en den
keizer dienen, daarvan terug to houden, en nu gedroegen zij zich en
spraken, alsof zij geheel op de zijde zijner vijanden waren.
Er is mij gezegd dat de Oostenrijksche gezant en zijn secretaris
zich slechts den schijn daarvan gaven, om den keizer des to moor van
dienst to kunnen zijn, maar ik moot bekennen, dat dit eene zeer zonderlinge en voor mij volstrekt onbegrijpelijke politiek was.
De hoer Hooricks, de belgische gezant, ging in doze politick zoo-
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ver, dat hij in het openbaar, ten aanhooren van generaal Escobedo en
diens staf in de alleronvoegzaamste bewoordingen over den keizer sprak.
Hij bediende zich van uitdrukkingen, die met domme kerel
gelijkluidend zijn en zeide, dat de liberale regeering volkomen in haar
recut was om hem to fusileeren.
Generaal Escobedo en zijne toenmalige stafofficieren kunnen de
waarheid mijner uitspraak bevestigen, en verscheidene hunner lieten
zich tegenover mij over het lafhertige en het onbetamelijke dozer politiek uit.
De Italiaansche gezant, de heer Curtopassi, gedroeg zich veel beter
dan de Oostenrijksche en de Belgische ; hij deed althans eene ernstige
•
poging om den keizer van dienst te zijn, en dat zulks niet gelukte,
kwam alleen daardoor, dat hij met beloften in plaats van met klinkende
munt to werk ging.
Hij wendcie zich tot den Mexicaanschen militairen dokter, die den
keizer dikwijls ex officio moest bezoeken, den heer Riva de Nejra, en
beloofden dozen tien duizend dollars, wanneer hij wilde bewerken, dat
men den keizer in eon partikulier huis eon -onderkomen verschafte,
waarop wij reeds lang gehoopt hadden, daar de vlucht uit eon particuher huis gemakkelijker to bewerkstelligen zou zijn.
De dokter, die zich waarschijnlijk zou hebben laten overhalen, al
hadden we hem ook maar de helft der som in klinkende munt aangeboden, vertrouwde beloften niet en achtte het voordeeliger, Escobedo
met het hem gedane aanbod bekend to maken.
Daar het verzoek op zich zelf beschouwd onschuldig en door mij
was gedaan, trok de som, daarvoor aangeboden, de aandacht en deed.
tot gevaarlij ke bij bedoelingen besluiten hetgeen slechts eene verdubbëling van voorzorgsmaatregelen voor gevolg had.
Ik heb vroeger reeds opgemerkt, dat de Mexicanen niet het minste
begrip van het gewicht der zaakgelastigden hadden en dat zij in den
beginne alleen verwonderd waren over het gewicht dat zij zich Zelven
gaven ; maar van lieveriede begonnen zij over de aanmatigingen die
doze heeren hadden, en over den hoogmoedigen toon, then zij aannamen,
geergerd to worden.
1k stond op eon goeden voet met al de hoogere officieren bij den
staf van Escobedo.
Mijne gehechtheid aan den keizer, den ijver, dien ik voor hem aan
den dag legde, en de geheele wijze waarop ik mij voor hem in de weer
stelde, deden mij hunne achting verwerven, on ik weet dat de meesten
hunner mij, althans in het geheim, eon goeden uitslag toewenschten..
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Van hen vernam ik veel, wat aan anderen verborgen bleef, en zij
zeiden naij, dat de tusschenkomst der gezanten niet alleen geheel noodeloos, maar zelfs schadelijk was en de ontknooping verhaastte.
Niets kon den keizer redden dan de vlucht : dat werd mij door
meer dan een dezer heeren in het oor gefluisterd.
Ik sprak hierover dan ook zeer ernstig met den keizer maar het
had den schijn alsof het te groote vertrouwen der gezanten, die mijne
vrees als die van eene versaagde vrouw beschouwden, aangestoken was,
en de toekomst niet zoo donker inzag als voor hunne komst.
Daar hij echter noch aan mijne oprechtheid, noch aan naijn goeden
wil kon twijfelen, en ook eenige waarde aan mijn oordeel en mijne gave
van opmerking hechtte, hoorde hij mijne voorstellen althans aan.
Reeds lang te voren had ik hem trachten te overtuigen van de
noodzakelijkheid dat hij over de vlucht niet met ondergeschikte officieren maar met oversten moest onderhandelen.
Een hunner had ik reeds geheel voor de zaak gewonnen, naruelijk
kolonel Villanuova, die het opperbevel over alle wachten in de stad
voerde.
Villanueva stelde het levendigst belang in het lot des keizers en,
beschouwde het als een ongeluk voor ziju vaderland, wanneer de regeering hem mocht laten fusilleeren.
Om deze reden was hij bereid, de hand tot de vlucht te leenen.
Hij voor zich weigerde, daarvoor geld aan to nemen, ofschoon hij
onbemiddeld was en voor zijne zusters to zorgen,had, en verliet zich op
den keizer, die hem naar Europa zou mknemen en wol voor zijne toekomst zorgen.
Kolonel Villanueva zeide mij echter, dat hij alleen de vlucht niet
kon bewerkstelligen en dat kolonel Palacios, die het opperbevel in de
gevangenis zelf voerde, voor de zaak moest gewonnen worden.
To dien einde verlangde ik, dat de keizer honderd duizend dollars
in goud in de bank van den hoer Rubio zou plaatsen, waarop men naar
gelang van zaken zou kunnen trekken, want klinkende munt, zeide ik
tot den keizer uit vroegere ervaring, was volstrekt noodig, wanneer
men met Amerikanen wilde onderhandelen.
De keizer antwoordde dat geld de minste zorg was, daar zoowel
baron Magnus als de andere gezanten hem de verzekering gegeven
hadden, dat or sommen gelds, tot welk bedrag ook, ter zijner beschikking stouden.
Het was inderdaad zonderling I
Aan het einde van ieder woord dezer heeren king een gouden onza,
maar aan de toppen hudner vingers zelfs geen armzalige dollar !
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Het is wel to begrijpen, dat ik ongeduldig en gemelijk word, wanneer ik er am denk 1 dat deze jammerlijke geldzucht der gezanten den keizer
om het levee gebracht heeft !

Het was een ongeluk dat de heer Von Magnus omstreeks dezen tijd
naar San Luis Potosi vertrokken was.
Hij zou waarschijulijk wel de eerste geweest zijn, die geld verschaft had.
De twee advokaten hadden getelegrafeerd, dat hij moest komen,
Coen het den schijn had, dat do regeering tot eene schikking geneigd
was.
De keizer wilde hem niet van zich later gaan, zooals hij mij zelf in
tegenwoordigheid van Dr. Basch zeide, want hij stelde meer vertrouwen
in den heer Magnus dam in eenig ander der overige gezanten, en wilde
iernand in zijne nabijheid hebben, op wien hij staat kon maken.
In deze verlegenheid en daar ik zeide, dat ik zon.der geld volstrekt
niets kon doen, zond de keizer iemand naar den heer baron Von Lago,
On Oostenrijkschen gevolmachtigde, die zich sedert twee dagen niet
had later. zien.De goede baron behoorde geloof ik tot den overal verspreiden, nietIndiaanschen scam der c, hazevoeten ,.
Hij was wel is waar ook van meening geweest dat men den keizer
niet kon fusilleeren, maar hij was toch in de laatste dagen toch in 't oog
kopend angstig geworden en vreesde dat deze onbehouwene republikeinsche spitsboeven niet alleen den keizer, maar zeif zijn geheiligden
persoon zouden doodschieten !
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Misinkte poging.

De ongelukkige keizer verkeerde inderdaad in een toestand van
verlatenheid en gevoelde dit ook.
Toen ik hem zeide dat de gevangene kolonels, en onder hen ook
miju man metterhaast Queretaro zouden verlaten en ik moest meegaan,
werd hij bedroefd en zeide t
— Gij zijt de eenige die werkelijk jets voor mij gedaan hebt , als
gij weggaat dan ben ik werkelijk gelieel verlaten.
Dientengevolge word er tusschen mij en miju man afgesproken, dat
hij zijne aanstelling tot generaal zou laten zien ten einde op doze wijze
te Queretaro to blijven.
De clag naderde waarop de keizer, Miramon en Mejia voor den
krijgsraad gesteld worden.
Doze zou gehouden worden in den schouwburg, die to dien einde
ads voor het vieren van eon feest opgesierd was.
Het was voor mij eene vreeselij ke gedachte dat de keizer hier, zwak
en ziek als hij was, als het ware ten toongesteld zou worden.
Toen ik hem dan ook den avond voor het houden van den krijgsraad bezocht, gaf ik mij alle moeite om hem over to halen er niet heen
to gaan en s' morgens hover de eon of andere medicijnen in te nemen,
die hem voor het oogenblik zieker deden schijnen dan hij werkelijk
was.
Hem kon de gedachte om in den schouwburg to verschijnen evenmin. bekoren , maar hij vreesde dat men hem zou noodzaken, waaromtrent ik horn echter geruststelde, , daar ik de geheele zaak vooraf met
kolonel Villanueva besproken had.
Toen ik den volgenden morgen om negen uur in het Capueij nor
klooster kwam, traden de gevangenen juist buiten en begaven zich
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naar de gereedstaande rijtuigen, en mijn hart klopte van angst dat ik
ook den keizer zou zien maar hij had mijn raad opgevolgd en kwam
niet.
Generaal Miramon zag er Troolijk en opgeruimd
alsof hij naar
een loal ging, terwij1 de ongelukkige Mejia diep ter neer geslagen was.
Mijn man had aan den keizer een brief geschreven, dien ik hem
overbracht en waarin hij bezworen werd, geen tijd met een bedriegelijke hoop verloren te laten gaan, maar zich oogenblikkelijk tot de
vlucht gereed to maken, waartoe het plan insgelijks in den brief vervat
was.
deelde nu aan den keizer mode, dat ik alles met Villanueva
afgesproken had, die hem uit de gevangenis zou brengen, waarbij een
escorte van honderd man gereed zou_ staan om hem naar de Sierra
Gordo te brengen.
De keizer was met het plan ingenomen, maar toch drong hij or op
aan, dat ik hem to paard met Dr Basch dicht op den voet zou •olgen.
Hij vreesde namelijk, dat men hem zou verraden en vermborden,
en vreesde dat de tegenwoordigheid eener dame de ruiters van het plegen
van zulk een vreeselijke misdaad zou terughouden.
zeide nu aan den keizer dat ik op mij genomen had, kolonel
Palacios, die de wacht van het klooster had, en gedurende den geheelen
nacht zelf voor de kamer des keizers op- en neerliep voor de zaak te
winnen, maar dat ik to dien elude geld_moest hebben.
Met ontzetting loeschouwde de keizer nu eindelijk zijn toestand in
het ware licht en betreurde het diep dat hij zooveel tijd verloren had
laten gaan en niet vroeger voor geld gezorgd had.
Hij had. volstrekt niets en toch zeide hij mij dat hij zijn uiterste
best zou doen om zich de noodige middelen to verschaffen.
Toen ik weder bij hem kwam, vond ik hem wanhopig.
Hij kon het geld om de kolonels om to koopen niet krijgen, maar
hij gaf mij twee wissels, elk ter waarde van honderd duizend dollars,
op het keizerlijk huis en de keizerlijke familie to Weenen.
Vijf duizend dollars zou hij mij echter uiterlijk 's avonds om negen
uur zenden, daar ik doze noodwendig moest hebben, om of ze aan
Palacios voor de soldaten to overhandigen, of zeif onder hen te verdeelen.
a had tot dusverre aan kolonel Palacios nog geene mededeelingen
gedaan, en er werd tusschen mij en Villanueva eene afspraak gemaakt,
dat ik de gevangenis om acht uur zou verlaten, dat Palacios mij zou
vergezellen en dat ik dozen tot tien uur aan den praat zou houden.
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woonde to dien tijde niet in een hotel maar in een particulier
huis, dat aan Mevrouw Pepita Vicentis, de weduwe van iemand van
onze partij, die gedurende de belegering gestorven was, toebehoorde.
Generaal Echegarray woonde in hetzelfde huis.
Doze oude dame was bijzonder goedhartig ten opzichte van onze
gevangenen en had den geheelen tijd door voor vijftien hunner gezorgd.
1k moest tot acht uur bij den keizer blijven en had met hem een
langdurig en belangrijk gesprek.
Hij deelde mij zijne geheime zorgen en bekommeringen mode,
ivijdde mij in zijne familiebetrekkingen in en maakte mij met zijne
plannen voor de toekomst bekend, ingeval hij gelukkig naar Europa
mocht komen.
Het innigst sprak hij over zijne moeder, waaran hij mij groeten
en andere zaken opdroeg voor het geval, dat ik alleen to Weenen zou
komen.
Dit gesprek maakte mij zeer somber en ik was vervuld van het bange voorgevoel, dat ik den keizer thans voor de laatste maal zag.
Toen het bijna acht uur was, gaf de keizer mij zijn zegelring.
Werden mijne onderhandelingen met colonel Palacios met een
gewenschten uitslag bekroond, dan zou deze hem 'then ring nog dien
zelfden avond terugbrengen.
Ik verliet den keizer met een bezwaard hart en met eene zwakke
hoop, want eene uiterst moeilijke taak wachtte mij, die ik met zeer
ontoereikende middeien moest volbrengen, en wel met twee stukjes
papier, wier beteekenis degpne, met wien ik te doen had, nauwelijks
begreep.
Koh-mei Palacios was een Indiaan, die ternauwernood kon lezen en
schrijven.
Hij was echter een dapper soldaat, had zich dikwijls onderscheiden
en haci zich een bijzonder vertrouwen zijner oversten verworven,_
die hem als een soort van beul gebruikten,aan wien alle terechstellingen
toevertrouwd. werden.
Hij had eene jonge vrouw, die hem nog maar kort geleden het
eerste kind geschon.ken had, dat de oogappel des vaders was.
Daar hij volstrekt geen vermogen bezat, hoopte ik, dat de gedachte,
aan dif kind, eene onbezorgde toekomst to verzekeren, hem geneigd zou
maken om mijne voorstellen aan to nemen.
De kolonel vergezelde mij naar huis, en ik noodigde hem uit, met
mij naar mijne kamer mee to gaan.
1k begon dadelijk over den keizer to spreken, om to weten to
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komen, hoe hij ten opzichte van dozen gezind was en of ik eenige hoop
op een gewenschten uitslag kon koesteren.
Hij zeide mij, dat hij vroeger een bitter vijand van den keizer
geweest was, maar sedert hij zoolang om en bij hem en er getuige van
geweest was, hoe goed en edel hij zich in zijn ongeluk had gedragen, en
sedert hij hem in zijne trouwe blauwe oogen gestaard had, gevoelde hij
voor hem de grootste deelneming, zoo niet liefde en bewondering.
Na dit inleidend gesprek, dat omstreeks tien minuten duurde,
kwam ik met een bevend hart tot de eigenlijke zaak.
Het was inderdaad een oogenblik van de uiterste spanning en van
het hoogste gewicht, waarvan het leven of de dood van een edel en goed
man, die mij met zijne vriendschap vereerde en mijn keizer was, afhing.
1k zeide hem, dat ik hem eene_ mecledeeling te doen had, die zoowel
voor hem als voor mij van het uiterste gewicht was maar voordat ik
dit deed, moest hij mij niet alleen zijn woord van eer als officier en
gentleman geven, maar bij het leven van zijne vrouw en zijn kind zweren, dat hij , wat ik hem zou zeggen, aan niemand zou verraden, zelfs
wanneer hij niet in mijne voorstellen kon treden.
Hij gaf mij het ITerlangde woord van eer en legde op de plechtigste
wijze den eed op het leven zijner vrouw en zijn kind, die hij beiden
-meer dan alles op de wereld liefhad, af.
-Ik zeide hem . nu, dat ik met de meeste zekerheid wist, dat de
keizer ter dood veroordeeld en zeker gefusilleerd zou worden, wanneer
hij de vlucht niet nam, hetgeen hij mij als volkomen juist toestemde.
Daarop deelde ik hem mede, dat ik door andere personen toebereidselen had gemaakt tot de vlucht, die in den aanstaanden nacht zou
plaats grijpen, wanneer hij er in bewilligde, slechts voor tien minuten
den rug om te-draaien. en de oogen dicht te doen.
Zonder mijne medewerking kon hiervan niets komen wij waren
geheel in zijne hand en het leven des keizers hing eenig en alleen van
hem at.
Het dringende van den toestand bracht mij in de noodzakelijkheid
rondborstig met hem te spreken.
1k wist dat hij onbemiddeld was.
Hij had eene vrouw en eeu kind wier toekomst in deze woelige
tijden, zeer onzeker
Nu bood zich voor heir" eene gelegenheid aan, om hun een aanzienlijk, levenslang inkomen te verzekeren.
1k bood hem hierop een wissel, van 00.000 dollars aan, dien de
keizerlijke familie van Oostenrijk teWeenen zou betalen, en 5000- dollars
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in klinkende munt zou ik aanstonds voor zijne soldaten krijgen en hem
ter hand stellen.
Wat ik hem voorstelde, was volstrekt niet in strijd met zijne eer,
want als hij dit aanvaardde zou hij aan zijn vaderland den gewichtigsten dienst bewijzen.
De dood van den keizer zou de geheele wereld tegen Mexico de
wapenen doen opvatten, maar nam de keizer de vlucht, dan zou hij het
land verlaten en geene Europeesche mogendheid zou zich nog verder in
de regeling van 's lands inwendige aangelegenheden mengen.
Ik zeide nog veel meer, en hij luisterde met de meeste opmerkzaamheid Haar mij .
Aan de afwisselende kleur van zijn gelaat zag ik,*clat hij een hevigen
strijd met zich zelven voerde.
Ik zweeg en hij vatte nu het woord op.
Hij legde de hand op zijn hart en verzekerde dat hij werkelijk de
uiterste deelneming voor Maximiliano gevoelde en dat hij inderdaad.
geloofde dat het voor Mexico het beste zou zijn hem to laten ontvluchten.
Hij kon omtrent zulk eene gewichtige zaak echter niet in vijf minu:ten een besluit nemen, maar wanneer hij zich daarmee inliet, dan Wilde
tij toch den wissel niet aannemen.
Hij nam dien echter in de hand en bekeek hem met nieuwsgierigheid.
De Indiaan kon waarschijnlijk niet begrijpen, dat er in zulk een
klein stukje papier, waarop iets gekrabbeld stood, een onbezorgd- leven
voor zijn vrouw en zijn kind opgesloten kon liggen ; een zak met goud
zou veel overtuigender tot hem gesproken hebben.
Hij gaf mij den wissel terug en zeide, dat hij dien niet kon aanmilieu.
Hij zou er dien nacht nog eens over nadenken en mij den volgenden
dag zijn besluit zeggen.
Ili liet hem den zegelring des keizers zien, zeide hem, wat deze
beteekende, en verzocht hem, leven nog dien zelfden avond aan den
keizer ter hand to stellen.
Hij nam den ring en stak dien aan zijn vinger.
Na eene pons trok hij er hem weder of en zeide, dat hij dien niet
kon aannemen.
Hij moest alles nog Bens overleggen.
Hij raakte blijkbaar in verwarring en sprak over zijne eer, over
zijn vrouw en over zijn kind.
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Welnu, kolonel ! zeide ik ik zie, dat gij nog geen besluit
genOrnen Wit Dek er dm nog tens over na en hetitinOr 11 UW WOofd
van eer en uw eed. Gij weet, dat er zonder uwe medewerking ni.8tti kan
gedaan woorden, en dat gij er niets aati zoudt hebben, thij te
verraden.,
Kolonel Villanueva, die natuurlijk zeer verlangend Was, den uitolag
iota later
Aran mijr1 gesprek terstond to vernethen, kwatn na tth
irertoonde zich ook Dr. Basch, maar zonder 6000 dollars, din eons to
hoorOn, hoe hot gesprek afgeloopen was.
Toen Palacios vertrokken was, zeide ik tegen. den doktet, dat de
vlueht in den aanstaanden naeht niet kon plaats grijpon, matt dat ik
den volgenden dag zekerheid zou. hebben en niet zondor hoop Was.
To gehjker tijd ovethandigdo ik dett doktor don zegefring.
Palacios schii nt over mijne voorstellen tot clan. middornadlit Mtge=
dacht te hebben.
Toen had hij owl besluit genomen hij ging haat'EScobOdo 611 vertied deZen ants,
Voordat ik ' 8 rnorgens opgostaan was, word niijti hula mods
-bewaakt.
Er word Min iedoreen veroorloofd erin to gaan maw- iodoreen die
hot verlidt Ntotd in hechtenis genomen.
Dit lot trof ook Dr Basch, die niets kwaads veFmoedde on die door
den keizer afgemonden was, daar doze vreesde dat men mij thijne twee
wissels afhandig zou maken, om ze to vertoonen wanneer hij gefusilletird
was.

0th znlk oon bodrog to keer to gaan, zond hij mij het volgende,
digenhandig geschrevene papier, waarvau de vortaling aldus lfiidt:
Quontaro, 13 Juni, 1861.

• De beide wissels van cot itonclerd oluizend pesos, die ik hed.eti afgegeven bob voor de kolonels Palacios en Villanueva en die door het hub;
en de keizerlijke familié to Weetien betaald zullen worden zijn eerst
geltlig op den dag waarop ik door de bovengenoemde kolonels geheel
gored zal zijn.
Maximiliaath

Twee bedienden des keizers kwamen bij mij met de boodschap dat
de keizer mij onmiddellijk verlangde ‘ te spreken.
1k wist reeds dat Palacios zijn woord van ear on ti.jn eed verbi'oken
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had en dat Dr Basch in hechtenis genomen was, want een officier van
den staf van Escobedo deelde mij dit made in een briefje dat ik terstond
vernietigde.
Ik maakte mij gereed om nit to gaan, alsof ik van nets wist.
Toen ik het huffs uitging, kwam generaal Refugio Gonzales met een
grijnzend gezicht naar mij toe en zeide mij, dat generaal Escobedo mij
terstond bij zich wenschte zien.
1k antwoordde hem dat ik juist plan gehad had een bezoek bij hem
of to leggen.

HOOFDSTUK LXIV.

De verbanning.

Reeds sedert een geruimen tijd was het hoofdkwartier van de
Hacienda de Hercules naar de stad verplaatst en be yond zich slechts
weinige schreden van mijn huis in dezelfde straat.
Toen ik daar aankwam, werd ik in eene groote ontvangstzaal
gelaten waarin zich cone menigte officieren beyond.
Enkelen, hunner schenen in eene zeer goede luim to zijn, alsof zij
een belangwekkend tooneel vorwachtten ; anderen keken mij met deelneming aan, en een fluisterde mij toe :
— Alles is verloren.
Na een poos kwam Escobedo.
Hij zag er somber uit en zeide op een sarcatischen Loon : u dat de
lucht to Queretaro niet goed voor mij scheen to zijn, dat zij inderdaad
zeer nadeelig voor mij was.
1k verzekerde hem, dat ik mij nooit zoo wel gevoeld had als thans ;
maar hij bleef er bij, dat ik er volstrekt niet goed uitzag.
Hij had een rijtuig laten inspannen en een escorte gereedgemaakt,
em mij naar San Luis Potosi to brengen, waar ik mij veel beter zou
gevoelen.
1k zeide hem, dat ik volstrekt geen verlangen had om daarheen to
gaan en hem van ganscher harte voor zijne goedheid bedankte.
Nu kon hij zich niet langer bedwingen en barstte zijn toorn los.
Hij zeide, dat hij het heel slecht van mij vond, zoo geheel in strijd
pet alle gevoel van dankbaarheid en eer, dat ik na al de goedheid, die
hij ten opzichte van mij getoond had, eene poging deed om zijne officioren om to koopen en hem in een onaangenamen toestand to brengen.
— 1k heb nriets gedaan, generaal ! gaf ik hem ten antwoord,
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waarover ik mij zou behoeven te schamen en wat gij zelf ook niet
zoudt gedaan hebben, als gij iu mijn toestand geweest waart.
— Wij zullen dat hier niet uitmaken, Mevrouw maar ik wensch,
dat gij Queretaro verlaat.
- Gij weet, generaal ! hernam ik, dat ik nu geheel machteloos
ben, en dat de keizer verloren is. Maar mijn echtgenoot is hier en wacht
zijn proces af, en ik verzoek u dus, mij hier te laten. Zet mij in de
gevangenis of plaatst eene wacht voor mijne kamer ; ik beloof u, dat ik
mij rustig zal houden.
De generaal Wilde daarvan niets hooren.
Hij was te boos en zeide, dat hij er, na hetgeen ik gedaan gad, niet
mecr verzekerd van kon zijn, dat ik zijne officieren niet zou verraoorden.
Ilc was verstoord en zeide tot hem, dat hij geen recht had om zoo
over mij de denken, zelfs wanneer ik mijn echtgenoot en mijn keizer
wenschte te redden.
Hij antwoordde mij, dat ik onder een geleide Haar den president
kon gaan
daar on1 het behoud hens 'evens smeeken, maar niet hier.
Ik was niet de eenige die Queretaro moest verlaten : de vreemde
gezanten hadden hetzelfde bevel gekregen.
— Maar, generaal, luidde mijn antwoord, ik verzeker u dat de
gezanten niet het minste met mijn plan te maken hebben, en het niet
gewaagd zouden hebben dit te ondersteuuen.
— Dat weet ik wel, zeide hij op een verachtelijken toon, en juist
daarom, omdat zij zulke lafaards zijn, moeten zij maken dat zij wegkomen.
— Maar, generaal ! de keizer zal dan geheel verlaten zijn . en
niemand hebben die hem bij het maken zijner laatste schikkingen helpt.
— Hoe kunnen zulke oude wijven een man van dienst zijn ? zeide
hij gebelgd ; 't zijn mooie kerels, die gezanten ! Twee hunner zijn al
weggeloopen en hebben hunne bagage in den steek gelaten !
Deze twee vreesachtige gezanten waren riatuurlijk de Oostenrijksche
en de Belgische.
Alle officieren van Escobedo maakten zich over hen vroolijk en de
generaal zelf zeide mij later dat hij, wanneer een van doze lafaards hem
verzocht had den keizer te mogen liezoeken en afscheid van hem to
nemen dit niet zou geweigerd. hebben.
Maar die heeren deden niet eons eene poging daartoe, en baron
Lago was zoo duchtig in verwarring gebracht dat hij het codicil tot het
testament des keizers ongeteekend nam
fk zie er natuurlijk Diet het minste bezwaar in, to zeggen, dat ik
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het gedrag dier heeren zoo erbarmelijk mogelijk vond : maar mochten
2i.j of iemand anders eraan twijfelen dat generaal Escobedo zich zoo
ondiplomatisch over deze diplomaten uitgelaten heeft, dan berm') ik
mij op den, generaal zelf, die den man niet naar is om te ontkennen
wat hij gezegd heeft, en op zijnen geheelen staf, die er bij tegenwoordig
was, inzonderheid op kolonel Doria.
Ik zag nu in, dat ik voorloopig niets anders kon doen dan mij in
mijn lot to schikken, en verliet Eseobedo, zooals zeer goed te begrijpen
niet in de beste luim.
1k zag reeds een met vier muilezels bespannen rijtuig voor mijne
deur staan en wilde in huis gaan, natuurlijk in de meening dat men mij
althans den tij d zou laten om de n.00digste toebereidselen tot mijn vertrek
to maken.
Juist doen ik de deur van miju huis, die slechts aanstond, wilde
opendoen n deze binnentreden, trok de kapitein, die mij zou vergezellen, de deur dicht en maakte aanstalten om mij met geweld terug te
Youden.
Aileen de gedachte hieraan maakte mij zoo toornig, dat ik gevoelde
dat ik bleek werd.
Met bliksemsnelheid was de kleine revolver, dien ik destijds altijd
in mijn zak droeg, in mijne hand en op de borst van den verschrikten
kapitein kericht, wien ik toeriep :
— Kapitein ! als gij ook maar een vinger aan mij slaat, dan zijt gij
een kind des doods
De kapitein verontschuldigde zich, zeide dat hij er niet aan dacht,
geweld to baat de willen nemen ; maar generaal Escobedo had hem voor
rnijn persoon ilansprakelijk gesteld, en hij was verplicht, mij niet uit het
oog te verliezen.
Ik zeide hem, dat hij dan maar met mij iti huis moest gaan; ik
moest tijd hebben om mijne toebereidselen to maken en mijn .goed in to
pakken.
Ilij wilde hier weer iets tegen inbrengen. maar ik was toornig sen
zeide tot hem op een ongeduldigen toon, dat hij dan maar moat maken,
dat hij wegkwam ; ik wilde en moest in huis pan.
Ik deed dit dan ook en' liep de trap op, met den revolver in de
hand, en de kapitein volgde mij
VOOr alle dingen wilde ik tijd winden in de hoop, dat er ondertusschen misschien iets zcyu gebeuren, dat aan de geheele zaak eene andere
wending gaf ; ik verklaarde vandaar, dat noch ik noch mijne kamenier
verstand van pakken hadden, en vertocht den kapitein, zoo goed to
zijn, mij iemand to bezorgen, die hiermee to recht kon.
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De arme officier was ten einde raad.
Hij hield bet voor bet beste, naar Escobedo terug de keeren en to
v.ragen, wat hij ill deze zaak moest doen.
Na verloop van omstreeks een-half uur Imam hij met een escorte
van zes man terug.
De generaal had hem slecht ontvangen en gezegd, dat hij hem in
arrest zou zenden, als hij mij niet wegbracht.
Hij had bevel, mij tot aan Santa Rosas bij de Sierra Gordo te vergezellen en mij daar in de diligence, die naar San Luis Potosi vertrok,
plaats to doen nemen.
Ik zag nu in, dat het bieden van verderen wederstand misschion
kwade gevolgen zou hebben en begon in te pakken, teen er eon bediende
van den keizer kwam met de boodschap, dat Zijne Majesteit mij verlangde te spreken.
Ik verzocht den kapitein mij eenige letteren aan den keizer te laten
schrijven, maar hij wilde niet en de dienaar moest de kamer verlaten.
1k bewoog den kapitein, iemarid naar Escobedo to zenden en dozen
to laten vragen of ik geen afscheid van mijn man mocht nemen ; nom
dit word mij insgelijks geweigerd, en eindelijk na veel over en weer
praten word mij vergund hem eenige regelen. to zenden, ,die mijne
kamonier naar hem overbracht.
Salm bogreep niets van de gansche toedracht der zaak en zond
mij een tamelijk bevelend briefjo waarin hij mij gelastte naar hem toe
to komen.
Toen ik met pakken gereed was, stapte ik in het rijtuig, en mijne
kamenier en Jimmy volgden mij met eon klein. koffertje.
1k heb nog vergeten to zeggen, dat kolonel Villanueva eenigen tijd,
vroeger gekomen was.
1k overhau.digde hem de beide wissels en verzocht hem doze aan
den keizer terug to geven on zoowel aan dozen als aan mijnen man de
toedracht der zaak mede to deelen.
Of de kblonel aau den kapitein de eons of andere onderrichting van
wege Escobedo gebracht had, weet ik niet ; maar teen ik in het rijtuig
za en de koetsier op het punt was weg to rijden, riep de kapitein hem :
— Naar het hoofd.kwartier 1
Teen ik dit hoorde, sprong ik met een wip over Margaretha,
Jimmy en den koffer heen en het rijtuig uit, en verklaarde dat ik daarheen niet wilde gaan en Escobedo niet wilde zien.
zeide, dat- ik geen lust had- mij andermaal aan de spottende
opmerkingen van hem en zijne officieren bloot to stellen ; als hij mij
wilde spreken, moest hij zelf maar naar- mij toe komen,
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De kapitein begon weer het oude liedje van zijn instruction te zingen, en nu verklaarde ik, dat Diets dan geweld mij naar Escobedo zou
kunnen brengen.
Kolonel Villanueva tracht-te de zaak eindelijk to bemiddelen, en de
kapitein beloofde, te zullen wachten, totdat de kolonel uit het hoofdkwartier teruggekeerd zou zijn.
flit gebeurde ook ; ik kreeg mijn zin, stapte weder in het rijtuig en
verliet Queretaro.
Te Santa Rosas verschafte men mij een onderkomen in eene welingerichte kamer van eene hacienda, die het eigendom was van een Juarist, wiens familie mij met de uiterste welwillendheid en vriendelijkheid
bej egende .
Den volgenden morgen, toen de diligence het dorp doorreed, vond
ik reeds twee plaatsen voor mij besproken en een officier in burgerkleeren, die mij naar San Luis zou vergezellen.
Deze vergenoegde er zich mee, geen oog van mij af te houden ; hij
sprak echter geen. enkel woord tegen mij, en geen der overige passagiers had er vermoeden op, dat er eenige betrekking tusschen ODS
bestond.
Destijds was ik natuurlijk woedend op generaal Escobedo ; maar
als ik bekend, wat ik heb trachten te doen en dat ik mij niets minder
dan voegzaam ge lragen heb , dan kart ik slechts met dankbaarheid
erkennen, dat ik niet alleen door generaal Escobedo, maar e%-enzoo door
den Heer Juarez en door diens ministers, in 66n woord op eenige weinige
uitzonderingen na door alle Mexicanen, waarmee ik in aanraking gekomen ben, met de uiterste beleefdheid en verschooning behandeld ben.
Zelfs in de Vereenigde Staten, waar de dames heel wat voorrechten
genieten, zou men mij onder dergelijke omstandigheden geheel anders
behandeld hebben, hetgeen verscheidene dames, tot de partij der geconfedereerden behoorende, kunnen bevestigen.
Toen ik te San Luis Potosi aankwam, verdween mijn bewaker.
1k stapte in een hotel af en zond iemand naar jen Heer Bahnsen,
die mij welwillpd uitnoodigde om mijn intrek in zijn huis te nemen.
1k wilde den president nog dienzelfden avond spreken, maar
outving tegen den volgenden morgen eerst bescheid.
Maar ook toen had hij het te druk om mij fe ontvangen en zond
den heer Iglesia naar mij toe, aan wien ik alles vertelde wat aanleiding
tot mijn verbanning naar San Luis gegeven had.
De heer Iglesia merkte aan, dat hij zeer wel wist dat er te Queretaro
verscheidene schurken waren, die om te koopen zouden zijn en dacht
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plaats van
dat mijn plan wel zou gelukt zijn als ik klinkende munt
papier gehad had.
Toen ik hem in den loop van het gesprek verzocht mij rondborstig
te zeggen, of hij niet innerlijk verblijd zou geweest zijn, als hij had
gehoord, dat de keizer ontvlucht was, gaf hij mij,ten ontwoord, dat dit
inderdaad het geval zou geweest
Ik sprak met hem over den toestand van mijn man en over mijne
bekommernissen over hem en vroeg of er dan volstrekt geene mogelijkheld op was, dat ik naar Queretaro terugkeerde om althans in zijne
nabijheid te zijn.
De heer Iglesia ried me echter tot na de terechtstelling des keizers
te wachten ; daar ik er echter op aandrong den heer Juarez te syreken,
bescheidde de heer minister mij tegen 's middags vijf uur.
Ofschoon ik eene poging aangewend had om den keizer te bevrijden
ontving de heer Juarez mij toch op zijne gewone wijze.
Ik begon er zelf te spreken maar hij zeide dat hij alles wist, en
ontweek een antwoord op dezelfde vraag die ik aan den heer Iglesia
gedaan had ; maar toch maakte zijne geheele houding op mij den indruk,
alsof de vlucht des keizers hem insgelijks uiet zeer onaangenaam zou
geweest zijn.
De heer Juarez zegde mij, dat ik te San Luis moest blijven en
nauwkeurig in het oog zou gehouden worden.
Toen ik over mijn nun en den keizer sprak, verklaarde de president
dat er met betrekking tot den laatstgenoemde niets gedaan zou kunnen
worden ; maar wat mijn man betrof, zoo kon ik omtrent diens lot
volkomen gerust zijn.
Voor het oogenblik kon hij er niets aan doer ; maar zelfs wanneer
hij ter dood veroordeeld werd, zou hij niet gefusilleerd worden, waarop
hij mij zijn hand en zijn woord van eer gaf.
De keizer was ,ter dood veroordeeld, terwijl ik op reis was en zou
drie dagen daarna gefusilleerd worden.
Baron Magnus was to San Luis, toen ik daar aankwam.
Hij had nogmaals een verhoor bij den president en verkreeg daardoor de overtuiging dat de keizer niet to redden was ; maar toch verzocht
hij nogmaals om een uitstel van drie dagen, en de president bewilligde
daarin, naar hij zeide, eenig en alleen, omdat de minister zulks wenschte
en om niet den schijn Tan bijzondere overhaasting of buitengewone
gestrengheid op zich to laten, ofschoon dit in het vonnis zelf volstrekt
geene verandering zou brengen.
Daarvan was de Pruisische gezant zoo volkomen overtuigd, dat hij
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bij zijn vertrek naar Queretaro eon geneesheer uit San Luis voor het
basemen van het lijk des keizers meenam.
Gedurende al deze dagen was ik bijna van mijn verstand beroofd.
Dag en nacht was ik weeder en telkens weder met de gedacht
bezig, of er dan volstrekt geene mogelijkheid op was om den koizer to
redden.
Ik bezocht den Heer Iglesia meennalen, maar telkens, wanneer ik
hem verliet, ging ih. met de vaste overtuiging heen, dat niets hem zou
kunnen redden.
Daar er eater, zoolaug er leven is, oak hoop is, deed eene paging
om nog een uitstel van acht dagen to verkrijgen, totdat ik eon mtwoord
zou gekregen hebben van den president Johdson, dien ik zeer goed ken,
en dien ik door den telegraaf van Brownsville -wade verzooken, nog,maals en krachtiger tegen de terechstelling van den keizer to proosteeren.
Maar zoowel de president als de hoer Iglesia zeiden mij dat een
verder uitstel volstrekt niet nicer kou toegestaan warden en dat de
president er berouw over had dat hij am den wenech van den hoer Von
Magnus toegegeven had daar, inzonderheid de vreemdelingen hem, den
bexbaarschen Indiaan, van wreedheid beschukligden, omdat hij den
doodstrijd des keizers opzettelijk nog drij 'lava verlengd had.
De laatste dag voor de terechtstelling kwaui den volgelid.en
dag zou de keizer gausilleerd warden.
Ofschoon ik weinig hoop had, wilde ik toch nog eene laatste
paging doen om het hart van den man, van wien het leven des keizers
afhing en wiens bleek gezicht, wiens zwaarmoedige blauwe oogen, die
zelfs op een Palacios indruk maakten, mij anophou.deii.jk aankeken, tot
medelijden to bewegen.
Het was 's avonds acht uur, toen ik mij naar den hoer -Juarez begaf,
die mij terstond ontving.
Hij zag er zelf bleek en lijdend uit.
Met bevende lippen pleitte ik voor het level" des keizers of althans
voor eon nitEitel der voltrekking van zijn vonnis.
De president zegde dat hij goon uitstel ken bewilligen omdat hij
den doodstrijd van den keizer niet wilde v8rlongen en dat doze den
volgewien dag vroeg moest storven.
Then dit verschrikkelijke woord hoorde, word ik razend van
wanhoop.
Over al mijne leden bevende en gaikkende, viol ik op rnijne knsieen
en smeekte hem met woorden die rechtstreeks uit mijn hart voortkwaraen, maar die ik mij niet meer kan heriuneren.
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De president trachtte mij te doen opstaan ; maar ik omklemde zijne
knieen en wilde niet opstaan, voordat hij mij het leven des keizers toegestaan had ; ik clack dat ik hem deze belofte moest afpersen !
Ik zag, dat de president bewogen. was ; de tranen stonden hem
zoowel als den heer Iglesia in de oogen.
Hij zeide met eene zachte, treurige stem :
— Het griefs mij , mevrouw ! u zoo voor mij op de knieen te zien
liggen ; "mar al mochten ook alle koningen en koninginnen van Europa
in uwe plaats zijn, dan zou ik zijn leven toch niet kunnen sparen. Be
ontneem het hem niet ; 't is 't yolk en de wet die zijn dood geeischt
hóbben. Als ik niet overeenkomstig den wil des yolks handelde, dan
zou dit hem en ook mij het leven kosten.
— 0, riep ik in mijne wanhoop uit, als er dan bloed moet vloeien,
neem dan mijn leven, dat eener vrouw, die geen nut in de wereld doet,
en spaar dat van eenen man, die nog zooveel goed in een ander land zou
kunnen doen.
Alles was vruchteloos.
De president deed mij opstaan en herhaalde nogmaals, dat het leven
van mijn man zou gespaard worden.
Doze had zich inderdaad zeer verdacht gemaakt en zou zeker ter
dood veroordeeld worden ; maar daar hij mijne handelwijze en mijne
opofforing in de zaak van den keizer en van mijn echtgenoot achtte en
bew
' onderde, en daar het hem leed deed, mij niet alles to kunnen toestaan, waarom ik hem smeekte, wilde hij toch doen wat hij kon.
Aan het leven van mijn man zou geen hand geslagen worden.
Ik bedankte hem daarvoor en ging heen.
In de voorkamer vond ik moor dan twee honderd dames uit San
Luis, die insgelijks kwamen, ten einde om het leven der drie veroordeelden te smeeken.
Zij werden bij den president toegelaten, maar hare smeekbeden
vonden evenmin gehoor als de mijne.
Later kwam mevrouw Miramon, die hare beide kindertjes aan de
hand medebracht.
De president kon niet weigeren haar te ontvangen.
De hoer Iglesia zeide mij, dat het een hartverscheurend tooneel geweest was, tom de ongelukkige vrouw en hare onschuldige kinderen
stamelend om het leven van den man en vader gesn'eekt hadden.
De president, zeide hij, leed er op dat oogenblik onuitsprekelijk
onder, dat hij zich in de wreede noodzakelijkheid gebracht zag, het
leven aan een edelman als Maximiliaan en aan de twee “ broeders , to
ontnemen, — maar hij kon-niet anders.
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Mevrouw Miramon viel in onmaeht en moest de_ kamer uitgedragen
worden.
De hartroerende tooneelen, die de president op clezen dag bijgewoond
had, waren nKer dan hij kon verdragen.
Hij sloot zich in zijne kamer op en wilde in drie dagen niemand
zien en sprek en.
In dien nacht kon ik geen oog dicht doen en was met verscheidene
dames, tot ouze partij behoorende, in de kerk tot het gebed vereeiiigd.

HOOFDSTUK LXV.

•■••■■• ■•-114,--......-

He slag bij Lorenzo.

Na het vertrek van het Fransche leger uit Mexico was de wederzijdsche stelling der keizerlijken en ler Jitaristen als volgt :
Het Juaristische leger dat het Fransche op den voet volgde had
bijna het geheele land bezet.
Generaal Porferio Diaz lag in Oajaca en zijne troepen doorkruisten
het geheele land van Cordoba tot aan de poorten van Mexico met
uitzondering van Puebla.
Generaal Regules hield geheel Michoacan bezet met uitzondering
van Morelia.
Corona was in het bezit van Guadalajara en geheel Jalisco ; generaal
Riva Palacio hield Toluca bezet en Escobedo, die zich te San Luis
beyond dekte alto noordelijke staten.
De krijgsmacht van al deze generaals bedroeg slechts 30,000 man ;
maar door de gemakkelijkheid, waarmee de recruteering in Mexico
plaats heeft, kon deze zeer spoedig op het dubbele gebracht worden.
De geest van dit leger was zeer voortreffelijk.
Men had het in den waan gebracht, dat men het Fransche leger
voor zich uitdreef, en wat was voor hen, die de beste soldaten der wereld
met eon stormpas vervolgden, nu het kleine keizerlijke leger?
Eon onbeteekenend troepje, en niets moor.
Dit zelfvertrouwen, hetwelk met de meeste zorgvuldigheid bij het
leger aangekweekt word, deed aan de zaak des keizers groot nadeel.
Bet keizerlijk leger hield Vera Cruz met 500 man bezet, Puebla
met 2500, Mexico met 5000, Morelia met 3000, en Queretaro met
2000 man, to samen slechts met 13000 man van aau de zee tot aan de
Sierra Gordo.
(*) Door een ooggetuige.
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Terwiji het leger der liberalen vol geestdrift was, waren de aanhangers van het keizerschap ontmoedigd.
Maximiliaan had dit alles vooruitgezien, en voordat het Fransche
leger Mexico nog verlaten. had, maakte hij toebereidselen tot eene expeditie, waardoor de vijandelijkheden begonnen en de Juaristen, die niets
minder dan dit verwachtten, o verrompeld moesten worden.
Slechts door eene over-winning kon de goede geest in het keizerlijk
leger weder hersteld worden, en generaal Mirarnon was de eenige man,
aan wien zulk een avontuur in de hoop op een goeden uitslag kon toevertrouwd worden.
Don Miguel Miramon was president van de Mexicaansche republiek
geweest op een leeftijd, waarop andere jonge lieden het leven eerst beginnen hij had zijne landgenooten in verbazing gebracht door daden,
die zelfs in een land als Mexico, waar het onmogelijke alleen rchijnt to
gelukken, verwonderlijk mochten heeten.
Hij word van daar als de voornaamste steun der conservatieve partij
beschouwd.
Miramon verliet Mexico slechts met een escorte, kwam to Queretaro
met eene compagnie aan en rukte met een regiment tegen Zacatecas op,
dat hij geheel overviel vanwaar Juarez met zijne gewone overhaasting de vlucht nam.
Zonder leger of geschut, zelfs zonder geld, had Miramon Mexico
verlaten, 160 mijlen gemarcheerd, was in tien gevechten overwinnaar
geweest, bezette Guanajuato, Leon en Zacatecas, en noodzaakte den beroeraden president der republiek, Juarez, de vlucht voor hem to nemen.
En dat alles geschiedde, terwijl het Fransche leger nog in Mexico
was en toen, naar laid van eenige openlijke verklaringen, de geheele
natie tegen de monarchic was.
De uitwerking van dit schitterend wapenfeit was zeer zegenrijk en
de mogelijkheid daarvan boezemde aan de keizerlijke partij vertrouwen
in, hetwelk zelfs daardoor ?diet aan het wankelen kon gebracht worden,
dat Miranion in den ongelukkigen slag bij San Jacinto het grootste
gedeelte van zijne behaalde voordeelen weder moest verliezen, omdat
hij to vOr van de generaals Mejia, Mendez en Marquez, die hem volgden
veiwijderd was.
Wel is waar had de keizer den bij stand der Fran.schen verloren en
was hunne kas voor hem gesloten. maar met hen vertrokken ook de
agenten met hunne hooge eischen.
Wel is waar was drie vierde gedeelte van het rijk verloren maar
de zegepraal, die door Miramon behaald was had bewezen, dat het
verlorene weder herwonnen kon worden.
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Wel is waar had het keizerrijk 20.000 Franschen verloren. ; maar
deze waren ontmoedigd en gedernoraliseerd, en de keizer behield nog
duizend dappere en loyale Europeanen, die geenszins ontmoedigd waren.
Vera-Cruz was nog in de handen der keizerlijken en het van daar
toestroomende geld strekte om de oorlogskosten te dekken ; Puebla met
zijn overvloed was nog in hun bezit, en hetzelfde was het geval met
Mexico, de hoofdstad des rijks, hetgeen aan den keizer den stempel der
wettigheicl gaf.
Waarom zou alzoo het keizerrijk niet zegevieren ? In Europa zou
zulks misschien onmogelijk geweest zijn, maar in Mexico was zulks niet
het geval.
Er was intusschen geen oogenblik te verliezen.
Dc vijand moest e,r in verhinderd worden zijne krachten bijeen te
trekken om naar Mexico op te rukken, en de keizer die van hethachelijke
van zijn toestand zeer wel bewust en to ridderlijk was om slechts
anderen hun blood voor zijne zaak te laten vergieten, besloot zelf to
handelen.
Op den 13 n Februari 1867 hoorde het yolk met geestdrift, dat
Maximiliaan zich zelf aan het hoofd van het leger geplaatst had, met
2000 man naar Queretaro opgerukt was en generaal Marquez als het
opperhoofd van den generalen staf meegenomen had.
Hij liet in Mexico alle Europeesche troepen achter, on bewees
daardoor dat hij zoowel eon good staatkundige als eon good generaal
was.
Wel scheen dit ..aan menigeen eon waagstuk toe ; maar eon waagstuk was in den toestand, waarin de keizer zieh be yond, juist op zijne
plaats.
Daardoor dat hij zijne vertrouwde en getrouwe Oostenrijkers
eenigermtte achteruitzette en zich slechts met Mexicanen omgaf, terwijl
hij hun zijn lot en zijn Leven alleen -bevertrouwde, daardoor streelde hij
de ijdelheid van zijn yolk en roes in hunne achting.
Wel viol het den keizer hard zijne troepen en de officieren, die hem
persoonlijk dierbaar waren, achter to laten ; maar waar zij wdren, daar
waren zij op eon gewichtig punt, want aan hunne getrouwe handen
was de bewaking van de hoofdstad des rijks toevertrouwd en ingeval
van eon ongeluk kon de keizer or van verzekerd zijn, dat zijn terugtocht gedekt was en vertrouwde troepen als reserve gereed stonden.
Queretaro, de stad, werwaarts de keizer oprukte, was niets minder
dan eene bevestigde of ter verdediging gunstig gelegene plaats ; integendeel, zij was voor het laatste doel zoo slecht als maar mogelijk was gelegen, daar zij beheerscht word door heuvels die haar op den afstand

KEIZER VAN MEXICO

975
".....,,,,,,......................,,,

van een kanonschot, omgaven ; maar in een ander opzicht was zij van
het aiterste gewicht.
Zij is namelijk de sleutel tot het dal van Mexico, en een leger, dat
uit het noorden tegen doze laatstgenoemde stad oprukte, kon Queretaro
niet in den rug laten.
Er ligt bovendien, weinige leguas van de Sierra Gordo, eene woeste
landstreek, door welker Indiaansche bevolking generaal Mejia aangebeden word ; ook is zij slechts weinige dagreizen van Morelia verwijderd,
vanwaar generaal Mendez, die bevel gekregen had, zich met zijne veterane-troepen bij het leger des keizers aan to sluiten, verwacht werd ;
bovendien was IVEramon binnen Queretaro, werwaarts hij zich na de
nederlaag bij San Jacinto teruggetrokken had.
Queretaro was altijd getrouw aan de zaak des keizers geweest,
welke laatste verwachtte, hier al spoedig een leger van 8000 man verzameld to hebben, dat nog door 4000 Indianen uit de Sierra Gordo vermeerderd zou worden.
Het is ons plan niet nogmaals al de bijzonderheden van het beleg
van Queretaro mee te deelen, maar wij wilden slechts de wederzijdsche
stelling der keizerlijken en der Juaristen opgeven en aanwiizen dat het
keizerrijk zelf na het vertrek der Franschen geenszins zonder hulpbronnen was.
Zooals vroeger opgemerkt is, zouden zij voor Europa veel to ontoereikend geschenen hebben ; maar in Mexico waar de toestanden geheel
zoo verschillend zijn in alle opzichten en de hulpbronnen van het
tegenoverstaande leger op geen hechteren grondslag berusten, waren zij
niets minder dan onberekenend en de onderneming, daarop de hoop op
een gewenschten uitslag to bouwen, volstrekt niet zoo hersenschimmig
als zulks van verscheidene kanten wel voorgesteld wordt.
De maand Februari verliep, zonder dat or iets gewidhtigs plaats
had.
De Juaristische of liberale troepen rukten tegen Queretaro op,
welke Awl zij tot plaats van samenkomst bepaald hadden.
Porferio Diaz had Oajaca verlaten en rukte in korte dagmarschen
naar Puebla op.
Eenige guerilla-afdeelingen doorkruisten het dal van Mexico,
zonder nogtans to dicht bij de stad to komen, die ongetwijfeld door de
zoozeer gevreesde Oostenrijksche ruiterij welke zich aldaar be yond in
bedwang gehouden werd.
Aan doze arme ruiterij en insgelijks aan het voetvolk speet het
zeer, dat zij te Mexico moesten blij von, ofschoon zij van het gewichtige
hunner positie zeer welicsewust waren.
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zij verlangden naar werkzaamheid, en hunne wenschen vestigden
zich op Queretaro, in de hoop dat de keizer hen spoedig daarheen zou
roepen.
Porferio Diaz was in bet dal van Mexico aangekomen en de stad was
door een aanzienlijk legerkorps ingesloten.
Er werden door de bezetting uitvallen gedaan, maar doze
baatten aan de troepen weinig, daar de vijand overal, waar de Oostenrijkscho ruiterij zich vertoonde, haastig terugweek.
Alle tijdingen, die er van Queretaro kwamen, werden met gretigheid
.aangehoord, maar het duurde lang, voordat er jets gewichtigs meegedeeld werd.
Eindelijk kwam de verblijdende tijding dat het keizerlijk lager op
14'
Maart voor Queretaro eene volkomene overwinning behaald had,
den
en do vrougde daarover word nog vermeerderd door de schitterende
bijzonderheden, dier allengs aan het licht kwamen, en door de tijding
dat de keizer met een gedeelte van het leger terugkeerde.
Bo overdrevenste geimehten werden er verspreid.
Hot heette, dat de keizerlijke generaals, het ontbondene liberal°
legenaar alle kanten been vervolgden en dat Maximiliaan kwam orn
zijne Europeesche troepen rondom zich to vereenigen, ten einde den
.weg Daar Vera-Cruz vrij te-maken.
Deze geruchten wonnen nog aan waarschijnlijkheid door de omstamligheid, dat de troepen, die het dal van Mexico doorkruist hadden,
eensklaps verdwenen waren, en men nieende, dat Porferio Diaz, daar hij
de aankomst des keizers niet durfde afwachten, naar Oajaca teruggekeerd was.
Eindelijk op den 24 Mei word het bekeud, dat niet de keizer, maar
generaal Marquez aanrukte, en op den 25 trok doze aan het hoofd van
de 900 man bterke afdeeling cavalerie van kolonel Quiroga Mexico
binnen.
Zijne aankomst bevestigde den voorspoed der keizerlijke wapenen.
\T ool! Queretaro.
Wanneer daar Diet altos voortreffelijk stond, zou de keizer niet een
van zijue beste generaals met troepen afgezonden hebben, en dit betrekkleine korps, zou niet in staat geweest zijn, van Queretaro naar
Mexico door to dringeu, wanneer er een liberaal legercorps geweest
was, stork genoeg 01Y1 daaraan het voortrukken to beletten..
Alle twijfelingen verdwenen en de vrienden van het keizerrijk
war:n met vertrouweu vervuld ; de keizersstroon scheen verzekerd, en
als er to Mexico cone hours geweest was dan zouden daar goad() zaken
gedaan zijn.
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Marquez kwam met den tifel. veo-i Tuitenant-generaal van het keizerrijk en met de meest onbeperkte volmacht.
Het kabinet werd gewijzigd en twee krachtige mannen traden
daarin op, namelijk Irribarren, als minister van binnenlandsche zaken
en generaal Vidaurri, als minister van oorlog en finantien, met het voorzitterschap in den raad.
Er scheen in alle zaken nieuw leven te komen.
Er werd eene belasting van een per cent op het inkomen geheven ;
de troepen, die daaraan zoo groote behoefte hadden, werden opnieuw
gekleed en gewapend, en op den 30 Maart verliet Marquez Mexico aan
het hoofd van 4000 man.
Men had vernomen en wij hebben nog vergeten mee te deelen. dat
Porferio Diaz het dal van Mexico slechts verlaten had one het beleg voor
Puebla te slaan.
Men vermoedde van daar dat de luitenant-generaal doze stad ter
hulp snelde.
Het leger, dat Mexico uittrok, mocht bewonderenswaardig heeten ;
er waren daarbij twee brigades i-nfanterie van 2000 men sterk, en onder
dit voetvolk had men met blijdschap het achttiende regiment, dat door
den luitenant-kolonel Hammerstein aangevoerd werd en samengesteld
was uit Oostenrijkers, waaraan men omstreeks voor een derde Mexicanen toegevoegd had, zien voorbijtrekken.
De ruiterij bestond uit de brigade van Quiroga, een uitstekend
corps dat trouw aan zijn aanvoerder verknocht was, nit het regiment
huzaren, waarover door den kolon.el. Khevenlitiller bet bevel gevoerd
werd, uit de gendarmerie, die door den kolonel Von Wickenburg aangevoerd werd, en uit een regiment .jagers -te paard.
Het leger voerde achttien kanorinen met zich mee.
Er waren daar zeker de baste troepen uit geheel Mexico vereenigd.
eu de uitslag der onderneming was voor niemand twijfelachtig : het
keizerrijk had ontegenzeggelijk va,ten wortel in Mexico geschoten.
Van Mexico mar Puebla hopen er twee wegen ; de eerste daarvan
bedraagt 29 mijlen ; doze is de kortste, maar alsdan moot het gebergte
van Rio Frio overgetrokken -worden.
Doze stelling zou door de liberalen, die men daar zeker wel zou
aantreffen, gemakkelijk te verdedigen geweest zijn, en verdor zou bij
dozen tocht de ruiterij gansch onbruikbaar geworden zijn, terwiji de
ruiterij toch juist tot het baste behoorde wat men bezat.
Men koos dan den tweeden weg, die eene groote omweg maakte,
maar niet over het gebergte loopt en de vlakten van Apam doorsnijdt,
waar de ruiterij van hare voordeelen gebruik Icon waken.
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Men besloot van daar zich naar de Banos van Apam te begeven.
Op den 30n Maart bleef men 's nachts te Cristobal ; de vijand had
de dammen doorgestoken om den doortocht te verhinderen, maar men
trok desniettemin voort.
Op den 31 Maart legerde men zich binnen Otumba.
Op den eersten april hield men te San Lorenzo halt.
Men rukte langzaam, misschien to langzaam voort, maar de generaal had blijkbaar een bijzonder plan ; hij moest met het leger, dat
binnen Puebla belegerd werd, in verstandhouding staan en als hij zich
niet haastte, dan was zulks juist niet nuttig.
En eindelijk — wie weet ? — misschien was de marsch naar Puebla
slechts een list, en zou hij zich wellicht tegen alle verwachting aan. naar
Queretaro begeven.
Op den 2 April kampeerde het leger to Zoltepec.
Gedurende den marsch week eene menigte van benden ter zijde om
niet in 't nauw gebracht to worden, maar men zou ze nog wel eons to
zien krijgen !
Op den 3 kwam men to Guadeloupe, waar men tot den 4 bleef.
Op den 5 legerde men zich op de landhoeve van San Diego el
Not ario .
Op den 6 stelde men zich in beweging naar den kant van Huamantla ; men naderde dus het doel al.
• ' De huzaren, die de voorhoede uitmaakten, waren reeds op de
plaats, waar men halt zou houden, aan.gekomen, toen de kern der
kolonne aangevallen werd ; het was de voorhoede van het leger van
Porferio Diaz, die met het leger van Marquez in botsing kwam.
Een welonderhouden kanonvaur, het levendige vuur der infanterie
en een aanval der gendarmerie bracht het in wanorde.
De huzaren keerden terug, maar kwamen eerst aan, toen alles
afgeloopen was, en nu hield men to Atochaque halt.
Des namiddags tegen drie uur verscheen de geheele cavalerie der
liberalen, ten bedrage van ongeveer 6000 man met bet plan, de legerplaats der keizerlijken op to broken.
De huzaren, aangevoerd door kolonel Kodolich, die eindelijk van
generaal Marquez de machtiging verkregen had, eene offensieve houding aan te Demon, deden op dit leger een duchtigen aanval, wierpen
de eerste linie overhoop en dreven haar in eene kloof, waar zij in de pan
gehakt werd.
Ongelukkigerwijze liet Marquez dozen aanval niet ondersteunen,
en de vijandelijke ruiterij werd niet vernietigd waar dit anders het
geval zonder twijfel zou geweest zijn.
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Deze gunstige uitslag werd op treurige wijze weder opgewogen
door de tijding dat Puebla op den 211 April en de forten op den 4'
genomen waren.
Men had een kostbaren tijd verloren ; men had ter rechter tijd
kunnen komen, zij het ook ilia meer om Puebla te redden, dan toch
om den val der forten Guadeloupe en Loretto te verhinderen, wier bezit
dat van de stad verzekert.
Men had nu het geheele leger ‘, an Porferio Diaz, dat door de laatste
overwinningen geheel uitgelaten scheen, achter zich, en zeker zouden
al die benden, welke tot hiertoe vreesachtig, maar DU overmoedig
geworden waren, ons op alto mogelijke wijzen lastig vallen.
Marquez, die er veOr alle dingen op bedacht moest zijn, Mexico
veOr Porferio Diaz te bereiken, nam het besluit den terugtocht naar de
boofdstad te ondernemen en den straatweg dien hij langs gekomen was,
weder in te slaan.
Op den 7n kwam men te Guadeloupe aan, zonder den vijand ontmoet to hebben, die blijkbaar de talrijke gekwetsten van den vorigen
dag naar Puebla had gezoncien, en eenigen tijd noodig had om zich van
de duchtige nederlaag die hij geleden had to herstellen.
Op den 8' zette men zich in beweging naar San Lorenzo ; tegen
den middag stiet men op den vijand.
Het was de generaal Lalanne, die verscheidene benden vereenigd
had en eene paging deed om den marsch der kolonne in het front zoo
al "fief geheel en gansch to beletten, dan toch dermate to vertragen
dat Porferio Diaz tijd kreeg om bij to komen en zich op de achterhoede
to -werpen.
Lalanne had ongeveer 1000 man voetvolk en ruiters.
De kolonel Kodolich wierp hem aan het hoofd der gendarms en der
jagers to paard overhoop, ontnam hem 300 gevangenen, en nu kwam
de kolonne, terwijl zij haren wog vervolgde, tegen twee uur te San
Lorenzo aan.
Men had den marsch kunnen voortzetten, maar generaal Marquez
gaf or de voorkeur aan, eene bepaalde stelling in to nemen.
De hacienda de San Lorenzo is aan het einde eener uitgestrekte
vlakte op het vereenigingspunt van twee wegen gebouwd, die beide naar
Mexico loopen, on wel de linker over San Cristobal, de reeds afgelegde,
en de rechter over Tezcuco, die echter zeer slecht was en door een zeer
oneffen terrein loopt.
Voor de hacienda bevindt zich eene vlakte, die bijzonder voor de
cavalerie geschikt is, en daarachter op den afstand van een kanonschot
strekt zich een keten van vrij lage henvelen uit.
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De opperbevellebber had het bevel over geheel de cavalerie sedert
een korten tijd aan den kolonel Von Kodolich overgegeven, die, door
dit bewijs van vertrouwen aangemoedigd, een uiterst eenvou_dig plan
meende te moeten voorslaan, namelijk, de heuvelen achter de hacienda
te bezetten en van dezen kant eene defensieve houding aan te nemen ;
maar daarentegen op het ongedekte terrein de cavalerie in slagorde to
scharen, wanneer de vijand zich vertoonde, offensiek to work te
gaan en hem op zijn linkervleugel in het gebergte terug to drijven.
Tegen vier uur kwam de vijand to voorschijn en opende een vrij
levendig tirailleurs- artillerievuur, dat tot aan den nacht voortdtfurde, maar zonder dat or een belangrijk gevecht plaats had.
Op den volgenden dag bij het aanbreken van den morgen benterkte
men, dat het geheele vijandelijke leger in den nacht opgerukt was,
maar doze lithe was veel te uitgestrekt.
Porferio Diaz wilde aan het keizerlijk leger blijkbaar de beide
straatwegen naar Mexico afsnijden ; maar terwijl hij zijne vleugels
breidde, verzwakte hij zijn centrum ; een enkelen aanval, en dit was in
twee helften verdeeld ; niettegenstaande de raadgevingen. van de kommanclanten der korpsen bled" Marquez onbeweeglijk ; hij had de
hoogten, welke de hacienda beheerschen, niet eens laten bezetten.
De vijand maakte van dit verzuim gebruik en plantte aldaar twee
kanonnen, die, al mochten zij ook niet veel schade aanrichten, toch
eerie zekere onrustigheid onder de troepen teweegbrachten.
's Avonds besloot Marquez eindelijk, den tocht naar Mexico voort
to zetten.
Ongeveer anderhalve miji. van San Lorenzo op den weg naar San
Cristobal komt men aan eene tamelijke diepe kloof waarover eene brug
gelegd is.
Het was to vreezen dal de vijand de brug afgebroken had, en de
generaal zond de huzaren en de gendarmerie wider bevel van kolonel
Wickenburg daarheen om den marsch to beveiligen en den toegang
tot de brug to bezetten wanneer deze nog beston.d.
Het was eon donkere nacht.
Bij de kloof gekornen, stortte de kolonel Wickenburg daarin en
met hem hot eerste eskadron der huzaren onder het bevel van den
ritmeesterlmer ; de brug was afgebroken en den weg door den
vijand bezet, — het doel der verkenning kon niet bereikt worden, bet
overige der ruiterij onder het bevel van den kolonel Von Khevenhuller
maakte eene reartsche heweging en verliet, door den nood gedwongen,
den kolonel en de weinige manschappen, die in het rnidden van meer
dan 15000 liberalen gevallen waren.
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Deze kleine groep het zich daardoor niet ontmoedigen ; het gelukte
hun den anderen kant der kloof te beklimmen, en deels begunstigd door
de duisternis, deels met de sabel baanden zij zich een weg midden door
den vijand en kwamen te Mexico aan, nadat zij het grootste gedeelte
van het meer van Tezcuco zwemmende overgetrokken was.
Marquez moest dus besluiten, den ,weg naar Tezcuco in te slam,
hetgeen hij 's nachts om drie uur deed.
In het begin van den marsch word men niet verontrust, daar do
vijand, in de veronderstelling dat men den weg naar San Cristobal zou
inslaan, zijne krachten aldaar samengetrokken had.
's Morgens tegen vijf uur bij den ingang der Sierra begon de voorhoede der liberaien den marsch der kolonne to verontrusten.
Men bewoog zich in de volgende orde :
Aan het hoofd der eerste brigade voetvolk, waar zich het regiment
van Hammerstein be yond, in ht midden der geheele ruiterij ; eindelijk
de tweede brigade voetvolk ; 100 ruiters van het regiment van Quiroga
als achterhoede.
Tegen zes uur kwam de kolonne, die in vreeselijke passen ingesloten was, op den rand van eon 400 voet diepe, maar zeer nauwe kloof.
De brug was afgebroken ; dat was het work geweest van een dier
benden, die bij het oprukken ter zijde gegaan waren, maar nu op den
terugweg het keizerlijk leger verg6zelden.
Van de brug bleven er slechts drie boomstammen achter ; op de
linker liet men de infanterie overgaan ; van twee aan den rechterkant
maakten de cavaleristen gebruik, terwij1 zij afzaten en hunne paarden
bij den teugel overbrachten.
Maar de artillerie en de wagons konden or niet over ; men moest
zich haasten, want men be yond zich in een echt rnoordenaarshol, en de
vijand begon zich op alle hoogten to vertoonen.
Men besloot de kanonnen en ammunitie in doze kloof to werpen.
De voorste brigade was reeds overgetrokken, evenzoo de gendarmerie en de jagers.
De huzaren maakten daarmee reeds een begin, toen er zich een
vreeselijke knal deed hooren die de overblijfsels der brug vernielde en
de paarden verschrikten, zoodat verscheidene daarvan op hol gingen,
terwi.j1 de brigade in wanorde gebracht word.
De oorzaak hiervan was een born, die bij den val op de rots outploft was en bij het ontploffen zeker we' verscheidene ammunitiewagens
in de kloof in brand zal gestoken hebben ; gelukkigerwijze was de grond
diep, en er zou in 't geheel goon ongeluk to betreuren geweest zijn, als
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de Moxicaansche infanterie, die de tweede brigade uitrnaakte, Diet door
zulk een panischen schrik aangegrepen geweest was, dat zij hare wapenen wog wierp en de vlucht nam.
Het tiende bataljon verdween geheel.
Ten gevolge dezer gebeurtenis, be y ond de cavalerie zich nu aan
het einde der marschkolonne.
Intusschen hadden de huzaren hunne beweging in de beste orde
volbracht en den tijd gehad om zich weder in orde to scharen, omdat
de vijand, die 1111 van zijn kant weer door de kloof opgehouden word,
zijn marsch had moeten vertragen ; eiudelijk schaarde hij zich ook in
slagorde en daar hij meende, dat hij op een ontmoedigden en in J v3rwarring gebrachten troop zou stooten, deed hij een aanval.
Maar kolonel Khevenhuller wachtte den aanval niet af, maar wierp
zijne huzaren na eene wending, die terstond gevolgd was op de vijandelijke ruiterij, die hij gansch in verwarring bracht en gevoelige verlienn
deed lijden.
Bij dozen schitterenden aanval gedroegen de scherpschutters van
Quiroga zich bewonderenswaardig en droegen wezenlijk tot den gunstigen uitslag bij.
De Oostenrijksche ritmeester Thom ontving een sabelhouw op het
hoofd en een schot in de heup, maar ondanks deze beide kwetsuren
bleef hij den geheelen dag te paard aan het hoofd van zijn escadron.
De kolonel Kodolich stelde zich daarop in eigen persoon aan het
hoofd der kolonne en verzocht aan generaal Marquez, hem het 18 e regiment infanterie toe te vertrouwen, opdat hij den marsch der ruiterij
zou kunnen dekken, die bij iederen stap door het oneffene terrein
hinderpalen ontmoette.
Marquez ontsloeg het 1.8 e regiment, en dus bevOnden zich alle
troepen aan het achtergedeelte der kolonne, wier spits Marquez niet
verliet, en hadden van daar den geheelen vijand door to staan.
De kolonel Von Kodolich Het hem verzoeken, bij de eerste gunstige
stelling, die hij zou aantreffen, halt to houden en post to vatten, opdat
men de manschappen zou kunnen laten uitrusten, de paarden uitblazen
en de vervolging van den vijand ophouden.
De geheele dag word met afzonderlijke gevechten doorgebracht ;
sedert den aanval der huzaren waagde de vijand het gedurende eenigen
tijd niet meer, een beslissenden aanval to doen ; hij bepaalde er zich
toe, de hoogten te bezetten, en bracht ons door zijn vuur dat hij vandaar
op ons richtte, veel schade toe.
Zoo dikwijls het terrein het gedoogde, greep de kolonel Von
Kodolich de tegenstanders aan en wierp hen zeer ver terug.
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Op deze wijze hadden er omtrent tier aanvallen plaats, die alle
schitterend ten uitvoer gebracht werden en voor den vijand verderfelijk waren. Het 18 e regiment verloor veel manschappen.
Men hoopte dat er stil gehouden en post gevat zou worden, al ware
het ook slechts voor vijf minuten ; de kolonel Von Lodolich herhaalde
voortdurend zijne beden, de achterhoede was reeds geheel afgemat —
te vergeefs !
Marquez zette zijn marsch voort en veranderde een bewonderenswaardigen terugtocht, door den spoed dien, hij zelf maakte in cone
vlucht.
Zijn geheele generale staf volgde hem.
De achterhoede kwam tegen 's avonds zes uur to Tezcuco aan ; zij
had sedert 's morgens vijf uur gemarcheerd.
Tezcuco hood eene voortreffelijke stelling aan, en iedereen dacht
dat men de eerste troepen en den generaal zou vinden.
Geenszins ! Tezcuco was verlaten, men moest den marsch voortzetten en had nanwelijks tijd genoeg orn de paarden to laten drinken.
Doze kortstondige rust in Tezcuco gaf den vijand tijd om de
achterhoede to bereiken.
De hoofden der kolonne vertoonden zich aan den ingang der
straten, en eenige inwoners vuurden nit de ramen der terrassen op de
keizerlij ken .
Tegen acht uur trok men een vrije diepe beek door ; aan den overkant stonden struiken, waarin men een bataljon van den Fijo de Mejico
onder den Oostenrijkschen kapitein Boksay en twee escadrons in eerie
hinderlaag legde.
Doze troepen lieten den vij and dicht naar zich toekomen, en Coen
hij genoeg ingesloten was, vielen zij hem onverhoeds in de flanken en
brachten hem groote verliezen toe.
Gedeeltelijk ten gevolge van dit verlies, gedeeltelijk omdat het in
dien nacht zeer donker was, hield de vervolging op.
Men be yond zich nog Lien mijlen van Mexico ; sedert zeventien
uren marcheerde men reeds, en vijftien uren achtereen had men gevochten ; men had gehoopt, binnen Tezcuco rust to zullen vinden, maar
de grievendste teleurstelling was op deze hoop gevolgd ; men was zoo
hevig uitgeput en het lij den hoopte zich aan alle kanten zoozeer op,
dat men volstrekt geene vermoeienis moor gevoelde.
Eene enkele gedachte bezielde deze helden :
De keizer had hun de bewaking van Mexico toevertrouwd, men
moest er dus voor den vijand aankomen.
Men zette den marsch voort.
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Wij wag( n het niet de geschiedenis van dezen nacht te beschrij en.
Eindelijk op den volgenden dag kwamen de troepen 's morgens om
acht uur voor de poorten van Mexico.
Marquez was er den dig te voren 's avonds om elf uur aangekomen
en had het gerucht van de geheele vernietiging van zij n leer verspreid.
De tijding van dezen verschrikkelijken slag had zich spoedig in de
stad verspreid, en er heerschte eene algemeene droefheid.
Hoe groot was nu everal de verbazing toen men de Europeesche
troepen in de beste orde het hoofdplein za ,o, optrekken.
Wel waren zij vrij wat gedund en zagen zij er afgemat uit, maar
toch liepen zij met ongebogen hoofd, terwiji hunne sabels rog rood van
het bloed hunner vijanden waren.
De huzaren begaven zich naar het paleis en trokken daarop hunne
kwartieren binuen met den uitroep
Leve de keizer !
* *

De omstandigheden waren vrij wat veranderd, en weinige dawn
waren voldoende geweest om den horizon van het keizerrijk, dat nog
pas geleden zoozeer schitterde, te verduistei en.
Duizenderlei schrikbarende geruchten verspreidden zich in de stad.
Men verzekerde dat Puebla door den generaal Noriega verkocht
was men noemde zelfs den prijs, die daarvoor gegeven en ontvangen
was, en gevoelde zich door verraad
Marquez, die, ondanks den bloedigen naam, welke hij had, te alien
tijde het aanzien van een kundig en dapper man genoten had, had zich
nog pas meer dan onbekwaam en erger dan lafhartig betoond.
Men verwachtte, dat het leger der liberalen zich nog op denzelfden
dag zou vertoonen maar geen ernstige maatregel ter verdediging werd
er genomen de Mexicaansche infanterie was vernietigd het weinige,
dat daarvan overgebleven was, mocht geen naam hebben bet waren
lichte troepen die ternauwernood gewapend waren en waarop men v(,or
het overige ook niet veel staat kon maken.
Mexico kon den vijand zonder slag of stoot in handen vallen, en
was Mexico eenmaal ingenotnen, dan was ook de val van Queretaro en
daarm6e die van het keizerrijk nabij
De moedeloosheid was algemeen
Men sprak erover dat de Europeee troepovi ond r r d beveimi
der Mexicaansche gen o raals niet meer wihien dienen, en dit gerleht was,
helaas maar al to waar deze dappere mannen waren over de aan-
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hoof1-4ta nytar nu gevoEillen zij zich in het midden
van die Nlexcaausche, troepeu, die bij het eerste schot uit elkaar liepen,
en van die generaals die bij de eerste- teleurstelling de vlucht namen. —
verlaten en veroordeeld om tot den laatsten man te sterven ; zij hadden
twintig gevechten geleverd en twintig maal bleven zij overwinnaars, en
toch kwamen zij te Mexico bijna als vluchtelingen. aan ; dat maakte hen
neerslachtig !
Gelukkigerwijze hadden zij aan hun hoofdmannen, wier gevoel
van eer niet vergunde, in eenig opzicht in hunne verplichtingen te kort
- te schieten.
De heeren Kodolich, Bartrand, Wickenburg, Khevenhiiller, Hammerstein en alle officieren brachten hunne troepen tot het inzicht, dat
het toch onverschinig was, of doze generaal zich als dapper had doen
ken.n.en dan wel als zwak ; zij dreven den geest van zelfverloochening
zoover, dat zij zelf Marquez verontschul ligden ; om hunnentwil had hij
er good aan gechan, zich voorwaarts to spoeden. : hij was luitenantgeneraal en meest zich haasten om terug te komen, ten einde de nederlaag die men geleden had, wader good to maken.

HOOFDSTUK LXVI.

•

belogerin .- van MexTeo.

Overigens had de keizer de verdediging zijner hoofdstad aan de
Europeanen opgedragen ; men moest de hoofdstad. verdedigen ; de keizer
streed te Queretaro ;‘ men moest alzo3 te Mexico strijclen en de laatste
:stad en de uiterste hulpbron voor Maximiliaan, voor het geval dat hij
eene nederlaag mocht lijden, behouden.
De taal der eer vindt lichtelijk ingang tot edeldienkende harten.
Dc vreemde troepeu traden dus weder in dienst of hover -- we
hebben ons verkeerd uitgedrukt — zij bleven in dienst.
Do ministers hidden beraadslagingen, maar konden het met elkaar
het niet eens worden, en Vidwurri trok zich terug.
Marquez bleef onzichtbaar, hij hield zich schuil ea men maakte
lat€r de opmerking dat dit in moeielijke gevallen zijn.e gewoonte was.
De houding der Europeesche troepen boezemde de generaals een
weinig vertrouwen in en Tabera liet een afkundiging aauplakken, waariti
hij de geruchten die men omtrent het opgeven der stud in omloop
gebracht had, tegensprak.
Toch was deze vraag in de voile vergadering van den ministerraad.
besproken.
Op den 13 April ontruim le- men Guadeloupe en Chapultepec en
dit was een grooten misslag, want men sloot zich hierdoor in Mexico
op, en het opgeven van deze twee hoog te waardeeren en gemakkelijk

to verdedigen stellingen gaf au de u vijaud uitnauutencle steunpuuteu
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voor de insluitingsliniön, waarmede hij Mexico begon to omgeven ; maar
men koesterde vrees.
Op den 14 kwam Porferio Diaz voor de stad en betrok zijn hoofdkwartier in Chapultepec.
Zoo had de generaal der liberalen, in plaats van gebruik van zijn
voordeel te maken, vier dagen verloren ; men vernam later, dat hij
gedwongen geweest was stil te houden, om de ontzagelijke verliezen,
die hij gedurende de vervolging geleden had te vergoeden.
Overigens vleide hij zich 'Diet met de hoop, dat hij het door Europeanen verdedigde Mexico zou innemen.
Van deze door den vijand verlorene vier dagen had men gebruik
kunnen maken om de Ftad van levensmiddelen te voorzien ; te Tacubaya
en in de omstreken had men eene groote menigte graan, rondom Mexico
bevonden zich talrijke kudden. ; maar men zorgde voor niets en deed
niets ; de jongste gebeurtenissen hadden aan iedereen alle geestkracht
benomen.
Dank zij deze werkeloosheid, ging de vijand doodbedaard* met het
insluiten der stad voort en omgaf deze met eene lithe van verschansingen, die dagelijks vreeselijker gemaakt werden.
De wegen waren afgesneden ; ieder oogenblik voerde de spoortrein
van Puebla een ontzaglijk belegerhagsmaterieel aan.
De belegerden zagen dit ales aan en verroerden zich niet, zoodat
Porferio Diaz wel moest denken, dat hij het kasteel der schoone slaapster
in het bosch belegerde.
pe Oostenrijksche kolonels brachten hierover hunne bezwaren bij
Marquez in en deden uitkomen, dat het gebruikelijk is in eene belegerde stad een verdedigingsraad te vormen, waaraan men de plannen
en de hulpbronnen mededeelt : zij verzochten hem, zulk een raad bij een
to roepen.
Marquez weigerde zulks echter en antwoordde, dat hij, daar hij
van den keizer onbeperkte volmacht verkregen had, ook alleen voor de
verdediging van , Mexico verantwoordelijk was en dat hij er zich van
verzekerd hield, dat hij zich daaa van met eere zou kwijten.
Zoo hadden doze getrouw aan den keizer verknochte mannen dus
niet eons het recht om hun blood to vergieten op eene wijze, , die aan
hunne zaak voordeel aanbracht.
Zij zagen rondom zich de zwaarste misslagen begaan, zij zagen
zich omringd door de onkunde, (de lafhartigheid en het verraad misschien, en moesten zwijgen en werkeloos afwachten, totdat een kogel
een einde aan hun leven maakte
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Wat zoulen zij doen ?
Zij hadden gezworen den keizer te zullen gehoorzamen, en de
keizer had Marquez tot luitenant-generaal benoemd !
Van deze zijde teruggestooten, beproefde kolonel Kodolich eene
laatste poging.
Hij had den toren der kathedraal verscheidene malen beklommen
en het terrein der vijandelijke linien zorgvuldig gadegeslagen en hierop
het plan tot een uitval beraamd, dat door alle officieron die er later
kennis van kregen, voor bewonderenswaardig verklaard werd.
Dit plan, dat ongetwijfeld moest gelukken, zou de geheele Europeesche ruiterij kort voor het aanbreken van den dag midden in de
vijandelijke infanterie gebracht hebben, de batterij der belegeraars
hebben doen innemen en de mogelijkheid hebben doen ontstaan, de
locomotieven en waggons, die in Guadeloupe verzameld waren, to
vernietigen.
Marquez wankelde echter en bet plan werd opgegeven.
Met de insluiting der stad werd voortgegaan.
Terwijl de versterkingen van alle kanten aankwamen, terwij1 de
verschansingen als uit den grond oprezen en de stoom uit Puebla eene
menigte geschut aanvoerde, dacht Porferio Diaz na.
Hij beschouwde zich als de eerste man zijner partij ; sedert eenigen
tijd scheen het geluk hem op al zijde wegen te vergezellen.
Hij had Oajaca, hij had Puebla ingenomen, nog pas had hij Marquez
en diens schitterend leger geheel verslagen ; nu belegerde hij Mexico.
Wanneer het hem gelukte zich van de hoofdstad meester te maken,
voordat Queretaro bezweek, dan moest zijn naam alle andere op zijde
schuiven en zijn roem den room van alle anderen in de schaduw stollen.
Zarazoga had de Franschen wel is waar op den 5n Mei 1862 verslagen,-maar was voor Orizaba overwonnen, en het gebeurde van Borrego
had zijn lauwerkrans vrij wat ontbladerd ; Zaragoza was overigens flood.
Ortega had Puebla in het jaar 1863 schitterend verdedigd, maar
bij Majoma werd hij schandelijk verslagen.
Corona en Regules konden het nimmer doen vergeten, dat zij in
hun hemd voor de Fransche bajonnetten gevlucht waren.
Wat Escobedo - betreft, doze word zes weken voor dat nest van
Queretaro, dat weer van eeue muizenval dan van eene vesting weg heeft,
schaak gehouden , hij had reeds verscheidene nederlagen geleden en
niets deed vermoeden, dat hij zich zoo spoedig van eene stad zou kunnen
meester maken, die door den keizer en de beste Mexicaansche generaals
verdedigd word.
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lTij alleen, Porferio Diaz, behaalde de eene zegepraal na de andere,
snelde van de eene verradene naar de andere verkochte stad.
To Mexico was lief editor onmogelijk, eene poort te koopen,‘
evenals te Puebla bij ieder poortje stondon Oostenrijksche officieren
en de Norriega's gedijen ncch aan de oevers van den Dorau, noch in de
Vlaamsche vlakten, noch in de Gallische velden.
Tederen nacht bezetten falrijke pike-am cavalerie de wegen van het
hoofdverkeer in de sfad, en Porferio Diaz kon. bet zich niet verhelen,
.dat Mexico, daar het door een duizendfal vreemdelingen verdedigd
werd, door geweld ilia in to nemen was.
Men moest deze hinderlijke rnacht tot elk-en prijs verrietigen.
De liberale generaal liet de Oostenrijksche kolonels daarover Bens
polsen.
Er word bun gezegd, dat ale tegenstand vruchtcloos was, (Tat het
keizerrijk bepaald overwonnen was, dat bet onmenschelijk scheen,
Mexico bloot te stelien aan bet vreeselijk lot, dat aan elke stormerderhand ingenomene stad le wachten staat, dat de republiek, edelmoedig
in hare zegepraal, aan de vreemde froepen alle denkbare voordeelen
aanbood order voorwaarde, dat zij de wapenen neeilegden en zich voor
n.eutraal verklaarden dat hij, Porferio Diaz, zich voor zijn persoon
verplicht achtte, alle onkosten van de reis naar Vera-Cruz en van Verairuz naar Europa voor zijne rekening to nemen, enz.
De Oostenrijksche kolonels antwoordden niets.
De artilleristen en de infanteristen gingen voort, de wallen dag en
nacht bezet to houden.
De cavaleristen reden iederen nacht de groote straten der stad
door, ofschoon de officieren gescheurde laarzen droegen en zich met een
kop chocolade voor hun middagmaal vergenoegden, nadat zij een
hop sterke koffie voor hun ontbijt genuttigd hadden, terwiji de
Mexicaansche generaals zware belastingen oplegden, die zij in goud
veranderden.
Men bleef echter voortdurend werkeloos behalve misschien het
ministerie van financien.1
Er was een gerucht verspreid dat de stad voor achtf ion maanden
van graan voorzien was.
Een Fransch dagblad had doze vertroostende statistiek verspreid,
toen zij gelogenstraft word door het freurig bericht, dat de bakkers
hunne winkels gesloten hadden, daar er gun meel voorhanden was.
In bet eerste hield men dit voor eene misplaatste scherts, voor een
Naha' gerucht, door e liberalen uitgestrooid met bet doel tijdingen
en
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van de inwoners uit te lokken, maar helaas bleek het maar al to waar
to zijn, en men moest zich met tortillas vergenoegen.
Tot dusverre had men zich vrij goed in den toestand geschikt ; er
was immers eigenlijk nog niets verloren ; van Queretaro waren er
geruststellende tijdingen. aangekomen ; men wist, dat bet keizerlijk
leger van geestdrift voor zijn jeugdigen vorst, Wiens gedrag bewonderenswaardig was geweest, bezield was.
In den strijd steeds in het eerste gelid, sliep hij des nachts onder
den blooten hemel te midden zijner troepen, bracht bezoeken in de
hospitalen, als hij de vnidedigingsmiddelen niet nakeek, en behandelde
do geringste soldaten met goedheid en zachtmoedigheid.
Zoo gaf Ferdinand Maximiliaan aan de Mexicanen het xoorbeeld
van een edel hare, dat met de verhevenste zelfverloochening eene
verlorene zaak staande hield.
In de eerste _dagen van Mei leefde de hoop nog in de harten der
keizerlijken.
De ongelukkige onderneming van Marquez werd, op een afstand
gezien, minder ongunstig beoordeeld ; het scheen eigenlijk slechts een
van die toevallige omstandigheden te zijn, die in Mexico, het classieke
land der contrasten, zeer gewoon zijn.
Uit deze expeditie was overtuigend gebleken, hoe eene handvol
Europeanen eene menigte liberalen overtrof ; bij eene geschikte gelegenheid kon deze handvol dapperen aan de belegeraars eene duchtige
les geven.
Ongelukkigerwijze nam de hongersnood in hevigheid toe.
Bij het gebrek aan meel kwam al spoedig het gebrek aan vleesch.
De Europeesche troepen, weinig gewoon als zij waren aan het in
dit land gebruikelijke voedsel, leden honger ; reeds ten tijde van den
overvloed slecht gevoed, omdat zij slecht betaald werden, kregen zij
thans, nu de soldij juist in verhouding tot het stijgen van den prijs der
levensmiddelen vermeerderde, volstrekt geen voedsel moor.
De officieren leden evenzeer als de soldaten.
De troepen Madden weinig of niets to eten ; maar dit was het
grootste kwaad nog niet ; want eigenlijk is een te voile maag niet goed
voor de soldaten ; maar het paard stelt hoogere eischen dan de mensch.
En de cavalerie was juist het eenige wapen in Mexico, waarnaee iets
uit to richten was.
Zonder paarden echter geen cavalerie, en zonder voeder geen
paarden ; de mails was op en men had dus gras noodig ; maar om dit to
krijgen moest men fourageeren, en om to fourageeren moest men de
stad nit.
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Men was nu gedwongen, uitvallen te doen, en al verzette Marquez
er zich in 't eerst tegen, zoo werd hij later toch wel genoodzaakt doze to
doen plaats hebben.
Zoo werden de voorspellingen van kolonel Von Kodolich door de
uitkomst gerechtvaardigd ; nu moest men zich, om eon wand met gras
to krijgen, op klaarlichten dag aan het vuur der vijanden blootstellen,
die talrijk en goed verschanst waren, en alzoo datgene doen, wat men
vroeger verzuimd had, toen de gelegenheid daartoe gunstig geweest
was.
Op den 18 Mei had den eerste uitval plaats.
De Mexicaansche keizerlijke infanterie verspreidde zich reeds bij
hot eerste schot ; de helft der cavalerie snelde to voet naar de vprschansingen van den vijand en nam ze stormerderhand in ; gedurende dezen
tijd liet kolonel Von Kodolich het omliggende land afmaaien.
Men kwam in de stad wel is waar met den buit des lands beladen
terug, maar ieder grashalmpje kostte een droppel bloeds.
Den volgenden morgen, den 19 Mei, werd er een groot feest in de
legerplaats der Juaristen gevierd.
De klokken van Guadeloupe luidden, kanonnetjes werden er afgeschoten en des avonds was er illuminatie.
Verschillige geruchten verspreidden zich naar aanleiding daarvan
in de stad.
Sommigen vertelden, dat Queretaro ingenomen en de keizer
gevangen was ; anderen verzekerden dat Escobedo voor Mexico aangekomen was ; — dezen beweerden dat Porferio Diaz door zijn leger tot
president verkozen was, genen einddelijk hielden vol dat de uitval den
vorigen dag door de belegeraars als eene zegepraal beschouwd werd, en
dat zii nu ter eere daarvan feest vierden.
Niemand sloeg aan de eerste mooning geloof.
Van dit oogenblik af bracht ieder ieder nur eene ander() nieuwstijding ; nu eons had de keizer eene volkomene overwinning behaald,
dan weer was hij met Mejia naar de Sierra gevlucht.
Des morgens rukte hij met zegevierenden marsch op de hoofdstad
af, des avonds was hij een gevangene.
Eindelijk kwamen er tijdingen, maar de eenen geloofden ze, de
anderen durfden ze niet voor waar houden.
De keizer had aan den baron Magnus, den Pruisischen gezant, en
aan den varier van den generaal Riva Palacio geschreven, ten einde
hem to verzoeken., zich in alleriji naar Queretaro, waar hij gevangen
was to begeven, om hem met zijnen raad te ondersteunefi en voor het
gerechtshof, dat recht over hem zou spreken, te verdedigen,
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De Oostenrijksche bevelhebbers, die voor een valstrik ' vreesdeu,
kwamen tot het inzicht dat baron Magnus, wanneer hij aan eene misschien verdichte uitnoodiging gehoor gaf, niets in gevaar kon brengen,
maar dat zij zonder lichtgeloovig te zijn, aan eene door den telegraaf
aangebrachte tijding, zoo maar dadelijk geloof konden slaan.
In alien gevalle drukten zij het den Pruisischen minister op het
hart hun mededeelingen te doen, en verzochten hem, to bewerkstelligen, dat de keizer, wanneer hij inderdaad gevangengenomen was, hun
een eigenhandig geschreven bevel zou zenden of hij Wilde dat de
vijandelijkheden zouden ophouden.
Nadat dit geschied was wachtten zij het verdere af.
De hongersnood nam gedurig in hevigheid toe en werd onuitstaanbaarder ; van uur tot uur werd de onrust kwellender.
Tevergeefs zonden de Oostenrijksche officieren, terwijl zij hunne
eigene geldmiddelen uitputten, den anderen naar Queretaro ; geen
daarvan keerde terug en van baron Magnus kwam geen tijding.
wanneer Marquez tijdingen gekregen had, dan hield hij deze
zonder twijfel geheim, want niets officieels werd er bekend.
De nieuwigheidskramers dreven hun handwerk naar hartelust. Ziehier eeuige proeven van hunne vaardigheid :
Negen uur des morgens : Puebla heeft zich voor het keizerrijkverklaard.
Tien uur : Porferio Diaz is plotseling met den spoortrein vertrokken.
De helft van het leger der belegeraars is met Porferio Diaz meegegaan.
Men neemt Puebla weder in.
Twaalf uur : Vicario heeft zich van Cuernavaca meester gemaakt en
benoemd keizerlijke ambtenaren. — De generaal rukt tegen hem op.
Een uur . Riva Palacio is met de overblijfselen van de voor Queretaro vernietigde divisie Toluca binnen getrokken.
Wij gaan met deze opsomming niet verder.
Wat het ergste bij dit samenweefsel van leugens was, bestond_
daarin, dat ook de ware tijdingen in twijfel getrokken werden en dat
men Diet moist, Welke toekomst men tegenging.
Porferio Diaz hernie-hwde zijne voorstellen,
aan de Eurolieanen ; hij
drong er op aan, dat deze de wapenen zouden-neerleggen en de Mexicanon alleen hunnen strijd laten beslissen — keizerlijken tegen republiekeinen, conservatieven tegen liberalen, mochos tegen chinacos.
Men begon nu wel is waar to gelooven dat Queretaro in handen der
Juaristen gevallen was, maar tevens geloofde men, dat Maximilliaan
met zijn geheele leger daaruit getrokken en reeds op marsch naar
Mexico was.
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Meer dan ooit wvs bet dus plicht, de stad tot op Let laatsto mtilskofreltje, tot op den laatsten puinhoop, tot op den laatsten soldaat to
verdedigen.
Wanneer de keizer gevangen genomen W2S, zou baron Magnus dit
zeker geschreven en Porferio Diaz den brief niet opgehouden hebben.
De groothandelaars van Mexico zonden eene deputatie naar den
kolonel Von Kodolich.
Deze heeren verzekerden, dat Queretaro gevallen en sedert den
151 Mei in handen der liberalen was ; dat de kcizer, zijne generaals en
zijn geheel leger gevangengenomen waren ; dat het eene dwaasheid
mocht heeten, langer weerstand to bieden, daar het geheele liberal°
leger zich nu tegen Mexico zou keeren dat het door menschOlijkheid
geboden werd, de stad te beveiligen tegen de gruwelen waardoor zij
bedreigd werd, wanneer zij stormenderhand word ingenomen ; dat
alleen de houding der vreemde troepen de stad binnen de grenzen der
plicht en de belegeraars op eerbiedigen afstand hield, maar dat, wanneer
deze troepen bereid waren om de wapenen neer to leggen, de keizerlijke
generaals wel genoodzaala waren om de stad over te geven.
Porferio Diaz zou alle overtredingen van den kant zijner soldaten
zou verhinderen en de handelsstad zou uit erkentelijkheid de kosten
van den terugkeer der troepen op zich nemen.
Kolonel Kodolich antwoordde, dat de keizer zijne landgenooten in
Mexico achtergelateh had omdat hij op hunne eer kon rekenen ; hij had.
zich van zijne beste troepen en van zijne dierbaarste en trouwste officieren beroofd om een veilig operatieplan to kunnen volgen.
Mexico thans uit to leveren, nu door niets bewezen was, dat de
keizer was gevangengenomen, zou eene misdaad, zou meer dan eene
misdaad, zou eene lafhartigheid, ja, verraad zijn.
Daar blinde verstoktheid echter de noodlottigste gevolgen voor
onschuldigen zou kunnen hebben, was hij bereid om tegenover eene
onvermijdelijke zekerheid de wapenen neer to leggen.
Fen eenvoudige brief van een privaat persoon aau een ander kon
hier in zulk een gewichtigen staat van zaken onmogelijk voldoende
zijn ; veeleer moest er een authentiek document, een ontwijfelbaar
bewijs van dien aard bestaan, dat geen laster de laatste verdedigers van
den keizer ooit kon bereiken ; de geheele wereld zou over hun gedrag
een streng oordeel vellen, en vandaar konden zij de stad onmogelijk
overgeven of het moest zijn op grond van een eigenhandig bevel vain
hunnen vorst.
Kolonel Kodolich voegde er bij, dat hij den beklagenswaardigen
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toest trd, waarin e le y elkirg van Mexico zich be yond, oprecht
betretiC7e, Roar eat Liti 2ich ordonls p lies en andanks alien zou verdeee testolairg leireft, let nag in lang zoo ver Diet
digen ; eat,
voegde hij er ten
den horgersnoed aargaat
geko men was, en
zijn wij I esloten de stad te behouden, zelfs al mocht iedere
slotte bij
rat een iaster kosten.
Het was er Diet om -to dcen Lui re militaire eer te redden, want
men was er zeker van, dat Oeze cer, IA-at er ook moat gebeuren, rein
en vlekkeloos zou blijven ; als soldr at te sterveD, dat wilde Diet veel
befeekenen ; men moest als man van eer weten to sterven
In lompen gehuld, stervende van den Longer en van vermoeiens
uitgeput, met den vijand voor de rcoiten en den vijard birden de stad,
met moedelooze bondgenooten en trouwelooze gereraals dat was de
toestand van dit duizenaal leleen, die zich de ooren rroesten dichtstoppen, om de zu.claten van core door den horger gedurde bevolking
en de verleidende wcorden hurter vijanden Diet to hcoren, die bij den
aanblik dezer heldhaftige gelaterheid van tcorn beefden en veryloekten
wat zij zelf niet konden begrijpen.
Zoogenaamele practische, alledaagsche merschen zullen zeggen
Dat waren phantastische dwaasheden Neon ! geen dwaasheden,
maar heldenmoed en wel de reinste en verhevenste ; Diet de openlijk
schitterende heldenmeed van een Curtius, maar de verborgen zelfopoffering van den schildwacht, die op zijn past sterft.
De hongersnood was ten top gestegen ; men vend de lijken der
ongelukkigen, die van uitputting bezweicen waren, in de straten ; de
paarden vielen omver en g ondol niet weer op, en een horgerige
menigte viol op bet aas aan or betwistte ell-ander de stukken vleesch.
Het was duidelijk dat er eene wending in den staat van zaken to
wachten stand.
De partijgangers der Juaristen hits-ten het yolk tot opstand op, zij
noemden zekere plaatsen als zulke, die eenen grooten voorraad mars
bevatten en trachtten bet y olk op dozen, ach ! zoo bedrieglijken buit
aan to hitsen.
Eindelijk, op den 8" Juni begaf zich 's morgens om zeven uur eene
talrijke menigte naar den scbouwburg Iturbide ; het heette fonder de
menigte dat er zich in de zaal eene groote hoeveelheid graan beyond.
Het Mexicaansche y olk is to zorgeloos om heftig to warden, maar
er waren daar evenals in altijd in dergelijke gevallen zekere raddraaiers
die hun handwerk goed verstonden.
in een oogenblik waren de deuren opeqeloovcn, en nu snelde de
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-hongerige menigte het gebouw binnen : eene vaardige hand had daar
eenige zakken maIs binnengesmokkeld die geplunderd werden.
Daar de opstand een ernstig karakter dreigde aan te nemen, terwijl
de bewoners der voorstad reeds naar het marktplein drongen en er van
spraken zich tegen eene poort to richten, de verdedigers daarvan to
ontwapenen en de stad aan de vijanden over to leveren, moest men de
menigte, die bijeengestroomd was uit elkaar drijven, en het was eene
pijnlijke taak voor de Europeesche cavalerie deze van honger stervende
menigte aan to vallen.
Maar er word geen enkele sabelhouw uitgedeeld ; integendeel, de
prefect die het bevel over de stad voerde,had huiszoekingen in die huizen
waar men vermoedde dat er levensmiddelen verborgen waren, voroorloofd en de huzaren en de gendarms snelden in de stad rond en
verdeelden de opbrengst hunner verbeurdverklaringen onder de
ongelukkigen.
Het yolk had oproer trachten to maken, men moest beletten dat
het zulks nog beproefde.
Men vernam dat de liberalen in de stad het plan hadden een nieuwen
opstand to verwekken, doch alsdan met een weinig moor orde dan de
eerste maal.
Zoodra het sein aan de menigte gegeven was zou men zich van
eenige kerken meester maken en de alarmklok luiden ; op dit teeken
zpu de menigte tegen de poort oprukken, terwijl het leger der belegeraars op de stad zou aftrekken.
Op deze wijze zou het garnizoen, van buiten aangegrepen en van
achteren bedreigd, gemakkelijk to overwinnen en zou het zelfs to vermoeden ziju dat het zich niet zonder slag of stoot zou overgeven.
Op den 9 Juni beproefde men een uitval, waaraan alle Europeesche
troepen deelnamen, doch men werd teruggedreven, omdat er• geene
vliegende bruggen voorhanden waren, waarmee men over de loopgraven
van den vijand zou hebben kunnen. komen.
Des avonds verspreidde zich het gerucht, dat deze uitval plaats
gegrepen had om den keizer, die aanrukte, hulp to kunnen. bieden ;
juist had hij eene afdeeling van 5000 liberalen, die hem den weg hadden
trachten to versperren, teruggedreven, en binnen weinige dagen moest
hij voor de poorten van Mexico staan.
Van den 10 tot den 13 Juni nam dit gerucht met ieder uur aan
bepaaldheid toe.
Het keizerlijk leger rukte voorwaarts, maar het bewoog zich
wegens de vele gekwetsten, die zich dambij bevonden, langzaam voort,
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Men had een spion met een brief van Porferio Diaz aangehouden.
De belegerende generaal bezwoer zijne bondgenooten,.de bevolkiug
binnen den, korts mogelijken tijd tot opstand aan te zetten, daar hij
genoodzaakt zou zijn het beleg al spoedig op te breken.
Eindelijk verspreidde zich op den 14 Juni eene gewichtige tij ding.
De generaal der artillerie, Don Arellano Ramirez was den avond te
voren, als een kolenbrander verkleed, de stad binnen gedrongen.
Hij had den keizer te Maravatio gelaten ; het leger had de overwinining behaald ; het had Queretaro wel is waar ten gevolge van gebrek
aan levensmiddelen ontruimd, maar Escobedo was volkomen verslagen.
Maximiliaan had de gekwetsten niet in den steek willen laten, en
hierdoor word zijn marsch vertraagd ; daarom zond hij een van zijne
generaals om zijne getrouwe hoofdstad gerust te stellen en zijn aanstaande komst aan te kondigen.
Ditmaal was het geen valsch gerucht : verscheidene personen
hadden den afgezant gezien.
De vreugde was onbeschrij felij k
De klokken werden geluid, de kanonnen afgeschoten, de stad
verlicht, enz.
De vijand verkeerde in den waan, dat de opstand uitgebarsten was
en zond verscheidene kolonnes tegen de- poorten van San Cosmo en
Beten.
Men liet hen begaan ; maar then zij op een afstand van 150 ellen
genaderd waren, vermorzelde men hen onder het vuur van al de zich
daar bevindende batterijen.
De belegeraars namen de vlucht en lieten verscheidene honderden
aan dooden op het terrein achter.
Het keizerrijk was dus niet gevallen, de keizer was dus niet
gevangen ; de vijand had zoo even eene duchtige nederlaag geleden ;
wie weet of de zon den volgenden dag hem vOOr de muren van Mexico
zou vinden ?
De volgende dag ging rustig voorbij,
Op den 17n kreeg kolonel Khevenhuller een brief van baron Lago,
den zaakgelastigde van Oostenrijk, die op den 2 11 Juni Haar Queretoro
vertrokken was en op den 16 n to Tacubaya terugkwam.
Deze brief was van den volgenden inhoud
Waarde graaf
geef er u bij dezen officieei kennis van, dat keizer Maximiliaeu
zich to Queretaroi vauwaar 1k heden avond her teruggekomen be; in
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gevangenschap bevindt. Ilij word op den 15 n met zijn geheele leger eb
al zijne generaals gevangen genomen.
n a heb Zijne Majesteit herhaalde malen in zijne gevangenis in
het klooster de las Capuchinas gesproken. Zonder ' twijfel heeft geueraal
Marquez eon eigenhandigen brief van Zijne Majesteit, dien de heer Von
Magnus hem gezonden heeft, achterwege gehouden. In dezen brief
beveelt Zijne Majesteit aan u zoowel als aan de overige Oostenrijksche
officieren, verder alle bloedvergieten te staken.
n a veroorloof mij nu u dit in mijne hoedanigheid als Oostenrijksch zaakgelastigde mee te deelen, terwijl ik u en de andere officieren
van genoemde nationaliteit voor al het blood dat er van nu af voor eene,
verlorene zaak vergoten wordt, voor iederen Oostenrijker aansprakelijk
stel en dat wel tegenover Zijne Koninklijk-Keizerlijke Apostolische
Maj esteit.
n Ontvang, waarde graaf, de verzekering van mijne hoogachting.
1) Tacubaya, den 16 Juni 1867.
n De zaakgelastigde van Oostenrijk,
n Baron VON LAGO.
n Aan den heer kolonel graaf Cu. VON KEIEVENEIfiLLER,
n te Mexico. n
Dozen brief verpletterde de Oostenrijksche kolonels geheel ; zij
kwamen bijeen, en nadat zij met elkander beraadslaagd hadden,
schreven zij aan. generaal Marquez, dat zij, overeenkomstig de bevelen
des keizers, besloten hadden, de wapenen neer to leggen.
Marquez antwoordde niet.
Deze heeren hadden to gelijker tijd aan den baron Von Lago
geschreven en aan dezen opgedragen, aan. Porferio Diaz hunne voorwaarden bekend to maken.
Zij waren geneigd de wapenen neer to leggen en aan- de verdere
verd.ediging der stad in het niet zeer waarscluijnlijke geval, dat de
keizerlijke generaals het plan mochten hebben, deze zonder hunnen
bijstand voorts to zetten, goon dee1 moor to nemen.
Daarentegen verlangden zij : eon vrijen aftocht met krijgseer, handhaving van hunne neutraliteit en bescherming daarvan door eon escorte
gedurende hunne reis, wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. , eindelijk
het ondorhoud der troepen tot aan Vera-Cruz.
Op den 19 ant woordde baron 'Ago, dat de voorwaarlen aangenomen waren, en zond eon afschrift van de oveLeonkomst, die door 'den
generaal der belegeraars voorgesteld was.
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De inhoud hiervan. was als volgt
Artikel 1. De grondslag der tegenwoordige overeenkomst is,. dat
de Ooste.urijksche soldaten zich van dit oogenblik af van alle deelnewing
aan eenige, onverbchillig welke, tegen het republiekeinsche leger
gerichte vij audelijkheid onthouden.
7, Art. 2. Wauneer deze de hoofdstad op den 20 der loopende
maand verlaten en zich naar het hoofdkwartier van het genoemde leger
begevén., dan waarborgt de generaal Porferio Diaz aan alien den onverhinderde.a altociat attar Vera-Cruz op kosten der republiekeinsche regeeTing en zonder escorte ; hij staat insgelijks in voor de bagage. — De
heeren officieren blij yen in het bezit van hunne wapenen en hunne
paarden ; alle overige paarden worden aau den bevelvoerenden generaal
overgegeven.
“ Art. 3. Ingeval het bovengenoemde tijdbestek mocht voort)ijgaan, zonder dat er van de veriee.ade vergunning gebruik gem.aa4t is,
maar den grondsias in den mu van Art. I Wen in acht gehomen is
wanneer men zieh your net geval van een gevecnt in het paleis bijeentrekt en de witue viag injscnI, da p. staat generaal. Puthrio Diaz, ingeval
van eene inneining van Mexico, sleclabs voor het behoud huns levees in,
terwijl hij alstian de Oustenrijksche soldaten aan de beschikking der
republikein.sche regeering overlaat.
n Art. 4. Diegenen welke in een der bovenvermelde gevallen in
het land wenschen te blijven, verkrijgen van den genoemden generaal
de vereischte veiligheid voor hunnen persoon en hunne bagage.
Art. 4. Ten opzichte van diegenen, welke, op verwijderde posten
staande, niet weer te y achter tijd hiervan kennis kunnen krijgen, zal
deze omstandigheid sleets tot am den morgen van den 21 dezer maand
in acht genom.en worden later zouden zij het recht niet meer hebben
op de vergunning van Art. 3. voor zich aanspraak to maken, welke aau
diegenen gedaan is welke zich in het paleis terugtrekken.
n Art. 6. In al deze voor de Oostenriikers vastgestelde bepalingen
zullen ook diegenen begrepen wordeu, die zich, zonder tot de Alexicaansche natie to behooren, wider dezelfde bevelen vereenigd zullen
vinden. Wat de Slexica.u.en betreft, kan de generaal Porferio Diaz de
beslissing der repuklikeinsche regeering niet vooruitloopen door het
toestemmen van voorwaarden, die inbreuk op hare vrije beshssing
zouden kunnen maken.
Art. 7. De generaal Porferio Diaz weuscht intijds van het vertrek
uit Mexico kennis te krijgen, ten einde dit op alle mo4eiijke wipe
emakkelijker te kunnen makeu

1000

MA.XIMILIAAN

De baron Lago voegde er bij :
Terwiji ik u deze overeenkomst mededeel, verwacht ik uwe
beslissing door middel van den overbrenger van dit officieel schrijven
en acht ik het mij ten plicht, aan mij n officieelen brief van -den 16 dezer,
welks geheelen inhoud ik bij dezen bekrachtig, toe te voegen, dat Zijne
Majesteit de keizer Maximiliaan mij herhaalde malen te Queretaro verklaard heeft, dat de generaal Marquez de grootste verrader is.
Op denzelfden dag antwoordde de kolonels aan den baron Lago,
din hem mee te deelen, cat zij overeenkomstig artikel 2 Mexico zouden
verlaten en uiterlijk op den 21 's morgens om tien uur te Tacubaya
aankomen.
Gedurende deze onderhandelingen was Marquez verdwenen en had
Tabera het opperbevel op zich genomen ; deze zond onderhandelaars
aan. Porferio Diaz ; 's avonds om zes uur kwam er insgelijks een onderhandelaar van het liberale leger to Mexico, en men sloot een wapenstilstand van vier-en-twintig urea.
Op den 20' schreven de kolonelo Kodolich en Kheven.haller aan
Tabora, ten einde dozen om de vergunning to verzoeken naar Tacubaya
to gaan en hunne overeenkomst met den bevelhebber van het leger der
belegeraars te sluiten.
Zij kregen goon antwoord.
Zij schreven ten tweeden male met hetzeifde doel en om generaal
Tabora to verzoeken ne noodige bevelen to geven, opdat de afdeelingen
die tot het hetrekken der wacht afgezonden waren, intijds zouden
afgelost worden.
Op dozen tweeden brief kregen zij wel is waar een antwoord, waarin
de beide verzoeken toegestaan werden, maar het kwam to laat.
Ondertusschen was de wapenstilstand geeindigd.
De republikeinsche regeering, waaraan Porferio Diaz getelegrapheerd had, om haar de door generaal Tabora gestelde voorwaarden moo
to deelen, had bevolen, slechts eene overgave der stad zoncler eenige
voorwaarden aan to nemen.
De vijandelijkheden werden overal weder begonnen : het was niet
meer k, van de verguning om naar Tacubaya to gaan, gebruik
te maken.
Nochtans vereenigden zich de vreemd.e troepen in het paleis.
Het weder beginnen der vijandelijkheden en de besluitelooze
houding der generaals van het belegerde leger veroorloofden het niet
rneer, de stad te verlaten.
De eneraal Porferio Diaz liet door den Amerikaauschen consul de
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mededeeling doen, dat hij Art. 2 als vervallen beschouwde, wrnneer de
vreemde troepen zich in het paleis zouden vereenigen en de witte vlag
hijschen..
Dit was reeds geschied.
In den nacht gaf Tabera de stad aan den vijand over.
Op den 31 . , bij het aanbreken van den dag, trok de voorhoede van
den vijand, zwijge.nd en in de beste orde de stad binnen.
Het Mexicaansche keizerrijk had uitgeleefd.
Wij nemen deze gelegenheid volgaarne waar, om onze achting en
onze dankbaarheid ten opzichte van-Porferio Diaz uit te spreken, wiens
gedrag in deze zaak waarlijk ridderlijk geweest is.
Dank zij zijne eerlijkheid en dank zij het edele karakter van den
kolonel Kodolich werden alle twistpunten met de meeste onpartijdigheid
uitgemaakt.
Het is te betreuren dat hetzelfde kiesche gevoel de handelingen
dergenen die hierin met hun voorbeeld hadden moeten voorgaan niet
bestuurd heeft
De ministers van Oostenrijk, Frankrijk en Belgie legden eene inhaligheid en eene bekrompenheid aan den dag, die moeilijk te begrijpen
waren.
Terwij1 de vijanden van den dag te voren de Europeesche gevangenen met achting behandelden, vonden deze bij de vertegenwoordigers
' van hun vaderland slechts zelfzucht en lafhartigheid , men weigerde
hun de middelen om naar hun vaderland weer te keeren, zij waren
gedwongen als ballingen in dit land te blijven, terwijl een groot aantal
hunner, ten einde niet van honger om te komen, dienst bij het
Mexicaansche leger moest nemen.
Wij overdrij ven niet.
Zonder het edele gedrag van W. Davidson, bankier te Mexico en
correspondent van het huis Rothschild, die edelmoedig zijne kas openstelde, zouden de Europeesche troepen de haven van Vera-Cruz niet
hebben kunnen bereiken.
Op het oogenblik, waarop wij schrijven, 25 Juni 1867, zijn alleen
de Oostenrijkers er zeker van, dat zij zullen ingescheept worden.
De Franschen en de Belgen zullen misschien genoodzaakt zijn te
Vera-Cruz te wachten, totdat de gele koorts een einde aan hun lijden
maakt.
Ach, wait een ellende !
1k heb menigmaal de tranen in de oogen voelen opwellen toen ik
die arme soldaten zag die uit Belgie gekomen waren om voor hun lief
koningshuis to kunnen strijden.
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Hoe moedig hebben zij zich gedragen, de Belgen !
Ik schri.jf het in de voile overtuiging van hetgeen ik gezien heb,
dag na dag, maanden lang, met eigen oogen gezien.
De beste soldaten in Mexico waren de Beigen..
De moedigste soldaten, de onvermoeibaarsten, degenen die zich het
meest onderscheidden waren de Belgen met hun flinken generaal aan
het hoofd : baron Vandersmissen.
Zij vochten met leeuwenmoed, en er waren er zelf under hen,
gekomen nit Vlaanderenland, die gansch aileen eon Leger waard
waren.
Eilaas, hun pogen is vruchteloos geweest, hun cooed ijdel ; hun
blood waarmede zij den ondankbaren Mexicaanschen grand drenkten,
werd nutteloos vergoten.
Hun pogen heeft geen uitslag geleverd ; geen andere uitslag dan
de room van hun dapperheid to staven.
De arme prinses Charlotta, die hier door iedereen aanbeden werd,
hebben we hier niet moor teruggezien.
God weet wat smarten ze in Europa, waar ze am hulp getogen
was, heeft uitgestaan.
En haar arme gemaal, de brave keizer Maximiliaan, wacht de vol.trekking van zijn doodvannis to Queretaro af.
De moedige Belgen hebben . hier thans geene andere hoop dan dat
de onmisbare ondersteuning van kolonel Kodolich, to midden van de
ongelukken die hem ter neer drukken, under hen gebleven is, hen
in hun ongeluk troost, met zijn voordeeld bemoedigt en met zijne
beurs onderstetint !
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Cveraert.

Wij keeren terug tot het oogenblik waarop Eevraert met het kind
van Bellarosa in de armen, op den hengst wegreed.
Aan zijn eigen redding dacht hij niet.
Slechts het behoud van het kind, dat de vrouw aan zijn zorg
toevertrouwd had, dreef hem in een overhaaste vlucht voort.
Het geschreeuw der wilden, het gejammer en het geschrei der
kleine, het snuiven van het paard en het fluiten van den wind drongen
tot zijne ooren door, terwiji hij een bespiedenden blik vooruit sloeg OM
den. veiligsten weg voor het paard to kiezen. Zoo ging het in viiegende
vaart voorwaarts.
Bij eene hoogte ging het dier op ..tap en Um uitgeput en adëmloos
den berg op.
Everaert luisterde....
De stemmen der wilden waren verstomd en zoo ver zijn oog reikte
was or niets moor van hen to Zion: De kleine weende en schreeuwde om
hare xnoeder ; do schilder trachtte haar tot bedaren, to brengen.
Ween maar niet, hove Lydia, sprak hij, ik bescherm u, niernand
zal u kwaad doen en ik breng u stellig weer mar uwe moeder terug.
En zachtjes liefkoosde hij hare lokken.
Everaert stapte af zijn ros, nam eenige rust, meest nog voor het
paard, dat dampte als een ziedende ketel.
Eensklaps drong het getrappel van rennende dieren tot zijne ooren
door „ .
Hij sprong op, kook door het boschje on zag, een tiental Indianen
hunne muilezels met duchtige zweepslagen in galop voortdrijven.
"lam zijia }mks in Landon en vernh.Q01 zuhc achter den boomstam.
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Misschien zouden de wilden hem Diet opmerkeu en voorbijrenn.en
Na weinige minuten bemerkte hij echter dat hij in zijne hoop
bedrogen was, want regelrecht kwamen de ruiters op hem af.
Hij wierp nog een blik op het kind... het sliep rustig...
Dan sloop hij zonder van de Inclianen to worden gezien door de
struiken tot aan den uitersten rand van het boschje, waar hij zich achter
den boom .op zijne eene knie neerlegde.
Het gillende vreugdig geschreeuw der wilden bewees nu, dat zij het
witte paard, dat in het gras lag to rusten, gezien hadden daar zij
tegelijkertijd er met hunne uitgestrekte armen naar wezen.
In galop reden zij op een kleinen afstand van - den kunstenaar
voorbij en mar het boschje toe...
Everaert gaf vuur...
De voorste der ruiters tuimelde neder in het gras.
flat was er een
Met woeden.de kreten wendden de anderen hunne muildieren en
schoten met bliksemsnelheid twee pijlen naar hun aanvaller...
Daze beveiligde zich achter eon boom...
Bedaard legde hij aan en vuurde nogmaals.
Het tweede schot was weder raak en de wilde stortte uit den zadel
ten gronde.
Die toestand kon evenwel niet lang duren, de kansen waren niet
t wij felachtig
Everaert stand tegenover een gansche schaar
Nochtans laadde hij opnieuw zijn buks, mikte, schoot.., en een
wilde viel levenloos in het hooge gras der prairien.
Plotseling voelt Evraert zich van achter aangevallen en op den
grond geworpen.
Beide mannen gingen een wilden kamp aan.
Een vreeselijk gevaar bedreigde hen.
In de worsteling rolden zij tot op den rand van een afgrond,
tusschen de hooge, steile rotsen.
Zij hielden zich als slangen omstrengeld en voerden den strijd op
leven of dood.
Evraert kon zich eindelijk een weinig losrukken, Oak de hand
tusschen den gordelriem en haalde een scherpen dolk te voorschij.u.
Hij hief den arm op om den Indiaan gansch af to maken, doch op
hetzelfde oogenblik kwamen de Indianen aangedraafd, die zich tot dan
toe onzij dig hadden gehouden en den strijd tusschen de twee naannen
hadden laten begaan.
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De kamper van Everaert rukte zich los, stond met een enkelen
sprong recht en wilde hem het hoofd vermorzelen.
Doch Everaert, had rap als de bliksem hem het wapen tusschen de
ribbenkast gestooten.
De roodhuid zwaaide de armen als molenwieken in het rond, een
akelige schreeuw, die de andere roodhuiden versteld &den stilstaan,
ontsnapte zijn keel.
Hij waggelde en verloor het evenwicht. Onder het vallen strekte
hij werktuigelijk of door woede daartoe aangedreven, de armen uit om
zich vast te- houden en greep Everaert aan.
Nog afgemat door den hevigen worstelstrijd, dien hij met hem
gevoerd had, wilde hij juist opstaan, toes hij Everaert omklemde,
waarop zij samen in de grot rolden, de wilde onder het slaken van een
triomfkreet en Everaert met een gil van vertwijfeling.
De Indiaan was ernstig gekwetst, en daar tot zijne laatste stond alle
krachten moesten ingespannen worden, kostte hem zuiks het leven.
Everaert word derhalve door een lijk medegesleept, want de wilde
maakte bij den val, die eenige sekonden duurde, goon enkele beweging.
De diepte van de grot was niet zeer aan.merkelijk, daar zij slechts
twintig a vijf-en-twintig voeten bedroeg, en de zij wanden waren
begroeid met planten en kruiden, die, wei is waar onder hun gewicht
bogen, maar tevens ook beletten dat zij lijnrecht naar beneden kwamen.
Het opperhoofd viel onder Everaert op den bodem des afgronds,
zoodat den val van den schilder, daardoor gebroken word, ofschoon die
nog hevig genoeg was om hem to doen bezwijmen.
Hoelang hij buiten kennis gelegen heeft, zou hij niet kunnen
zeggen, maar zooals hij later berekende, moet het toch minstens eon
paar uren geweest zijn.
Hij ontwaakte door een gevoel van koude dat hem plotseling door
de lenden voer.
Toen hij de oogen opende, was het volslagen duister om hem heen.
In de eerste oogenblikken kon hij niet begrijpen door welke
om.standigheden, hij in zulk eon toestand gekomen was, zijne denkbeelden keerden intusschen van lieverlede terug, rangschikten zich, en
werden gestadig helderder.
Het eerste wat hij overlegde was zoo snel mogelijk uit de grot to
komen, waarin hij gevallen was.
Hij leed hevige pijnen.
bowel niet bepaald gekwetst, had Everaert toch door zijn val
vetseheidene kneuzingen ontvangen, de minste beweging veroorzaakte
hem vreeselijke pijnen.

KEIZER VAN MEXICO

1007
,tm•asrewwsw,asxc,,,,V...........g.51

In dien toestand was hij wel genoodzaakt, zijn leed met geduld te
dragen, daar het dwaasheid zou geweest zijn tegen de wanden der grot
op te klimmen, omdat zijne krachten geheel uitgeput waren : hij besloot
dus te wachten.
Het was volkomen duister, maar daarover bekommerde hij zich
weinig, daar hij het noodige bij zich had om vuur te maken.
Na verloop van eenige minuten, kreeg hij licht en keek then one
zich heen.
Uitgestrekt op . den bodem van een trechtervormige kuil, want de
grot liep nauw van onderen toe, hetgeen er veel aan had toegebracht
om zijn val to breken,. lag Everaert met de beenen, tot bijna aan de
knieen in 't water, terwijl zijn bovenlijf op het lijk van het Indiaansch
opperhoofd rustte.
De plek waar hij zich be yond had een oppervlakte van minstens
tien vierkante ellen.
Door middel van zijne toorts bemerkte hij , dat de wanden der grot
geheel met planten en zelfs met vrij dikke struiken bedekt waren, die
zacht hellend naar boven opliepen, en het opstij gen niet al to moeilijk
zoude maken, zelfs dan als zijne krachten niet genoegzaam teruggekeerd zouden zijn.
Op dit oogenblik behoefde hij nog aan goon opstijgen to denken ;
moedig besloot hij derhalve zich in dit ongeval to schikken, en hoewel
hij hoogst ongerust was over de kleine Lydia en hare moeder, besloot
hij eenige uren to wachten eer hij pogingen zou aanwenden tot zijne
bevrijding.
Op die wijze bracht hij bijna twintig uren in de grot door, in
gezelschap van het lijk van zijn vijand.
Everaert had sinds eenigen tijd op zijn omzwervingen door de
wildeunissen in bijna wanhopige omstandigheden bevonden, maar nooit
gevoelde hij zich zoo verlaten en alleen met de hoop op. de hulp der
Voorzienigheid.
Hoe hachelijk mijn toestand ook mocht zijn, hij wanhoopte niet.
Ondanks de verschrikkelijke pijnen die hij leed, was hij overtuigd
dat hij zijne leden zou kunnen gebruiken, zoo hij slechts geduld. had.
Toen zijne krachten genoegzaam teruggekeerd waren, stale hij twee
toortsen in den grond om good to kunnen zien bij zijnen arbeid, ping
zijne buks, die hij in zijnen val medegesleept had, over den rug, ram
zijne navaja tusschen de tanden. greep met een wanhopigen ruk de
struiken vast, en begon naar boven to klimmen.
De moeielijkheden Welke Evraert to overwinnen had, aismede de
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inspanning welke het hem kostte om boven to geraken, zijn niet to
beschrij yen, hij bereikte den rand der grot na andethalf uur gearbeid to
hebben, waarbij hij al de geestkracht noodig had die iemand floor de
hoop op zelfbehoud wordt geschonken.
Toen hij een hol in het bosch bereikte, bleef hij bijna een 441f uur
uitgeput op het nand uitgestrekt liggen, niet in staat eelle enkele beweging te waken, ja, nauwelijks om adem to halen, zonder iets to hooren
of to zien, zonder zelfs to kunnen denken aan den hachelijken toesta,nd
waarin hij zich beyond.
Gelukkig was het voor hem, dat deze tot wanhoop voerende zwakheid weldra week ; de frissche buitenlucht, die hem door de gangen van
het hol tegenstroomde, bracht hem langzamerhand tot zich zelven en
gaf hem het gebruik zijner geestvermogeds terug.
Rondom hem lagen verscheid.ene lijken op den grond. Hij begon
weder adorn te halen en de, hoop herleefde in ziju hart, daar zijne opolfering niet zonder vrucht geweest was.
De lieden waarvoor hij zijn leven had gewaagd, waren gored en hij
zou hen wederzion.
Doze gedachte deed zijn mood herleven en hij gevoelde zich eell
ander mensch.
Onbeschrijfelijk was de aandoening die hij ouclervond toeri na
eene moeielijke wandeling door het hol, eindelijk den oever van pm.
stroom bereikte en de zon weder mocht aanschouwen.
Men moot in wanhopige toestan.den verkeerd hebben, evenals
om den vreugdekreet of hover het gebrul te'begrijpen dat zijne benaulydA
borst ontsnapte, toen de verkwikkende zonnestralen hem weder
beschenen en hij met Rolle teugen de heerlijke lucht der savanne
inademde.
Onwillekeurig visl hij, door een onweeastaanbaren aandrang de§
harten gedreven, op de knieen, vouwde eerbiedig de handen, 011 storfte
zijn dankgebed uit voor Hem, die hem gored had en ook daartoe
in staat was. Dit hartroerende gebed, deze oprechte dankbetuigingen
van een erkentelijk hart zijn op de vleugelen van zijn beschernongel
ten hemel gestegen, daarvan was hij overtuigd.
ITit den stand der zon kon hij opmaken dat het twee urea des
namiddags was.
Om hem heen was het doodstil, en zoover het gezicht relics) Nyw
de prairie eenzaam.
De Indianen waren ve,rdwenen hij was alleen, in tegenwoordigheicl
van God, die hem zoo wonderbaarlijk had. gored en to y on$ wel vorder
zou helpen.
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Eevraert gaf zich evenwel Been juist gedacht van den toestand, hij
meende dat Bellarosa en Lydia gored waren.
Eilaas
Al hetgeen hij gehoord en gezien had, had hij gewaar geworden als
door een nevel.
Eensklaps klieft een gedacht als een bliksemstraal zijn brein.
— Lydia ! kreet hij.
Hij liep naar het boschje waar hij haar geborgen had.
Niets
Niemand meer.
Geen levende ziel !
Een onbeschrijfelijk gevoel dat zijne ziel folterde overviel hem.
Thans ook voelde hij voor het eerst al het drukkende van zijn
lichamelijke smarten.
Hij wankelde en viel met een doffen kreet op den grond voorover
op een scherpon staak die hem in de zijde drong.
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He overeenkomst.

Een diepe stilte lag over het lan.dschap uitgespreid.
Geen ander geluid dan het gegons der insekten, die eindeloos bezig
zijn aan den onbekenden arbeid, waarvoor zij door de Voorzienigheid
geschapen zijn, verstoorde de kalmte van den nacht ; in de donkerblauwe
lucht zweefde geen enkel wolkje.
Een zacht en niettemin doordringend licht straalde neder uit de
starren en de stralen der maan en de heuvels, met hun verlengde scha(lumen, een spookachtig aanzien gaf, een blauwachtige weerschijn
kleurde den zoo doorschijnenden dampkring, dat men gemakkelijk de
vliegende insekten kon onderscheiden, die om de takken gonsden.
Hier en daar verschenen en verdwenen glimvormen tusschen het
hooge groen, dat ze als dwaallichtjes met haar phosphorachtig schijnsel
verlichtten, het was, in een woord, een dier zoele en heldere Amenikaansche nachten, die in 011S kouder en minder bevoorrecht klimaat
onbekend zijn, en de ziel in aangename en zwaarmoedige droomingen
doen verzinken.
Eensklaps verscheen or een schaduw aan den gezichsteinder, die
schielij k in grootte toenam en weldra het zwarte onbestemde schaduwbeeld van een ruiter vertoonde, het geluid der hoeven van een paard,
dat den harden grond met haastig elkander opvolgende slagen trof, liet
daaromtrent weldra goon twijfel meer bestaan.
Er naderde werkelij k een ruiter ; hij volgde de richting naar het
Weston; half op zijn ros ingedommeld, had hij den teligel laten schieten,
en liet hij het dier nagenoeg vrijheid in de keuze van den wog, toen dit
op een open door boomen omringde plekin 't midden waarvan een kruis
was opgericht, aangekomen, eensklaps een zijsprong maakte, de ooren
spitste, en daarna met onstuimigheid achteruit drong.
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De ruiter, plotseling uit zijn dommeling of, wat waarschijnlijk ig,
uit zijn mijmering ontwaakt, sprong op in den zadel en zou daaruit
geworpen zijn, als hij niet met een instinctmatige beweging, zijn ros in
bedwang gehouden had, door den teugel stevig aan te houden.
— Hola, riep hij uit, het hoofd snel opheffende en de hand aan
zijne macheta slaande, terwij1 hij een onderzoekenden blik orn zich heen
wierp ; wat is hier gaande ? Kom, kom, Haringo, mijn goed paard, wat
beteekent die vrees ? ha, ha, bedaard vriend, en is hier niemand die aan
ons denkt.
Maar ofschoon zijn meester het dier onder het spreken dezer woorden streelde, en ofschoon daarbij bleek dat beiden in groote eensgezindheid leefden, bleef het zich echter weerspannig betoonen en vertoonde
het mer en meer teekenen van den levendigsten angst.
- Dat is toch niet natuurlijk, vive Dios ! Ge kent niet gewoon u
voor niets zoo beangst to maken ; laat eens zien. Haringo, wat is er dan
Loch ?
En de reiziger keek nogmaals nauwkeuriger om zich heen, ziju
blikken met de grootste opmerkzaamh.eid op den grond vestigende.
— Eh ! riep hij plotseling uit, toen hij een lichaam op den grond
uitgestrekt zag liggen, Haring() heeft gelijk ; daar ligt iets ; waarschijnlijk het lijk van den een of anderen haciendero, dien de salteadoros
zullen gedood hebben, om hem des te gemakkelijker te kunnen uitplunderen, en dien zij daarna zillion hebben laten liggen, zonder zich verder
om hem to bekommeren. ; laat eens zien, wat er van is.
Terwijl de ruiter doze woorden bij zich zelven sprak, was hij afgestegen.
Maar daar hij voorzichtig was en sedert lang gewoon seheen om
over de wegen der Mexicaansche confederatie to reizen, spande hij den
haan van ziju geweer, en hield zich evenzeer tot den aanval als tot de
verdediging gereed, voor het geval dat de persoon, dien hij hulp wilde
verieenen, eens op het denkbeeld mocht komen, plotseling zich op to
heffen om hem to vragen om de hours of het leven, een gebeurlijkheid
die zeer wel in overeenstemming zou zijn met de zeden des lands, en
waartegen men dus steeds op zijn hoede moest wezen.
Hij naderde dus het lijk en beschouwde het gedurende eenige oogenblikken met groote opmerkzaamheid.
Hij behoefde er maar een enkelen blik op to slaan, om de zekerheid
to verkrijgen dat hij niets to vreezen had van den ongelukkige die aan
zijn voeten lag uitgesteekt.
- Hm !... sprak hij, het hoofd schuddende, die stumperd schijnt
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in een benijdenswaardigen toestand te verkeeren, indien hij nog al niet
dood mag wezen, dan scheelt het zeker toch al bid veel. Maar laat ik
het in ieder geval nog maar eons beproeven hem bijstand te verleenen,
ofschoon ik vrees dat het vergeefsche moeite zal zijn.
Na deze woorden bij zich zelven gesproken te hebben, zette de
reiziger zijn geweer in rust, zette dit aan den kant van den weg neder,
em het in tijd van nood bij de hand te hebben, bond zijn paard aan een
boom vast, en ontdeed zich van zijne zarape, ten ein.de vrijer in zijne
bewegingen te zijn.
Nadat hij langzaam en geregeld al die voorzorgen genomen had,
want hij was altijd zeer zorgvuldig in alle opzichten, nam hij de al-ferias,
achter den zadel geplaatst eraf, sloeg ze over zijn schouder en naast het
uitgestrekte lichaam nederknielende, drukte hij zijn oor tegen de borst
des verslagenen.
De reiziger was rijzig van gestalte, stevig gebouwd en volmaakt
evenredig ; zijne goed verhoudene ledematen waren voorzien van zenuwen
zoo dik als koorden en zoo hard als marmer.
Hij moest buitengewoon stork zijn alsmede zeer vlug in zijne
bewegingen, die niet outioloot waren van mannelijke bevalligheid : hij
in een woord, een dier krachtige gestellen, die zoo zeldzaam zijn in alle
landen, maar die men nog het meest aantreft in zoodanige streken war
de behoefte van een leven, dat eene voortdurende worsteling is, de
lichamelijke vermogens van den mensch in hooge mate ontwikkelen.
bowel hij eerst twee en twintig jaar oud was, scheen hij er wel
acht en twintig to tellen.
Zijne gelaatstrekken waren schoon, mannelijk en verstandig, zijne
zwarte goed geopende oogen keken fiks voor zich uit, zijn. breed voorhoofd, zijne -kastanjebruine, natuurlijk krullende haren, zijn groote
mond met niet alto .dikke lippen, ziju for opgestrekon knevel, zijn
good geteekende en vierkant afgeronde kin, dat alles to zamen gaf aan
zijn gelaat eene uitdrukking van openhartigheid, stoutmoedigheid en
goedheid, die iedereen gunstig voor hem stemmen moest, terwijl ze hem
tevens den stempel van echte fatsoenlijkheid schonken.
— Nu, die zal moeite hebben er van op te komen, als hij er al van
opkomt, hervatte hij, zich oprichtende, nadat hij to vergeefs getracht
had het kloppen van het hart des gokwetsten to hooren.
Hij gal echter den mood niet op.
Hij opende zijn alferjas, en haalde er linnen, een instrumentzakje
en een klein gesloten kistje uit.
— Gelukkig ben ik nog bij mijn onde Indiaansche gewoonten
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zoodat ik mijn medecijnzak nog
sprak hij glimlachend,
gebleven,
altijd bij mij draag.
Zonder tijd te verliezen, peilde hij de wonde, die Everaert, want
hij was het, aan de zijde had, en wiesch die zorgvuldig uit.
Het bloed liep druppelsgewijs uit de violetkleurige lippen der
wond; hij ontkurkte een fleschje, en goot in de wond eenige druppels
van een uit in het fleschje bevindend roodachtig vocht; dadelijk hield
de wond op met bloeden.
Daarna verbond hij met een handigheid, die van langdurige
gewoonte getuigde, de wond, nadat hij er eenige fijngemaakte en met

Zicht op Lorenzo.

het straks genoemde roode vocht nat gemaakte kruiden voorzichtig had
op gelegd.
De ongelukkige gaf geen teeken van leven ziju lichaam bewaarde
de onzelfstandige onbeweeglijkheid van een lijk, de niterste ledematen
behielden echter hun buigzaamheid, hetgeen de vreemdeling ads een
kenteeken beschouwde, dat het leven nog niet geheel en al dat mishandelde lichaam was ontvlucht.
Nadat hij den gewonde zorgvuldig vorbonden had, richtte hij hem
eon weinig op en plaatste hem met den rug tegen een boom ; daarna
begon hij hem te wrij y en met rhum en water op de borst, dan de slapen
en de polsen, daarbij slechts van tijd tot tijd even ophoudende, om het
block en saamgetrokken gelaat met een ongerust oog te onderzoeken.
Al zi.jn pogingen schenen , ijdel te zullen blij ven ; geenerlei samen-
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trekking, geen zenuwachtige trillingen kondigden den terugkeer des
levens aan.
Maar Diets is zoo volhardend als de wil van een. mensch die ziju
naaste wil redden, ofschoon hij ernstig begon to twijfelen of zijne
pogiugen wel met good gevolg zouden bekroond worden, voelde hij
eater, in plants van den rnoed op te geven, zijn ijver herleven, vastbesloten de opgevatte taak niet op te geven, voordat het overtuigend
bewijs zou ziju geleverd, dat zijn hulp van geen dienst kon wezen.
Het bood een treffenderi aanblik aan, dat groepje op dien eenzamen
weg, in de kalme en helderen naclit, aan den voet van dat kruis, het
symbool der verlossing, gevormd door twee mannen, waarvan de een,
gedreven doer heilige menschenmin, om zoo to zeggen met woede de
meest broederlijke zorgen aan den ander besteedde.
Be vreemdeling hield een oogenblik met wrijven op en sloeg zich
voor het voorhoofd, als werd hij door een plotseling in ziju geest opkomende gedachte getroffen.
— Hoe is 't mogelijk, dat ik daar niet aan dacht ! mompelde hij,
de hand in zijn alferjas, die onuitputtelijk scheen, stekende, en hij
haalde or een met zorg gekurkte veldflesch uit to voorschijn.
Hij opende met het lemmet van zijn mes de stijf op elkander
gedrukte lippen van den gekwetste, bracht dezen daarna de veldflesch
tus,schen de lippen en goot hem een gedeelte van den inhoud der Bosch
in dell mond, terwijl hij met groote bezorgdheid op het gelaat bleef
staren.
Na verloop van twee of drie minuten trilde de gewonde even en
zijne oogleden bewogen zich alsof hij een poging deed om ze to openen.
— Aha ! sprak hij verheugd, nu geloof ik dat ik het winnen. zal !
En de veldflesch mast zich nederzettende, begon hij met nieu.wen
ijver to wrijven.
Eon zucht zoo zwak als een ademhaling kwam den gewonde over
de lippen, diens ledematen begonnen langzamerhand al leniger en
leniger to worden, het leven keerde langzaam in dat lichaam terug.
De jonge man verdubbelde zijn. inspanning ; langzamerhand word.
de ademhaling, hoewel nog leer zwak en afgebroken, duidelijk hoorbaar ; in zijn gelaatstrekken kwam ontspanning en op de wangen
teekende zicheen paar roode vlekjes ; ofschoon de oogen van den gewonde
nog gesloten bleven, bewogen zich toch zijne lippen, alsof hij moeite
leed om to spreken.
— Ziezoo !... riep de vrien.delijke oppasser op vroolij ken toon uit,
— het is nog niet gedaan ; die zal het diep opgehaald hebben als hij het
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ontsnapt. Bravo ! ik heb mijn tijd niet nutteloos verspild. Maar wie,
duivel, zou deze man hier hebben gebracht, verscheidene dagreizen van
alle gemeenschap af, doch wacht maar, hij zal wet aan 't praten komen,
en dan zal hij slim moeten zijn, als ik niet te weten koom, wat hem
naar hier voerde.
Intusschen had het leven, dat tang geaarzeld had of het wel zou
terugkeeren in dat lichaam, 't welk het reeds bijna geheel verlaten had,
een ernstigen worstelstrijd aangevangen tegen den dood, dien het al
meer en meer tot den aftocht begon to nopen ; de bewegingen van den
gewonde werden leniger, merkbaarder en gaven meer blijk van
steiugkeerend bewustzijn ; meermalen reeds had hij reeds had hij de
oogen geopend, wet is waar om ze bijna dadelijk weder te sluite,n, maar
er deed zich toch een merkbare verbetering voor.
Het was boven twijfel verheven dat hij tot bewustzijn zou terugkeeren ; het was nu nog maar een kwestie van tijd.
De vreemdeling goot een weinig water in een beker, mengde daarin
eenige druppels van het yacht uit de veldflesch en hield den beker aan
de lippen van den gewonde.
Deze opende ze en slaakte een zuciat van verlichting.
— Hoe gevoelt gij u ? vroeg de jongeling met belangstelling.
Op het geluid dezer onbekende stern beving een stuipachtige trilling
het geheele lichaam van den gewonde.
— Lydia, mompelde hij, de oogen half openend.
Don Miguel, zoo heette de vreemdeling, schudde het hoofd.
— Zeker zijn vrouw ? vroeg hij zich af.
— Bellarosa, ijlde Everaert.
— Hum ! ... Hum !. .. Daar zijn er nu al twee, bromde Don Miguel.
llij nam nogmaals zijn hoofd in zijn handen en goot eenige druppelen van een ander fleschje in den mond van den gekwetste.
De uitwerking bleek plotseling.
Evraert opende wijd de oogen en keek den vreemdeling met
verbazing aan.
— Cassa ! riep hij.

Een trek van verbazing speelde om den mond van Don Miguel, een
schampere trek deed zijne lippen trillen ) zijne oogen blonken woest in
de kassen ; de enkele naam dien Everaert uitgesproken had scheen een
magnetische kracht op den medelijdenden reiziger uit te oefenen.
— Nog een slachtoffer van den wreeden hoofdman der kannibalen,
zei hij, alto, Don Miguel, thans most ge al uw krachten inspannen om
dezen jongen te redden.
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Evraert had opnieuw de oogen geslotett toen hij den naam van het
bloedig opperhoofd had nitgesproken.
- Thans is hij gered, zei de vreemdeling met eeti zucht van.
verlichting. Goddank, want hij ziet er een moedig en braaf man uit.
Hij bond zijn paard aan een boom en bracht den Vlaamschen
schilder op eene opene plaats, midden van het bosch.
Daar legde hij hem op het mos neer.
— God zij geloofd, zei de vreemdeling, in het frahsch, terwijl hij
tevens een gebaar maakte dat zijne blijdschap -to kennen dat is hier
eene plaats waar deze man gevoeglijk eenige uren rust kan nemen, het
islijd want het weer ziet er alles behalve goed uit.
Inderdaad het blauwe uitspansel had zich eensklaps achter ,dikke
grauwe, aschgrauwe wolken verborgen ; de wind gierde nijdig van af
het zwarte rotsgebergte dat zich hemelhoog verhief.
Zooals dit menigmaal het geval is in de tropische gewesten zou een
verschrikkelijk ()weer de zachte luchtgesteltenis opvolgen.
Er is geen ovorgangsperiode, zooals de duisternis op den dag, zoo
valt ook de vorst op het zachte weder plotseling in.
Het Rotsgebergte dat zich eon ' paar miilen van de twee mannen
verheft was zoo stip dat het uiterst moeielijk to heklimmen is.
De schrikwekkende bergpassen en on.bergzam.0 valleien die men er
aantreft, benevens de uitgebrekte, door breede vloeden besproeide
vihkten aan de oostelijke honing van dit gebergte, z-tin nog bijn- ag geheel
onbekend aan de Amatikaansche avonturiers en slechts de onderneMende
en stoutmoedige canadeesche jagers zijn hier doorgedrongen.
Dit gedeelte van het Rotsgebergte word-t" Gebergte vat, de Windrivier genaamd genaamd, en bied een grootsch en treffend Schouwspel
aan ; zijn wil besneeuwde toppeti ver boven de waken uitStekenA en
zich in Noord-Noord-Oostelijke richting zoover uitstrekkend dat het
aan den gezichteinder een lichten novel gelijkt, *aatuit alle'en het
geoefend oog der wondloopers de gob e steenen. der bergen kan herkennen.
Het gebergte aan. de Windrivier is eon der merkwaardigste deelen
van het Rotsgebergte, zoo schrijft M. Aimard, wien vie deze beschrijving ontleenen ; het is een soort van hooglaid dat dertig
length en tien of twaalf mijlen breedte heeft, waaruit hier en daar bdgen
oprijzert, wier steile toppen met eeuwigdurende sn.eieuW bedekt ert
van wier voet wen age en diepe dalen vindt, alsook een inenigte
bronnen, beken en door rotsen omgeven moron,
Cit doze reusachtige vergaderbakken ontstaan onainige dier mach-
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tige stroomen, welke na eenige honderde mijlen een schilderachtige
landstreek doorloopen to hebben, aan den een.en kant als zijrivieren van
de Missouri, en aan de andere zijde van de Columbia, de schatting
hunner wateren in twee verschillen.de zeeen uitstorten.
In de verhalen der woudloopers en pelsjagers speelt het gebergte
aan Ue Wind-Rivier met recht een groote rol de ijzingwekkende bergengte, die iltOfl daar aantreft, en de wildernissen die het omgeven,
dienen dikwijls tot schuilplaats aan de roovers der prairien en waren
ook menigmaal het tooneel van bloedige gevechten tusschen Blanken
en Roodhuiden plaats had.
De koude steeg dreigend op.
Don Miguel zorgde eerst voor zijn paard, dat hij van zadel en thorn
oiltdeed en daarna met zijn zerape bedekte die hij zonder eenige aarzeliug an de schouders nam, want de dwalenden in de wildernissen
11f, bben de grootste bekommernis om hun rossen, daar zij van een overwegend nut zijn.
Van de lange bergketen waaide de wind met forsche kracht.
Zoodra het dier zich in vrijheid gevoelde, begon het to grazen.
,a een blik van tevredenheid op zijn paard geworpen to hebben,
dat Van tild tot tijd met eten ophield om den fijnbesneden en verstandigen kop naar zijn meester te keeren en hem met zeker genoegen to
beschouwen, bracht de vreemdeling zijn wapenen on tuig, dat hij had
opgenomeil, aan den voet van een hooge rots, die hem een vrij armzalige
schuilplaats aanbood tegen den nachtwind en begon daarna droog hout
bijeen to rapen, ten einde een good vuur aan to leggen.
Welhaast knetterden de takken en een heldere vlam steeg vroolijk
kronkelend naar boven.
— Ha, zei Don Miguel, die zijn zieke nogmaals aandachtig had.
gaciegeslagen, nu kan ik mij ongestoord bezig houden met het avondmaal, want mijn man zal nog zoo spoedig niet wakker worden.
Tegen den voet van de rots legde hij een tweede vuurtje aan, omdat
daar de wind zoo guur niet was en de plaats allerbest geschikt scheen
om tot nachtverblijf to dienen.
Ilij doorzocht zijn alferjas, een soort van valies bestaande uit twee
zakken, dat de jagers bestendig aan hun zadel hebben hangen, en haalde
daaruit hetgeen hij voor zijn sober maal noodig had.
Pit bestond uit cenna, pemmakan en eenige strooken tasajo (in den
wind gedroogd vleesch).
Toen de reiziger, na zijn alferjas gesloten to hebben, zich weder
oprichtte om het vleesch op de gloeiende kolen to braden, bleef hij
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onbeweeglijk, met geopenden mond staan, en had al zijn zelfbeheersching
noodig om een kreet van vervv-ondering te weerhouden.
Hj bedwong de gewaarwordingen die hem beheerschten, plaafste
het vleesch zorgvuldig op het vuur en zeide :
— Woes welkom, kameraad, de nacht is guur en -zoo koud hebt,
-warm u, zoo go honger hebt, eet. 1k wist niet dat u zoo spoedig hersteld
zoudt wezen.
Watmeer uwe spieren wecler buigzaam zijn en uw lichaam zijn
gewone kracht herkregen heeft, zullen wij in stag zljn anderen het
hoofd te bieden.
Evraert, want hij was het, bewaarde eenige oogenblikken het
stilzwijgen, schudde toen herhaalde malen het hoofd, en mompelde
eindeli-ik o zachten, treurigen toon, alsof hij veeleer tot zich zelven
sprak dan tot den man die hem aangesproken had :
Zijn er dan inderdaad nog men.schelijke wezens in wier boezem
niet alle medelijden is uitgedoofd ?
- Neer er de proof van, kameraad, antwoordde de reiziger
levendig, en gelieve dap, mijn gastvrij aanbod aan to nemen.
Twee mannen die elkaar in de wildernis ontmoetten, moesten
oogenblikkelijk vrienden worden, zoo geene bijzondere reden hen tot
onverzoenlijke vijanden maakte.
- Zet u naast mij neder en eet, voegde don Miguel erbij.
Hij scheen een oogenblik na to denken, en kwaiu tot eon vast
besluit.
— 1k neem het aan, zeide hij, want uwe stem klinkt to vriendelijk
en uw gelaat is to eerlijk om bedrog to vreezen.
- Dat noem ik spreken zooals 't behoort,zeide de reiziger vroolijk;
ga zitten en laat ons zonder verwij1 gaan eten, want ik sterf bijna van
'longer.
Everaert glimlachte droevig on nam op den grond nevens den
reiziger plaats.
Beide disehgenooten, door het toeval zoo voordeeliglijk bij elkander
gebracht, vielen toen op het maal aan, met eene woede, die buitengewoon mocht heeten, en duidelijk aantoonde dat zij in lang rile( s
genuttigd hadden.
Onder het eten kon de reiziger echter niet nalaten zijn wonderlijken gezel eons nauwkeurig to beschonwen.
Everaert zag er, over het algemeen genomen, allerellendigst uit ;
zijne gescheurd3 kleederen bedekten ternauwernoodi zijn hoekig en
vermagerd lichaam.
De bleeke en ziekelijke trekken van zijn gelaat sehenen nog
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deerniswekkender, daar een dichte, havelooze baard tot op zijn borst
nederhing.
In zijn- oogen, die door blauwe kringen omgeven waren, blonk
een somber vuur, en somtijds schoten zij stralen, die een m.agnetische
invloed uitoefen den.
De wapens van den schilder waren in even slechten staat 41s
zijne kleedij, en hij zou, wanneer het tot eon gevecht kwarn, behalve
zijne spierkracht, die vrij geducht moest zijn, wanneer zijn lichaam
niet door langdurige ontberingen ondermijnd was, geen gevaarlijke
tegenstander voor den reiziger geweest zijn.
Intusschen kon men spoedig bemerken., dat hij een man yan buitengewone lichaamskracht was, ofschoon hij thans door verdriet ondermijnd was en hij er ellendig uitzag.
Er lag jets grootsch in hem, dat tot belangstelling noopte en
medelijden opwekte, niaar tevens eerbied voor het lijden, dat hij zoo
fier voor anderen verborgen hield en zoo edel droeg.
In 't kort, voor dat onze man tot die ellende gekomen was, moest
hij hebben uitgemund in 't goede, of misschien ook in kwade praktij ken
zeker was het ten minste, dat hij geen onbeduidend persoon geweest
was, en dat het hart hem hoog in de borst klopte.
Dien indruk maakte de onbekende op zijn gastheer, terwiji beiden
zonder een woord te wisselen, hun honger stilden, die door een langdurig vasten gescherpt was.
De m.aalt i.j den der jagers duren kort.
Doze was in een kwartier afgeloopen.
De reiziger draaide toen een cigaar, en bood Naar den onbekende
aan, met de vraag :
— Rookt gij ?
Daze eenvoudige woorden b achten een uitwerking to weeg, welke
alleen begrepen kan worden door lieden die gaarne rookon, maar does
omstandigheden lang buiten de m.ogelijkheid geweest zijn dit genot t4
smaken.
Het gelaat van Everaert helderde eensklaps op, bij de inwendige
gewaarwording, die hij ondervond, zijn treurig oog word wroolijker, en
terwijl hij de sigaar met eon zenuwachtige beweging greep, riep hij
hijgend met onbeschrijfelijke blijdschap uit
— 0 ja, ja. ! ja ! vroeger rookte ik ook.
Er heerschte wederom een langdurig stilzwijgen.
Tn gedacRten verzonken, rookte beide mannen hunne sigaren,
zonder een woord to wisselen.

KEIZER VAN MEXICO

1021

Intusschen gierde de wind hevig boven hun hoofd, de dwarrelende
sneeuwvlokken hoopten zich nevens hen op, en de geluiden, door de
bergtoppen teruggekaatst, klon.ken klagend over de vlakte.
Het was een vreeselijke nacht.
Buiten de lichtkring, die rondom het nachtvuur verspreid was,
bleef alles in dichte duisternis gehuld.
Het was een onbeschrijfelijk vreernd schouwspel, beide mannen
daar to zamen in die wildernis to zien, wonderlijk beschenen door de
blauwachtige viambien van het vuur en als het ware boven een afgrond
zwevend, onbekomnierd hunne sigaien rookende, terwijl de stormwind
om hen heel]. loeide.
Toen zijn sigaar was afgebrand, draaide de reiziger eon tweede,
plaatste de tabak tusschen zich en zijn gast, en zeide op vriendelijken
toon
— Thans, nu het ijs tusschen ons gebroken is en wij een weinig
met elkander bekend zijn, daar wij aan hetzelfde vnur ons verwarmd
en met elkander gegeten en gedronken hebben, nu dunkt mij, het
oogenblik gekomen, die kennismaking uit to breiden.
De reiziger vervolgde met een welwillende glimlach.
- Ik wil u op geenerlei wijze dwingen uwe geheimen to ontsluieren ; het staat u, daarover het stilzwijgen to bewaren, zoo gij zulks
begeert, en ik zal mij daardoor niet beleedigd achten.
Wat gij er ook van denken moogt, ik wil u in openhartigheid voorgaan, door u to zeggen wie ik ben.
Mijne geschiedenis zal niet lang zijn en in weinige woorden
verhaald.
Fralikrijk is mijn vaderland en Parijs mijne geboorteplaats, die ik
waarschijnlijk, voegde hij er met eon gesmoorde zucht er bij, wel
Dimmer zal terugzien. Redenen die to omslachtig zijn ze u mode to
deelen, en die ook voor u van weinig belang zijn, hebben mij genoopt
naar Amerika to gaan.
Het toeval, of, zoo gij wilt, de Voorzienigheid heeft, door mij in de
wildernis to sturen, zeker mijno zucht naar vrijheid en mijne natuurlijke n.eigin.gen willen opwekken, ten einde een woudlooper van mij to
raaken., ik heb die roepstem gevolgd.
&deft vijf-en-twintig jaar doorkruis ik de prairien en uitgestrekte
8avannen in alle richtingen en dit zal wol zoo blijven tot een Indiaansche
kogel mij voor altijd een rustplaats tusschen de struiken bezorgt.
De steden zijn rnij onuitstaanbaar, want ik hen een hartstochtelijk
liefhebber van verheven natuurtooneelen, die mij naar hooger sfeeren
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voeren en den afstand tusschen het schepsel en zijn schepper verminderen.
Slechts eenmaal nog zal ik mij in dien chaos van beschaving
mengen, ten einde een eed te doen, door mij op het graf van een vriend
gezworen, en dan neem ik de wijk naar de eenzaamste streken, der
verst afgelegene woestijnen, om mijn leven, dat verder nutteloos is, to
eindigen, ver van de menschen, wier kleingeestigheid en laaghartige
vervoigingen mij het weinige geluk ontroofd hebben, dat ik rraj voorgesteld had to zullen smaken.
— Nu kent go me even good als ik me zelven ken, kameraad ; ik
wil or ten slotte nog bijvoegen, dat ik onder de blanken mijne landgenooten Don Miguel heet, en onder de Roodhuiden, die mij als zoon buns
stams hebben aangenomen . de dappere ,, .
1k ben mar mijn wijze van .,ien, zoo good en braaf als een
zondig mensch zijn kan, want ik deed nimmor opzettelijk kwaad, ik
heb mijnen naaste ten dienste gestaan, zoo dikwijls de gelegenheid zich
daartoe aanbood, zonder van ooit hem dankbetuigingen of erkenteiijkheid to verlangen.
Dit verhaal word in 't begin door den jager op luchtigen Loon
voorgedragen, die hem eigen was ; maar zijns ondanks meegesleept
door den vloed van smartelijke herinneringen, die bij hem opsteeg, was
zijne stem fluisterend en klankloos geworden en bij de laatste woorden
liet hij het hoofd op de borst zinken, met eon zucht, die wel een snik
kon genoemd worden.
— Arme man, zuchtte de schilder, gij schijnt veel geleden to
hebben, gij tracht naar wraak evenais ik, maar wat is uw lijden dan
nog in vergelijking bij het mijne ?
— Spreek, vriend, ik luister.
En nu vertelde Evraert gansch zijn geschiedenis, die de lezer reeds
kent, toen hij sprak van Cassa, het opperhoofd, kwam eon Avoetiende
trek op het gelaat van den Franschman.
— Die bnlhond, riep hij, hij is het op wien ik mijn wraak moot
uitvoeren.
— Dan ben ik uw man, zei Evraert, al de k-rachten van mijn leven
wil ik wijden aim het bevechten van dien schurk.
— 1k zei u, hernam don Miguel, dat ik in vriendschap met do
Roodhuiden leef, doch het is slechts met den stam der Chichimeka's die
in oorlog is met dien der Kamantsje. We hebben vernomen dat de
Blanke die in onderhandelingen staat met Cassa -en do gestolen voorwerpen afkoopt langs hier moot passeeren ; niet ver van hier liggen
,e enige mijner vrieuden in afwachting, we zullen dan w-eldra OliZe wraak
kunnen uitvoeren.
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Everaert knikte.
Doch zijn oog was beneveld en hij vroeg
— Hebt ge niet een klein meiej e gezien, toen ge mij ontdekte ?
— Neen !
Ook niet eene vrouw ?
— Niemand !
— Wat mag er van beiden geworden zijn ? vroeg EN raert zich af.
Bellarosa, zoo heette de moeder, was op het punt in de handen. der
Indian.en to vallen toen ik haar verliet. De arme moeder, zij heeft zicli
zelven willen opofferen voor haar dochtertje. God weet wat er van die
lieden geworden is !
— Ja, zei de Franschman, wanneer ze in handen van Cassa zijn,
dan is er voorzeker weinig hoop meer, maar nogthans mag men nooit
den nioed opgeven...
— Zie, zei hij, de , hand naar de rotsketen uitstrekkend, daar
wonen mijne vriendcn de Chichimeka's, het zijn arme duivels die zich
worteleters noemen, maar bij de jagers en bevervangers ander den naam
van beldagenswaardigen bekend ; het zijn beschroomde, vreesachtige,
onschadelijke schepsels, domme wezens, die alleen hun dierkke neiging
volgen ; meermaals ben ik met hen in aanraking geweest en hot heeft
me diep getroffen toen ik zag tot welken trap van verlaging dit onge
lukkige ras gedaald is... zij ook hebben veel te lij den gehad van de
Kamantsje en van hun onmeedoogend opperhoofd Cassa....
Ze zijn in gedurigen oorlog met elkander, met de hulp dozer
mannen wil ik mijn plan volvoeren en Cassa het hoofd bieden.
— Het is ook het doel van mijn leven, zei Everaert.
— Niet ver van hier is een weg, nog al veel gebruikt door de
landverhuizers, die het rotsgebergte in een schuinsche richting doorsnijdt, op zekere hoogte is ook een dwarsweg ; op de plaats waar die
wegen elkander snijden, ontstaat een kruisweg, een soort van plein
door hooge rotsen omgeven, op twee geweerschoten afstand vindt men
een zijpad, dat in zuid-oostelijke richting langs de bergen slingert ; dit
pad is eerst zoo nauw dat er een paar niet kari loopen, maar het wordt
merkbaar breeder tot het ten laatste eindigt in een soort van esplanade
of terras, waarna men een uitgestrekt vergezicht heeft en waar ook
ruinen gevonden worden van een gebouw dat eeuwen geleden door do
oorspronkelijke bewoners des lands gesticht, nog duidelijk aantoont
vroeger tot verschansing gediend to hebben, dit terras worelt het fort
der Chichimeka's genoemd.
Op dit *in, is een vrije diepe grot, door menschenhanden uitge-
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hou-wen ; in die grot heeft men verscheidene gangen, waarin ik goed
den weg weet, want dikwerf vond ik er een schuilplaats in tegen den
storm the zoo hevig in deze streek kan woeden.
- Waartoe dient deze uitlegging ? vroeg Everaert.
- Luister ; deze grot zal ens goed to pas komen, want het is daar
dat de karavaan van den vriend van Cassa, den verdoemde bleekhond
moot kampeeren ; daar hij een geduchte vijand is, moeten we allo
middelen gebruiken om hew door sluwheid to overwinnen.
Ah thans begrijp ik, waarom ge die grot zoo speciaal bedoelt?
— Begrijpt go het ? we zijn er hoogstens vijf of zes mijlen van
verwijderd, en wanneer het dag was, zou ik ze u van hier kunnen
wijzen ; daar wij echter een omweg moeten maken om op den *eg te
komen die door de karavanen gevolg-d wordt, zijn wij er nog wel drie
uren van verwijderd.
Bij deze woorden was Everaert opgestaan en hop heen. en weder.
De wind had de wolken weggedreven, de heldere blauwe hemel was
met schitterende sterren bezaaid en het heldere schijnsel der maan verleende aan de landstreek een tooverachtig aanzien, reusachtige schaduwen
teekenden zich af op het witte sneeuwtapijt dat de aarde bedekte zoover
het oog reikte.
— Het is een heerlijke nacht, zei de jager, na den hemel eenige
oogenblikken aandachtig beschouwd to hebben; het is eerst twaalf ure,
en ik gevoel geen trek tot slapen ; zijt gij vertnoeid ?
— a ken geen vermoeienis, antwoordde Evraert glimlachend.
- Goed ; ge zijt een echte woudlooper evenals ik ; wat denkt ge
van een rit in dozen heerlijken maneschijn ?
- Na een good avondmaal en eon belangrijk onderhoud denk ik
dat niets zoozeer onze denkbeelden verheldert als een nachtelijken tocht
aan de zijde van iemand die men liefheeft.
— Bravo ! dat noem ik spreken, en daar elke tocht een doel moot
hebben, zullen wij, als gij er niets tegen hebt, mar bet fore der
Chicimoka's gaan.
De gelukkige ontinoeting, die ik dezen nacht gehad heb, heoft mij
tot e'eu geheel ander mensch gemaakt, zeide Everaert, terwiji hij
opstond.
De Franschman greep hem bij den schouder en zeide
Eon oogenblik, voor wij ons kamp verlaten., waar de Voorzienigheid ons bij elkander gevoerd heeft, moeten wij onze iaken met
elkander regelen, opdat er later geen misverstand ontsta.
Good, zeide Everaert, gaan wij een overeenkomst aan, mar
Indiaansche mauier, en wee hem die er zich aan onttrekt.
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— Goed gesproken, vriend, zeide de vreemdeling, terwijl hij zijn
mes uit den gordel trok ; daar hebt ge mijn navaja, broeder, moge het
u even good dienen om de bedreigingen to wreken die ons beiden zijn
aangedaan, als het mij steeds gediend heeft.
— Ik neem het aan, en roep den Hemel tot getuige, dat mijne
voornernens eerlijk zijn.
Ontvang het mijn in ruil, en neem de heeft van mijn kruit en
kogels, broeder.
— 1k neem alles aan, als goederen waarop ik recht heb ; daar
hebt gij de helft van mijn kruid en lood ; voortaan kunnen we niet pp
elkander schieten, alles wat wij hebben behoort aan beiden, uwe
vrienden zijn de mijnen en gij moet mij uwe vijanden aanwijzeh, opdat
ik u uwe wraak helpe uitvoeren ; ook mijn paard is het uwe.
— Het mijne behoort u, en binnen eenige oogenblikken stel ik het
ter uwer beschikking.
Daarna leunden beide mannen op elkanders schouder ; grepen
elkander bij de hand, zagen naar boven, strekten den rechterarm uit en
spraken degelijk de volgende wooden :
— God is mijn getuige, dat ik vrijwillig, zonder eenige neven.bedoeling, den man wiens hand ik op dit oogenblik in de mijne druk, tot
mijn vriend en brooder kies, dat ik hem zal bijstaan in alles, zonder,
hoop op vergelding, dat ik dag en nacht op het eerste teeken gereed
zal zijn, zonder aarzelen en zonder verwijl, mijn leven voor hem op to
offeren.
God, die mij op dit oogenblik hoort en ziet, neem ik tot getuige
van dien eed ; moge Hij mij helpen in al wat ik daarvoor z' al ondernemen, en straffen, zoo ik meineedig word.
Er lag jets grootsch en verhevens in de eenvoudige handeling dier
beide, krachtig gebouwde mannen, terwiji zij, bij het bleeke schijnsel
der maan, in het diepste der wildernis, alleen en ver van de menschelijke samenleving verwijderd, onder het oog Gods elkander tot vriend
kozen en daardoor de gansche maatschappij schenen te tarten.
Toen het eed-formulier was uitgesproken, kusten zij elkander op
de lippen en wisselden daarna nog eens eon krachtigen handdruk.
— Nu zullen wij vertrekken, broeder, zei don Miguel, thans stel
ik vertrouwen in u als in mij zelven, wij zullen over onze vijanden
zegevieren en hen tot wanhoop brengen, zooals zij ons wilden. doen.
— Wacht nog tien minuten brooder, mijn paard moet bier in den
omtrek nog vertoeven.
— Ga ; in dien tijd zal ik het mijn zadelen, dat thans uw eigendom is.
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Everaert verwijderde zich met groote stappen en don Miguel bleef
alleen.
— Ditmaal, mompelde hij, geloof ik den man aangetroffen te
hebben, waarmede ik mijn plannen zal kunnen ten uitvoer brengen,
waarmede ik de bloedige generaal die Maximiliaan wil doen vallen zal
kunnen bekampen.
Met hem, Atchez en Goedsmoeds kan ik den striid aanvangen,
want ik ben zeker dat zij mij niet verlaten zullen of laaghartig verraden
aan den vijand, dien ik bestrijden wil.
Terwijl hij naar gewoonte zijne alleenspraak held, had de reiziger
zijn paard met den lasso gestrikt, en begon het nu spoedig te zadelen,
then Everaert, op een heerlijk wit paard gezeten, de boomvrije plaats
binnenreed, had hij het juist den teugel aangelegd.
Everaert sprang op den grond en zeide:
— En daar is het uwe.
Toen de ruiling afgeloopen was, stegen beide mannen op en verlieten
voor good het kamp, waar zij op zulk eene vreemde wijze kennis met
elkander gemaakt hadden.
Everaert had niet gelogen toen hij zeide dat eene gansche omkeering
bij hem plaats gehad had, en hij een ander mensch geworden was.
Zijne gelaatstrekken hadden hun marmeren strakheid verloren,
zi.ine oogen. stonden -weder levendig en daarin blonk niet moor die
sombere en koortsachtige gloed.
bowel hij nog eenigszins verstrooid rondzag, was zijn oogopslag
vrijer en wiendelijker ; hij zat rechtop in den zadel, en scheen, in een
woord, Hen jaar verjongd to zijn.
Doze onverwachte verandering was het scherpvorschend oog van
den Franschman niet ontgaan ; hij wenschte zich in stilte geluk doze
omkeering bewerkt en daardoor een uitstekencl man bewaard to hebben
waardoor doze zich anders hadde laten overheerschen.
Wij hebben gezegcl dat de nacht heerlijk was.
Voor mannen als wij hier beschreven hebben, die gewen.d waren de
wildernissen bij alle weder te doorkruisen, was zulk een nachtelijke
tocht veeleer eene uitspanning dan een vermoeiend work.
Terwiji zij naast elkander reden, viol het gesprek op jagen, bevervapgen en tochton tegen. de Indianen, destijds eon geliefkoosd onderwerp tusschen woudloopers, en zoo waren zij ongomerkt de plaats
genaderd, waarheen zij zich wilden begeven.
— Wel ! zeide don Miguel plotseling, ik moest u nog zeggon, mijn
vriend, dal-, wij, als ik mij niet bedrieg en doze wog werkelijk naar het
fort de Chichimeka's voert, daar waarschijnlijk een aantal mannen
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zullen ontmoeten ; het zijn mijne vrienden die ik aldaar bescheiden heb
en aan u zal voorstellen ; om redenen die gij spoedig zult hooren, hebben
zij een anderen weg gekozen en ik vermoed dat ze mij op de bepaalde
plaats reeds eenigen tijd gewacht hebben.
— Het is mij tamelijk onverschillig wie wij op de plaats der samenkoinst zullen aantreffen, nu ik hoor dat het uwe vrienden zijn, merkte
Everaert am, als wij ons maar in den weg maar in den weg niet vergisthebben.
De sterren begonnen reeds aan den hemel te verbleeken, aan
den horizont, die beurtelings al de kleuren van het prisma vertoonde,
en naarmate de duisternis week, namen de voorwerpen een oibestemder
vorm aan, hoewel zij zich later duidelij ker vertoonden.
pe ruiters waren reeds den kruisweg gepasseerd en een nauw pad
ingeslagen dat met tallooze grillige kronkelingen langs de zijde des bergs
naar beneden slingerde, en soms langs den rand van diepe afgronden
liep.
De ruiters bestuurden hunne paarden niet langer, maar lieten hen
aan hunne eigen.e willekeur over ; zij hadden hun de teugels op den nek
gelegd en lieten hen maar gaan, hetgeen een maatregel van de grootste
voorzichtigheid is, die reizigers in dergelijke omstandigheden kan aanbevolen worden.
Eensklaps kwam een lichtstroom aan den horizont le voorschijn en
de zon bescheen het landschap met een verblindenden glans ; achter de
reizigers was de duisternis nog niet geheel verdwenen, terwijl voor hen
de besneeuwde toppen der bergen door den verblindenden zonneglans
beschenen werden.
— Thans, riep hij uit, kunnen wij duidelijk zien ; ik hoop dat wij
nu spoedig het fort der Chichinieka's zullen aanschouwen.
Beschouw eens dien brokkeligen kruin van dien berg, voegde hij
er bij, terwig hij den arm uitstrekte, daar in het terras waar wij zijn
moeten.
Everaert bleef staan en voelde zich door een duizeling aangetast.
Tweehonderd ellen voor hem zag hij een uitgestrekt terras, in de
gedaante van een volader (overhangende rots), waarvan een wijde
afgrond hem scheidde. Door een dier overstroomingen. welke zoo menigvuldig in deze streken voorkomen, was de voet des bergs geducht
ondermijnd geworden, terwiji de top, ongeschonden gebleven, thans een
uitgestrekt dal, grootelijks overwelfde, waarboven het op - eene onbe,grijpelijke wijze in evenwicht bleef.
Het was een indrukwekkeud en tevens een vreeselijk gezicht.
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— God vergeve mij, mompelde Everaert, ik geloof dat ik vrees
gevoel, want onwillekeurig ging mij een ruling door de leden ; oef ! ik
wil er niet langer naar zien.
Vooruit maar, vriend 1Zij gingen opnieuw voort lang,.> de scherpste krommingen van het
pad, en na tallooze bochten. gemaakt to hebben, bereikten zij eindelijk
het terras.
— Hier is het ! riep don Miguel uit, terwiji hij op de overblijfsels
van een wachtvuur woes.
— Maar uwe vrienden dan ? vroeg Everaert.
— Zij zullen zich verscholen hebben in de grot, toen zij ons zagen
naderen.
— Het is mogelijk.
— Het is waar, zie slechts.
Don Miguel bracht zijn vinger aan den trekker van zijn geweer en
schoot.
Eon oogenblik later vertoonde zich drie mannen, zonder dat men
kon begriipen van waar zij kwamen.
De aangekomen waren de boezemvrienden en medekampers van
don Miguel : Goedsmoedg , de Zwarte Eland en Arendskop genaamd.
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Wij zullen don. Miguel en zijne gezellen op het terras van het fort
der Chichimeka's achterlaten ,waar wij hen weldra weder zullen aantreffen,
en voeren nu eens andere personen ten tooneele, die eene belangrijke
rol vervullen in ons verhaal.
Vijf of zes mijien van de plaats, waar don Miguel en Everaert
elkander ontmoetten, had in dien zelfden nacht een karavaan, nit tien
personen bestaande, bijna op hetzelfde oogenblik als de jager een nachtleger opgeslagen in een nauwe vallei, die volkomen tegen den wind
beschut en met dicht kreupelhout begroeid was.
De karavaan had een geschikte plaats aan de oevers van een
helderen stroom gekozen, om daar to kampeeren ; men had de muilezels
ontladen, eon. tent opgericht, vuren ontstoken, de paarden gekluisterd;
en daarna toeloereidselen voor het avondmaal gemaakt.
Eon der reizigers scheen een zeer aanzienlijk man to zijn, terwiji
de overigen slechts bedienden of indiaansche peones waren.
bowel het gewaad van dien man uiterst eenvoudig was, kon men,
het spoedig aan zijne vlugge matheren, trotschen trod en hoogmoedig voorkomen zien, dat hij gewend was zijne bevelen zonder tegen.spraak, oogenblikkelijk to doen uitvoeren.
Het was iemand van ruim vijftig jaren, met een hooge, welgem.aakte
gestalte ; zijne bewegingen waren uiterst sierlijk.
Zijne groote, zwarte, schitterende oogen, lange grijsachtige
knevels on kort afgesneden harm gaven hem een militair voorkomen,
waarmede zijne korte afgebroken 'woorden volkomen in overeenstemming waren.
bowel hij zich minzaam wilde voordoen, kwam zijn waren aardnu en dan aan 't licht en het was gem.akkelijk te zien, da l ofschoon hij
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het eenvoudige kleed van een mexikaansche gambusine droeg, hij zich
slechts verm.omd had.
In plaats van zich in de tent te begeven, die men voor hem had opge
slagen, zette maze man zich voor het vuur ned.er, waar de peones hem
cladelijk met kwalijk verborgen eerbied een plaats inruimden.
Onder de peones waren er twee, die het rneest de aandacht trokken.
De een was een Roodhuid en de ander een Mesties met listige
oogen, spotachtige lippen en kruipende beleefde manieren ; het was to
zien dat hij, om doze of gene reden, een witten voet bij zijn hoer had ;
zijne makkers noemden hem, Murillo en gaven hem vaak den titel van
capdtaz.
Murillo was de grappenmaker van de karavaan, en altijd gef.eed
tot lachen en schertsen ; steeds had hij een sigaar in den mond en
tokkelde hij een krassende guitare ; maar misschien verborg hij onder
de schijnbare vroolijkheid een ernstig karakter on diepere gedachten,
dien hij zich wilde doen vermoeden.
De Roodhuid was van een gansch anderen aard ; hij was een lang,
dor en schraal persoon, met een hoekig gelaat en somber en treurig
voorkomen, en een paar oogen, die, diep in hunne kassen liggend, met
eene onbeschrijfelijke uitdrukking in alle richtingen loerend rondzagen.
Zijne krom gebogen. n4us, zijn groote mond met holder witte
tanden en zijn smalle, saanagekn.epen lippen, gaven hem een onbehagelijk
voorkomen, dat nog terugstootend.er word door zijn harduekkig stilzwijgen, want hij sprak alleen wanneer de anderen hem door hunne
spotternijen toe noodzaakten en dan altijd met eenlettergrepige woorden.
Het was onmogelijk, zooals dit met alle Indianen het geval is, zijn
ouderdom to schatten, want zijn haren waren zwart als de vederen van
een raaf, en het perkamentachtige vel van zijn gelaat nog met geen
enkele rimpel doorploegd ; dahrbij was hij met buitengewone lichaamskracht begaaft.
Hij was to Santa-Fe gehuurd om de karavaan tot gids to dienen, en
men had, zijne stilzwijgendheid. daargelaten, zich in geen enkel opzicht
over hem to beklagen, daar hij zich good van zijn. plich kweet.
Toen de maaltijd afgeloopen was en ieder naar ziju pijp of sigaar
greep, keerde het opperhoofd der karavaan zich naar den capatza
zeide :
— Murillo, hoewel wij bij zulk afschuwelijk weder en in deze
woeste streken -weinig vrees voor paardendieven behoeven to koesteren,
moot gij toch niet verzuimen schildwachten nit te zetten, men kan nooit
te voorzichtig zijn.
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— a heb twee mannen belast wacht te houden, zei de capataz, en
overigens zal ik dezen nacht nu en dan de ronde doen.
He, Jose, voegde hij erbij, zich tot den Indiaan keerende, zijt gij
wel zeker dat ge u niet vergist hebt ? Hebt gij inderdaad een spoor
gevondeu. ?
De Roodhuid haalde verachtelijk de schouders op en rookte voort.
— Weet ge tot welken stam de Indianen behooren, wier spoor gij
ontdekt hebt ? vroeg het opperhoofd der karavaan.
De Indiaan maakte een instemmend gebaar.
— Is die stam zeer te duchten ?
— Raven, antwoordde de Roodhuid groin mend.
— Carai ! riep het opperhoofd uit ! zijn het de Raven ? Dan mogeu
wij wel op ouzo hoede zijn, want het zijn de slimste roovers uit het
Rotsgebergte.
— Bah ! hernam Murillo met een verachtelijken glimlach, geloof
toch niet wat die man zegt, de meycal stijgt hem naar het hoofd, en
daarom wil hij zich doen gelden ; de Indianen liegen als oude wijven.
Het oog des Indiaans schitterde plotseling en schoot onheilspellende
stralen ; hij trok een mes uit zijn borst en wierp het zoo behendig den
capataz naar het hoofd, dat deze vlak in 't gezicht getroffen werd.
Woedend over de beleediging, die hem zoo onverwacht werd aan,gedaain door iemand die zich tot op dit oogenblik zoo kalm en vreedzaam had betoond, slaakte de mesties een kreet van woede en sprong
met het mes in de vuist op den Indiaan toe.
Maar deze had hem niet uit het oog verloren.
Door een kleine beweging ontweek hij den razenden aanval van den
capataz, richtte zich plotseling om, greep hem bij den gordel, lichtte
hem van den grond alsof hij een kind geweest was en smeet hem in het
vuur, waarin hij een oogenblik, onder het slaken van kreten, hem door
woede en machteloozen toom afgeperst, rondspartelde.
Toen hij eindelijk in geslaagd was uit den vuurgloed to komen,
waaraan hij zich deerlijk gebrand had, dacht hij or niet aan den aanval
te hernieuwen, maar zette zich grommend neder, terwij1 hij zijn tegenpartij aanzag als een schoothondje, dat door een dog gebeten is.
Het opperhoofd der karavaan had met de grootste onverschilligheid
dit gevecht aanschouwd, en zich vergenoegd het mes op to rapen, ten
einde het oplettend te bezien.
— De Indiaan heeft gelijk, zeide hij bedaard, die mocassin draagt
het teeken van den stain der Raven.
Arme Murillo gij moot u maar troosten ; gij zijt gevoelig gestraft,
maar ik moot zeggen dat gij het yerdiend hebt.
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De Roodhuid was weder even bedaard gaau rooken, alsof er niets
was voorgevallen.
— Die hond met zijn verradersgezicht zal er voor boeten, merkte
de capataz bij deze vermaning zijns meesters aan. Ik wil geen man zijn,
als ik hem hiet as aas voor de raven werp, die hij zoo good weet to
OP tdekken.
Arme knaap, hernam het opperhoofd grijnzig, geloof me, het
is het best voor u, die zaak, hoe kwetsend ook voor uwe eigenliefde, to
vergeten, daar ik geloof dat gij er niets Lij winnen zult, as gij nogmaals
-twist zoekt.
De capataz zweeg en zag rondom zicit of er niemand was aan wien
hij zijn toorn kon koelen, zonder daaij veel gevaar to loopen, maar
de peones wachtten zich wel hem daartoe aanleiding to geven, daar geen
honer in lachen uitbarstte.
Toen stolid hij nijdig op, wenkte eel, paar maimen hem to volgen,
en verwijderde zich grommend uit den kring.
Het opperhoofd der karavaan bleef eenige oogenblikken in ernstig
nadenken verzonken en begaf zich daarop naar zijne tent, waarvan de
gordijn achter hern dicht viol.
Langzamerhand strekten de peones zich met de beenen naar het
vuur uit, wikkelden zich in hunne zarapes en vielen in siaap.
De Indiaan wierp eon onderzoekenden blik om zich heen, nam toen
zijne pijp uit den mond, schudde er de tabaksasch op de nagel van zijn
duim uit en hing haar teen aan zijn gordel.
Daarna stolid hij onverschillig op, alsof hij zich verveelde, ging
met langzame schreden naar eon boom, waaronder hij zich nederiegde,
na zich alvorens dicht in zijn bisonshuid gewikkeld te hebben, hetgeen
door de vinnige koude zoo niet noodzakelijk, dan toch raadzaam. was.
Weidra waren al de reizigers in diepen slaap gedompeld, behalve
de beide schildwaohten, die als standbeelden onbeweeglijk op hunne
geweren geleund ston.den, en zelfs de capataz had zich, ondanks hetgeen
hij zijn meester beloofd had, dwars voor den ingang van diens tent
nedergelegd.
Er verliep eon uur voor de rust in het kamp door het eon of ander
gestoord word.
Eensklaps gebeurde er iets vreemds de bisonshuid waaronder de
Indiaan zich had neergelegd, rees bijna onmerkbaar omhoog en het
gelaat van den Roodhuid kwam to voorschijn, terwiji zijne oogen in de
duisternis fonkelden.
Eon oogonblik later richtte de gids zich langzaani op nevens den
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boom waaronder hij gelegen had, sloeg zijne amen en beenen om den
stam en wrong zich als eene slang naar boven tot aan de onderste
takken, waartusschen hij verdween.

Kalm, met de cigaret tusschen de lippen, trot hij zijn pistool en gaf vuur. (Aft. 66.)

De opstijging was met zulke welberekende bewegingen uitgevoerd
dat er Diet het minste gedruisch ontstaan was, daarbij was de bisonshuid in dezelfde vorm aan den voet van den boom blij yen liggeE, als

66
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toen de Roodhuid er nog onder lag, zoodat men zijne verdwijning niet
kon bespeuren, voor men haar betastte.
Toen de gids zich tusschen het gebladerte goed verborgen had,
bleef hij eon oogenblik onbeweeglijk zitten, niet om "adorn to halen na
zulk eon hevige krachtsinspanning, hieraan had dien ijzeren man geen
behoefte, de vermoeienis scheen geen invloed op hem to hebben, maar
waarschijnlijk om de plaatselijke gesteldheid goed op to nemen, want hij
boog het lichaam voorovèr, zag in 't rand, advmde de lucht nut voile
teugen in en scheen de duisternis met zijne blikken to willen doorboren.
Eer de gids den boom tusschen welks bladeren hij zich verborg,
had uitgekozen om daaronder to gaan slapen, had hij zich overtuigd dat
doze vrij hoog en dicht belommerd was; alsmede dat op de twee derden
van de hoogte van dien boom, andere boomen hunne takken tot aan zijn
stam uitstrekten, en dat de geheele bergwand zoodanig begroeid was
dat het groen eon soort van gewelf vormde.
Na zich eenige minuten bedacht to hebben, haalde de gids zijn
gordel nauwer toe, nam zijn mes tusschen de tanden, en begon met de
vlugheid van eon aap, letterlijk van tak tot tak to springen, hing nu
eons aan eon arm, klomde zich dan vast aan de lianen, stoorde op zijn.
tocht de vogels in irtm slaap, die verschrikt opvlogen, en gleed als eon
donker schim in de duisternis voort.
Doze vreemdsoortige tocht duurde omstreeks drie kwartier , eindelijk hield de gids halt, zag oplettend om zich heen, en gleed toen langs
eon boomstam op den grond.
Hij beyond zich op eene ruime, boomvrije plaats. In 't midden van
die plek brandde eon groot vuur, waarrônd veertig of vijftig Roodhuiden
geheergewapend en ten oorlog toegerust, zich lagen to verwarmen.
Vreemd was het, dat het grootste deel dier krijgslieden, in plaats
van Lange lansen en bogen, hunne gewone wapenen, geweren van
Arnerikaansch maaksel bij zich hadden, hetgeen deed vermoeden dat zij
uitgelezen krijgslieden en de dappersten van hun stam waren.
Dit was ook duidelijk to zien aan de menigte wolvenstaarten, die
aan hunne hielen gehecht waren, eon eereteeken waarmede de dapperste
helden zich versieren mogen.
Die Roodhuiden bevonden zich ongetwijfeld op het oorlogsveld, of
waren op eene gevaarvolle onderneming uit , want men zag vrouwen
noch honden bij hen.
Niettegenstaande de Indianen des nachts geen scherpe wacht
honden, kon men toch wel bespeuren aan de vrije en onbeschroomde
mauler, waarop de gids het kamp binnentrad, dat hij door de krijgs-
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Roden verwacht werd., daar zij bij zijne verschijning geenerlei verwondering lieten blijken, en hem daarentegen door gebaren uitnoodigden,
plaats bij het vuur te nemen.
Dc gids hurkte zwijgend neder en began de vredespijp to rooken,
hem aangeboden door het opperhoofd der betide, naast wien hij plaats
genomen had.
Het opperhoofd was een jonkman, op wiens karakteristieke gelaatstrekken de grootste stoutmoedigheid en list le lezen waren.
Na geruimen tijd het stilzwijgen bewaard te hebben, waarschijnlijk
on' den bezoeker de gelegenheid te geven adem to scheppen en zich te
verwarrnen, boog het jeugdige opperhoofd zich, en zeide met zekeren
eerbied tot hem.
Mijn vader is welkom in t midden zijner zonen, zij wachtten
zijne komst met ongeduld.
Be gids beantwoordde deze toespraak door een grijns, die waarschijnlijk voor een glimlach moest gehouden worden.
Het opperhoofd vervolgde :
Onze spionnen hebben het kamp der bleekgezichten nauwkeurig
opgenomen, en de krijgslieden van den Spotter — zoo heette het jonge
opperhoofd der Roodhuiden zijn. bereid de bovelen op -to volgen, die
him groote oachem, de Arendskop, hun door een guibos heeft bekend
gemaakt.
— Is vader Atchoz tevreden over zijne kinderen ?
Atchez, dit was de naam van den gids, boog het hoofd, legde de
rechterhand op de borst en het door de keel den uitroep Hoogh
hooren, hetgeen bij hem een teeken van de grootste blijdschap was.
Be Spotter en zijne krijgslieden kenden Atchez te lang, om zich
over zijne stilzwijgendheid te verwonderen, daarom schikten zij zich
hierin vrijwillig, en knoopten, om hem van het spreken te verschoonen,
een onderhoud door gebaren met hem aan.
De Roodhuiden drukten hunne gedachten op twee verschillende
manieren uit, deze laatste 'nattier is bij hen tot zekere volkomenheid
geraakt, want zij wordt door alien begrepen, en gewoonlijk gebezigd
als zij ter jacht gaan of op strooptochten uit zijn.
Een enkel woord, al werd het fluisterend gesproken, zou hunne
hinderlaag aan den vijand, (lien zij verrassen willen, hetzij mensch of
dier, kunnen verraden.
Ben vreem.deling, die dit tooneel had kunnen gadeslaan, zou het
zeer verrassend en zelfs grappig gevonden hebben, te zien hoe snel die
mannen bij het roodachtige schijnsel der viammen teekens met elkander
wisselden daar zij, door hunne vreemde bewegingen, hunne woeste
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gezichten en zonderlinge houdingen, in de duisternis best voor een
troep duivels konden doorgaan.
Nu en dan hield de Spotter, met het lichaam in een theatrale
houding voorovergebogen, eene redevoering tegen zijne volgelingen, die
door hen met onverdeelde aandacht werd aangehoord, en met een snelheid beantwoord, welke zelfs door woorden niet overtroffen had kunnen
worden.
Eindelijk was die zwijgende raadsvergaderiug afgeloopen.
Atchez hief, zonder een woord to spreken, zijne hand ten hemel,
wee' op de sterren die reeds begOnnen to verbleeken en verliet den
kring.
De Roodhuiden volgden hem eerbiedig tot aan den voet van den
boom, waarvan hij zich had laten afzakken om in het kamp to komen ;
daar aangekomen keerde hij zich om.
Dat de AN-acondah mijn vader bescherme, zeide de Spotter.
alsdan, zijne zonen hebben zijne voorschriften good begrepen en zullen
die letterlijk opvolgen. De groote bleeke jager moot reeds zijne vrienden
bijeenverzameld hebben en wacht ons ongetwijfeld ; morgen: zal
Koutonepi de Comanchen zijne broeders weder aanschouwen ; bij de
enditha — dageraad zal het kanap opgebroken zijn.
Good, zeide Atchez, groette voor het laatst de krijgslieden, die
zich eerbiedig voor hem bogen, greep toen een liane, klom snel naar
omhoog in de takken en verdween tusschen de bladeren.
De zending van den Incliaan was van groot gowicht, zooals men
licht kan opnaaken uit de gevaren die hij liep om een nachtelijk gesprek
met de Roodhuiden to voeren.
Daar de lezer intusschen weldra zal zien welke gevolgen de tocht
van het opperhoofd had, oordeelen wij het nutteloos to vermelden wat
or aan het raadsvuur door gebaren verhandeld was, en welke besluiten
aldaar door Atchez en de Spotter genomen waren.
Het opperhoofd hervatte zijne nachtwandeling met dezelfde behendigheid en hetzelfde geluk, veel spoediger dan de eerste maal had hij
het doel van zijn tocht bereikt en be yond hij zich weder in het kamp
der Blanken.
[Her heerschte nog dezelfde stilte, de schildwachten stonden nog
steeds onbeweeglijk op hunne posten en de wachtvuren begonnen uit te
dooven.
De Indiaan overtuigde zich dat geen blik naar hem gericht was,
dat geen spion op den uitkijk stond, en toen hij de zekerheid had niet
bemerkt to zullen worden, gleed hij laugs den boonastana af, kroop
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weder in de bisonshuid, -en lag zoo rustig alsof hij daar den ganschen
nacht had doorgebracht.
Toen het Indiaansche opperhoofd, voor hij zijn hoofd onder de
bisonshuid stak, nog eens oplettend in 't rond zag, bemerkte hij dat de
capataz, die dwars voor den ingang der tent lag, zacht het hoofd
opbeitrde en onbeweeglijk naar de plek staarde waar de Roodhuid lag.
Was er een kwaad vermoeden bij den Mexicaan opgerezen ?
Zou hij het vertrek en de terugkomst van het opperhoofd bemerkt
hebben ?
Een oogenblik later Het hij het hoofd weder zakken, zonder dat het
mogelijk was op zijne strakke trekken to lezen, welke ged,achten hem
beheerschten.
Het overige gedeelte van den nacht ging kalm. en rustig voorbij.

40,............41,01111.......................

HOOFDSTUK LXX.

net fort der Chiehimeka's.

De zon kwam op hare stralen kleurden trillende geelachtige
bladen der boomen, tot zij op het laatst met een roodachtige tint overtogen waren.
De vogels, in het kreupelhout tegen de koude ochtendlucht
verscholen, hieven luid hun morgenlied aan.
Het ontwaken der ratuur was grootsch en indrukwekkend, zooals
men dit vooral in bergstreken ziet.
Het opperhoofd der karavaan trad buiten zijne tent, en gaf bevel
om op te breken.
Be tent word onmiddellijk opgevouwen, en de muilezels beladen
zoodra de paarden gezadeld waren, begaf men zich op weg, zonder eerst
het ontbijt to gebruiken.
Gewoonlijk ontbeet men eerst om elf ure, als de karavaan halt
Meld om de grootste hitte van den dag to laten. voorbijgaan.
De karavaan volgde den weg die van Santa naar de VereenigdeStaten loopt.
De muilezels liepen in gestrekken draf, met een snelheid, die in
dergelijke omstandigheden ongewoon is.
Er word 'een militaire orde in acht genomen, wat in die streken
ontzag inboezemt en ook noodzakelijk is, niet alleen omdat men bier
talrijke benden stroopende Indianen aantreft, maar ook roovers uit de
prairien, die nog veel moor to vreezen zijn, daar zij, door hunne
misdaden buiten de wet gesteld, langs de wegen of in rotsspleten verscholen, de karavanen onverhoeds aanvallen en de reizigers onbarmhartig vermoorden.
Omstreeks twintig schreden voor de karavaan draafden vier ruiters,
met het geweer op zijde, welke voorafgegaan werdeu door den gids, die
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alleen een weinig voor hen uitreed ; daarop volgde het grootste deel van
den troop, bestaande uit zes welgewapende peones, die de muilezels en
de bagage geleidden, onder de onmiddellijke bevelen van het opperhoofd ; de capataz kwam met vier moedige, tot de tanden gewapende
ruiters, een dertigtal schreden achteraan.
Op die wijze reisde de karavaan betrekkelijk veilig, daar de blanke
of roode struikroovers, die haar ongetwijfeld in 't oog hielden, het niet
zouden durven wagon, op klaarlichten dag Lien vastberaden manner
aan to vallen.
Des nachts waren de paardendieven, die stil in 't duister rondsluipen om de paarden en bagages to stolen, terwijl de reizigers siapen,
vrij wat meer to vreezen.
Hetzij nu bij Coeval of door de maatregelen van voorzichtigheid,
die het opperhoofd genom.en had, de Mexicanen hadden, sedert zij nit
Santa-Se vertrokken waren, geen Indiaan gezien, en waren ook door
geen alarm verontrust geworden ; zij hadden hunne reis zoo rustig
voortgezet alsof zij de stall Sonora in plaats van het rotsgebergte doorgetrokken waren.
Hoewel die veiligheid hun vertrouwen inboezemde, verzuimden zij
daarom toch niet de noodige maatregelen van voorzichtigheid to nemen.
Het opperhoofd, door doze onbegrijpelijke zachtmoedigheid van de
roovers en zwervers in die landstreek, inwendig verontrust, verdubbelde
zijne waakzaamheid en nam nog meer voorzorgen, om eon hinderlaag
to ontwijken en een ontmoeting met hen to voorkomen.
Dat de gids den vorigen dag een spoor van de Indiaansche roovers
ontdekt had, deed zijne innerlijke ongerustheid nog hooger sti.jgen,
want hij wist wel dat zij de stoutmoedigste roovers uit de bergen waren,
en hij begreep zeer goed, dat ondanks den mood en de disciplinen zijner
peones, in een strijd tegen mannen die volkomen met het bind bekend
waren, alle kansen tegen hem zouden zijn, to meer daar zij altijd met
groote overmacht aanvallen ona een troop to vernietigen, hoe wanhopig
er ook wederstand geboden wordt.
Toen het opperhoofd der karavaan het kamp verliet, gaf hij, misschien door sombere voorgevoelens verontrust, zijn paard de sporen en
voegde zich bij den gids, die alleen vooruit reeds, iedere struik nauwkeurig beschouwde en oogenschijnlijk zijne plichten getrouw vervulde.
Hoewel Atchez de snelle hoefslagen van het paard van den Mexicaau
achter zich hoorde, keerde hij zich niet om, maar draafde rustig op den
slechten muilezel voort, dien men hem gedurende den tocht ten gebruike
had gegeven.
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Toen het opperhoofd der karavaan nevens den gids gekomen was,
liet hij zijn paard naast hem voortdraven zonder een woord te spreken,
en zag hem eenige minuten scherp aan, als om door het masker van
onverschilligheid been te dringen, dat zijn gelaat bedekte.
Na eenigen tijd werd de Mexicaan genoodzaakt de nutteloosheid
zijner pogingen te erkennen en in stilte de opmerking to maken, dat
het onmogelijk was de bedoelingen van dien man to radon.
Ondanks de schijnbare diensten die de gids aan de karavaan had
bewezen, had hij het opperhoofd een in-wen.digen afkeer ingeboezemd,
en daarom moest hij, het kostte wat het wilde, tot een duidelijke verklaring genoodzaakt worden.
- Indiaan, zeide de Mexicaan in het Spaansch, ik wensch over
een belangrijke zaak met u to spreken ; laat daarom voor eenige oogenblikken uw stilzwijgen varen en antwoord mij als een eerlijk man over
hetgeen ik u vragen zal.
Atchez maakte een beleefde buiging.
- Gij hebt op u genomen mij naar Santa-Fe to brengen voor een
loelooning van vier on.sen, waarvan ij twee vooruit ontvangen hebt.
Gij zult mij, zeg ik, in veiligheid langs de Vereenigde-Staten naar
Opper-Mexico moeten geleiden.
Sedert gij in mijn dienst zijt, hob ik Diet to klagen over de wijze
waarop gij uwe plichten vervult.
Wij zijn thans midden in het Kokgebergte, dat wil zeggen, op
het gevaarlijkste punt ouzer lange reis.
Voor een paar dagen hebt gij een spoor van de Raven Indianen
ontdeld, de gevaarlljkste vijanden der karavaan ; ik wil daarom van u
weten, welke middelen gij zult gebruiken om de strikken to ontgaan
die de Indianen ons denken to spanner en welke maatregelen gij
genomen hebt om hen to ontwijkdn, kortom, welk plan gij voor den
veldtocht beraamd hebt.
Zonder een woord to spreken, frommelde de Indiaan in een stui c
gestreept katoen, dat hij over den rug geknoopt had, haalde een smerig
in vieren gevouwen papier to voorschijn., opende het en gaf het den
Mexicaan.
- Wat is dat ? vroeg doze terwij1 hij het las, ah uwe verbintenis.
welk verband bestat or tusschen dit papier en mijne vraag ?
Evv-n kalm legde Atchez den vinger op het laatste artikel der
1,
S
AVelnu schreeuwde ue Mexicaan knorrig ; het is waar, hier
staat dat ik mij geheel aan u moot toevertrouwen en u naar uw good-
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dunken tot aller welzijn mo3t later( handelen, zonder verder iets to
vragen.
De Indiaan knikte bevestigend.
— Ha ! veto a binos ! schreeuwde de Mexikaan, buiten zich zelven
van toorn, over die berekende kalmte en door het hardnekkig stilzwijgen van den gids, in woede losbarstende, niettegenstaande hij
besloten had zich to bedwingen, wie bewijst mij dat gij in ons belang
handelt en geen verrader zijt !
Bij het woord verrader, dat do Mexicaan hem toevoegde, wierp
Atchez een tijgerblik op zijn beleediger terwijl zijn gansch lichaam door
een zenuwachtige ruling geschokt werd ; hij het een paar onverstaan.bare keelgeluiden hooren, en voor de Mexikaan zijne bed.Jeling
vermoedde, greep hij hem aan, rukte hem nit den zadel, en slingerde
hem met kracht tegen tegen den grond, waar hij bedwelmd bleef liggen,
Atchez sprong van zijn muildier, rukte de twee onsen goud nit zijn
gordel en wierp ze mar den Mexicaan ; hij hurkte daarna bij den rand
van den afgrond neder, die aan den kant van den weg was, het zich
met een duizelingweldiende snelheid naar beneden glijden, en verdween
oogenblikkelijk nit het gezicht.
Hetgeen wij hier verhaald hebben was zoo snel geschied, dat de
personen die achteraan renden, te laat op het tooneel van den strijd
aankwamen om hun heer to helpen en de vlucht van den Indiaan to
beletten ; hoewel zij spoorslags waren toegesneld.
De Mexicaan was niet gekwetst, en alleen de verrassing benevens
de hevigheid van zijn val, hadden hem oogenblikkelijk bedwelmd ; na
eenige sekonden kwam hij weder bij, en begreep dadelijk hoe nuttig
maar tevens hoe'dwaas het zou zijn een dergelijke vijand op zulk eene
plaats to vervolgen.
Hij verkropte daaarom zijn schaamte, besteeg toornig weder zijn
paard dat men had opgevangen, en gaf bedaard bevel de reis voort to
zetten, terwij1 hij zich stilzwijgend voorbehield, schitterende wraak to
nemen over de hem aangedane beleediging, wanneer de gelegenheid zich
daartoe imm.er mocht voordoen.
Op dit oogenblik kon hij daar niet meer aan denken, omdat
dringender zaken zijne aandacht vorderden, hij hield zich overtuigd
dat hij waarheid gesproken had, door den gids een verrader te noemen,
en dat deze, woedend zich ontmaskerd to zien, slochts tot die daad van
geweld gekomen was, om eene voorbeeldige straf to ontduiken en zich
door de vluchtt to redden.
De toestand van het opperhoofd der karavaan word zeer bedenke-
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lijk ; hij stond verlaten, zonder gids, in onbekende streken, werd
ongetwijfeld door verborgene vijanden bespied, en kan ieder oogenblik
aangevallen worden, hetgeen voor hem en zijn yolk noodlottige gevolgen
moest hebben ; hij was dus verplicht een moedig besluit te nemen, om,
zoo mogelijk de bedreigde karavaan voor rampen to behoeden.
De Mexicaan was een man met groote geestkracht, dapper tot
roekeloosheid toe, die voor geen gevaar, hoe groot ook, nimmer had
teruggedeinsd.
Bin.nen. ---weinige oogenblikken berekende hij de gunstige kansen
die hem overbleven, en was zijn besluit genomen.
De weg waarop hij zich thans be yond, moest zeker wel ingeslagen
worden door de karavanen, die van de Vereenigde-Staten naar Mexico
of California gingen, daar er geen anderen door 't gebergte hop : de
Mexicaan besloot daarom een versterkt kamp op to slaan, zoodra hij
een plaats vond die hij daartoe geschikt achtte, zich aldaar zooveel
mogelijk te versterken, en zoo op de eerste de beste karavaan to
wachten, om zich daarbij aan to sluiten.
Pit plan was zeer °env' oudig en tevens gemakkelijk uit to voeren.
De reizigers bezaten levensmiddelen en ammunite in overvloed, en
behoefde derhalve niet voor gebrek to vreezen ; het kon bijna hoogstens
acht: dagen Buren eer zich een andere karavaan vertoonde, en de
Mexican meende met de vijftien moedige peones die hem overbleven,
de blank° of roode roovers, wanneer zij hem durfden aanvallen, achter
zijne verschansingen gerust het hoofd te kunnen bieden..
Toen hij dit besluit genomen had, begon hij het dadelijk uit to
voeren ; na met korte woorden zijne ontmoedigde peones medegedeeld
te hebben, wat zijn voornemen was, spoorde hij hen tot dubbele waakzaamheid aan, en reed vervolgens een hoogte op om het terrein beter to
verkennen, en de geschikste plaats to zoeken, waar hij zijn kamp kon
opslaan.
Hij zette zijn paard in galop, en verdween weldra achter de krommingen van den weg.
Uit vrees voor een onverwachten aanval, hield hij zijn geweer in
de hand, zag onophoudelijk om zich heen, en beschouwde met de
grootste oplettendheid het kreupelhout, dat nevens den weg, op de
bergen groeide.
De Mexicaan reed op die wijze omstreeks twee uren voorts, en
bemerkte dat de weg, hoe verder hij kwam, gestadig nauwer, ongelijker
en hobbeliger werd.
Eensklaps word het pad veel breeder en be yond hij zich op een
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terras, waarover de weg Hop, en dat niets anders was dan het fort der
Chichimeka's, hetwelk wij reeds vroeger beschreven hebben.
Het geoefende oog van den Mexicaan had dadelijk de voordeelen
gezien, die zulk een plaats aanboot-i, en zonder zich den tijd to gunnen
tot een nauwkeuiige beschouwing, wendde hij zijn paard om en reed
verder naar de karavaan.
Hoewel de bedienden niet zoo snel reden as hun heer, hadden zij
zich echter gehaast, zoodat zij hun meester op drie kwartiers afstand
van het terrast ontmoetten.
Be vlucht van den gids, had de Mexicaan, die, aan het gemakkelijke leven in de keerkringslanden gewend, reeds ontmoedigd waren
door de sneeuwbuien in het rotsgebergte, geheel ter nedergeslagen.
Gelukkig was het voor .het opperhoofd, dat hij dien invloed op
zijne dienaars had, welke mannen met groote geestkracht steeds op
gewone menschen uitoefenen.
Toen de peones zagen dat hun meester vroolijk en onbekommerd
de toekomst te'gemoet zag, hoopten zij beter nit den onaangenamen
toestand to geraken waarin zij zoo eensklaps geplaatst waren, dan ht
zich in bet eent liet aanzien.
De reis werd rustig voortgezet, men zag niets verdachts en de
Mexicaan geloofde reeds dat de vlucht van den _Miami voor hen geen
ander° onaangename gevolgen zou hebben dm het wachten op een
anderen gids, wat eenige dagen kon duren.
Vreernd was hot dat Murillo, de capatez, over de plotselinge verdwijning van den gids eer verheugd dan neerslachtig scheen ; in plaats
van klachten aan to heffen over de vertraging der reis, lachte hij over
het voorgevallene en maakte er eenige min of meer schertsende aanmerkingen op, die zijn heer, wrens gelaat alles behalve vroolijk stond,
op 't laatst geweldig begonnen to hinderen, daar dit onheil hem noodzaakte in de bergen to blijven, waar hij aan de aanvallen der roovers
blootgesteld was.
— Vindt gij omen toestand zoo aangenaam dat gij daarover kunt
lachen on schertsen, Murillo, vroeg hij eindelijk op knorrigen toon.
— - Vergeef mij, mi amo, antwoordde de capatez nederig, maar gij
kent het Spaansche spreekwoord : cosa clue ne tiene remedio es lo,miejor,
een zaak die niet to verhelpen is moot men trachten to vergeten,
bijgevolg doe ik miju best om te vergeten.
- Hm. !... hm !... gromde zijn hoer.
— En ook, voegde de capatez er bij, terwiji hij zich naar het oor
zijns meesters boog, hoe slecht onze toestand ook moge zijn, is het niet
beter ons te louden alsof wij hem zeer goed vonden ?
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Zijn heer sloeg een doorborenden blik op hem ; hij praatte echter
met een beleefden glimlach onverstoorbaar voort.
— De plicht van een trouwen dienaar, mi amo, is altijd in de
mooning van zijn meester to deelen, hoe die ook zijn moge.
Dozen morgen pruttelden de peones, nadat gij vertrokken waart,
en gij kent het karakter van die wezens.
Zoo de vrees hen bevangt zijn wij verloren, want dan is er Diets
met hen nit to richten ; ik dacht daarom dat gij voornemens waart hen
wat op te beuren en derhalve heb ik in de veronderstelling verkeerd dat
zulks uwo goedkeuring zou wegdragen, mij vroolijk te houden ofschoon
ik het niet was, dit moogt go gelooven.
De Mexicaan schudde twijfelachtig het hoofd.
Intusschen schenen de opmerkingeR van den capatez hem zoo
gegrond en de redenen die doze ontwikkelde zoo aannemelijk, dat hij
genoodzaakt was hem to bedanken, daar hij in dit oogenblik den man
niet voor het hoofd wilde stooten, die door eon enkel woord de peones
tot verzet kon aandrijven in plaats van hen bij hun plicht te houden.
— 1k dank u, Murillo, zeide hij bevredigend, gij hebt mijne
bedoeling volkomen begrepen en ik ben u erkentelijk voor uwe
gehechtheid aan mijn persoon ; ik hoop dat de gelegenheid zich weldra
zal voordoen, dat ik u bewijzen kan geven, hoe hoog ik u schat.
— Het bewastzijn in dit geval mijn plicht gedaan to hebben, is,
zooals altijd, de eenige belooning die ik begeer, mi amo, merkte de
capatez met een eerbiedige buiging aan.
De Mexicaan zag horn zijdelings aan ; maar hij bedwong zich en
bedankte den capatez nogmaals.
Doze oordeelde het voorzichtig een einde aan dit gesprek to maken.
Hij hield daarom zijn paard staande en liet zijn meester vooruit
rij den .
Het opperhoofd der karavaan was een dier ongelukkige wezens die,
hun gansche leven elk bedriegende of trachtende to bedriegen met wien
zij gedurende hun avontuurlijke loopbaan in aanraking komen, ten
laatste niemand meer vertrouwen en in de onschuldigste woorden een
beteekenis zoeken, die er meestal niet in to vinden is.
Hoewel Murillo den Mexicaan reeds lang als capataz diende en zich
sommige vrijheden mocht veroorloven, ofschoon hij het vertrouwen van
zijn hear schijnbaar genoot en doze ook op zijne toewijding scheen to
rekenen, mistrouwde zijn meester hem niet alleen., maar veronderstelde
zelfs, zonder daarvoor behoorlijke bewijzen to hebben, dat zijn dienaar
een dubbelhartige rol speelde en in 't geheim de spion van zijne vijanden
was.
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Of de veronderstelling van den Mexicaan, die bij hem voor zeker
heid gold, op waarhei.d. gegrond was, kunnen wij nog niet meedeelen ;
maar de minste handelingen van den capataz werden scherp door hem
bewaakt, en hij geloofde vroeg of laat zijne vermoedens bevestigd te
zullen zien.
Hoewel hij zich schijnbaar uiterst vriendelijk toonde, was hij
steeds op zijne hoede en gereed hem een straf toe te dienen, die te
gevoeliger zou zijn, naarmate hij zich hierop 'anger had voorbereid.
Omstreeks elf ure des voormiddags bereikte de karavaan intusschen
het terras en de peones konden hunne blijdschap niet bedwingen, then
zij zagen hoeveel veiligheid de plaats aanbood die hun meester tot het
opslaan van zijn kamp had uitgekozen.
— Hier willen wij voor het tegenwoordige blijven, zeide de Mexicaan ; outlast de muilezels en leg vuur aau om het ontbijt gereed to
maken. Daarro, zullen wij het kamp zoodanig versterken. dat wij elken
aanval der vijanden kunnen wederstaan.
De peones gehoorzaamden met de gezwindheid van lieden wier
eetlust door een langen rit geprikkeld is geworden.
In een oogeublik waren de vuren ontstoken en eenige minuten
daarna deden de piones een duchtigen aanval op de inaiskoekjes, de
tocino en de cecina, artikelen die bij een maaltijd der Mexicanen onrnisbaar zijn.
Toen zijn yolk verzadigd was en ieder eel:, sigaar had aangestoken,
stond het opperhoofd overeind.
— Nu aan 't werk ! klonk zijn bawl.
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De stelling die het opperhoofd der karavaau dacht het eerst ontdekt
te hebben en waar hij besloot te blijven, was uitmuntend geschikt om
er een verschansd kamp te vestigen, en sterk genoeg om de aanvallen
der roode en blanke roovers gedurende maanden te wederstaan.
Die uitgestrekte voladen, op een aanzienlijke hoogte gelegen, door
afgronden onningd en aan beide kanten door reusachtige rotsen in.gesloten, was zoozeer tegen overrompeling beveiligd, dat de peones weder
onbezorgd werden, en de gebeimzinnige vlucht van den gids als een.
.onbeduidend voorval begonnen te beschouwen, hetwelk hen alleen zou
noodzaken eenigen tijd langer op weg te blijven, dan zij zich voorgesteld
hadden.
Met een ijver, die jets goeds beloofde, stonden zij dan ook op, naar
't bevel van hun opperhoofd, en begonnen onder zijne leiding een gracht
te graven die hen voor een onverhoedschen aanval moest beveiligen.
Eenbreedeborstwering, door staketsel orngeven, zou daarna worden
opgeworpen, om den toegang tot het terras af le sluiten.
Het hoofdkwartier van het kamp, dat wil zeggen de tent, werd
eerst in orde gebracht, en de paarden werden aan palen gebonden., die
in den grond bevestigd waren.
Op het oogenblik dat het opperhoofd der karavaan vergezeld door
eenige peones, die van spaden en houweelen voorzien waren, die zich
naar den toegang tot het terras begaf, waarschijniijk met het doel, de
juiste plaats aan te wijzen waar de gracht moest gegraven worden,
naderde de capataz hem, beleefd glimlachend en met een eerbiedigen
groet.
arno, zeide hij, ik heb u eerie belangrijke mededeeling te
doen.
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Zijn meester keerde zich om en bezag hem wantrouwend van 't
hoofd tot de voeten.
— Mij eerie mededeeling to doen, hernam hij.
— Ja, mi amo, hernam de capataz buigend.
— Wat is het ? spreek, Murillo, maar maak het kort, want gij
ziet, dat ik geen tijd te verliezen heb.
— Ik hoop u tijd te doen winnen, heer, zeide de capataz steeds
glimlachend.
— Ha, wat.is het dan ?
— Als gij mij vergunt u een oogenblik afzonderlijk to spreken.,
zal ik het u zeggen.
— Diable ! hebt gij geheimen ! meester Murillo ?
— Mi amo, ik mag u alleen zeggen, welke ontdekking ik gedaan
heb.
— Ilm ! gij hebt eene ontdekking gedaan ?
Be capataz boog zich zwijgend.
— Komaan, het zij dan zoo, hernam zijn heer, ga met mij.
Gij kunt wel voortgaan, mechachos, voegde hij er bij, zich tot de
peones keerende, ik kom aanstonds weder bij u.
Zij gingen vooruit.
Het opperhoofd der karavaan hop met den capataz integendeel
eenige schreden achterwaarts.
Toon hij oordeelde ver genoeg to zijn, om niet gehoord to kunnen
worden, keerde hij zich naar den mesties en zeide :
— Thans, veronderstel ik, meester Murillo, dat gij door niets
gehinderd wordt voor de zaak uit to komen.
— Inderdaad niet, heer.
— Spreek dan op, in 's duivelsnaam, en stel mijn geduld niet
langer op de proof.
— 1k heb een grot ontdekt, hoer !
— Wat ? riep doze in verwondering, hebt gij een grot ontdekt ?
— Ja, hoer.
— Waar ?
— Hier.
— Hier ! dat is onmogelijk.
— Waar dan toch ?
— Daar, hernam de capataz, terwijl hij op eenige rotsen woes.
Zijn heer wierp een wantrouwenden bilk op hem, en monapelde :
— -Ha, dat klinkt vreemd, zou ik mogen vragen op welke wijze
gij tot die ontdekking gekonaen zijt, en welke gewichtige redenen u
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tnsschen die rotsen voordoen, daar uwe tegenwoordigheid, zooals gij
weet, hier hoog noodig was ?
De capataz liet zich niet van zijn stuk brengen door den toon
waarop deze woorden gesproken werden, maar antwoordde bedaard,
alsof hij geen acht sloeg op de bedreiging, die in het gezegde van zijn
heer lag opgesloten.
— 0 mi arno, ik verzeker u dat die ontdekking geheel aan
't toeval te wijten is.
- Ik geloof aan geen toeval, zeide zijn heer, maar ga verder.
- Toen wij oils ontbij t genuttigd hadden , ging de capataz vriendelijk
voort, bemerkte ik dat eenige paarden, en daaronder ook het mijne,
zich losgerukt hatiden en hier en daar rondliepen.
— Pat is zoo, mompelde zijn heer, die eer tot zich zelven dan tot
den capataz het woord richtte.
Deze glimlachte onmerkbaar.
- Ilc liep de paarden oogenblikkelijk achterna, nit vrees dat zij
verdwalen zouden, en ving ze gemakkelijk op, behalve een dat gestadig
wogliep, en eindelijk springend tusschen de rot son verdween, waar ik
het wel moest volgen.
— Nu begrijp ik de zaak : het paard bleef juist aan den ingang der
grot staan.
— Zoo was 't, mi amo, aan den ingang der grot bleef het staan en
liet zich daar gemakkelijk vangen.
- Inderdaad, dat is vreemd
gij zijt in de grot doorgedroiigen,
Murillo ?
— Neon, mi amo, ik achtte het mijn plicht u eerst van de zaak to
onderrichten.
- Gij hebt good gedaan.
- Wij zullen er dan to zamen in doordringen.
Neem cenige toortsen van ocote hout en wijs mij den weg aan.
Ah vergeet niet uwe wapens to nemen, want wij konden wel
eens menschen of wilde dieren aantreffen in eene grot, -die achter rotsen
verborgen ligt.
Doze woorden worden met zulk een sarkastischen toon gesproken,
dat de capataz, niettegenstaan.de het onverschillige voorkomen van zijn
heer, inwendig sidderde.
Terwijl Murillo de bevelen van zijn heer ten uitvoer bracht, koos
deze zes peones nit, op wie hij het moest meende te kunnen rekenen,
beval hen hunne wapenen mode to nemen, zeide dat de overigen good
de wacht moesten houden en wenkte den capataz dat hij gereed was
hem te volgen.
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Murillo, had met een glinsterend oog de toeb3reidselen van, zijn
heer aanschouwd, maar oordeelde het waarschijnli?k niet geraden
eenige aanmerkingen hierop to makers.

I.ct oorlogsgezang der Cht( 'link-kJ ,,,

flij borg daarom zwijgend het hoofd en begaf zil ch mar de rotsblokken, die de ingang der grot aan het oog onttrokken.
Die ordeloos op elkander gestapelde granietklompen schenen daar
Kilter niet door de natuur geplaatst maar 14adden blijkbaar, zooals men
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nog hier en daar kon zien, in overoude tijden de grondslagen gevormd
van een lomp maar stevig gebouw, dat waarschijnlijk zich uitgestrekt
had tot aau de borstweringen die zich aan den rand des afgronds
bev. onden, welke zich nevens den volader uitstrekte.
De Mexicanen geraakte zonder moeite door de rotsen heen en
stonden weldra voor de don.kere, wijde opening van het hol.
Door een wenk beval het opperhoofd aan de peones hier to blijven
staan.
— Het zou niet voorzichtig zijn., zeide hij, zich zonder de noodige
voorzorgen in dit hol to begeven.
Houdt dus uwe wapens gereed, muchachos, en weest op uwe hoede.
Bij het minste gerucht, moat gij u gereed houden vuur to geven,
zoodra gij maar het een of ander ziet.
Capatez, ontsteek de toortsen.
Dezo gehoorzaamde zwijgend.
Het opperhoofd der karavaan overtuigde zich door een enkelen
oogslag, dat zijne bevelen nauwkeurig opgevolgd worden, trok zijne
pistolen uit den gordel, laadde ze, ram er een in elke hand en zeide op
spottenden toon tot Murillo.
— Ga ons voor, want het is /lid meer dan billijk, dat gij de
honneurs waarneemt, op de plaats die gij zoo ongehoopt ontdekt hebt.
Voorwaarts en opgepast, voegde hij er bij, zich naar de peones
keerende.
De acht mannen begaven zich toen in het hol, voorafgegaan door
den capatez, die de toortsen omhoog hief ten einde de omringende voorwerpen beter to kunnen zien..
Pit hol, scheen door een aardbeving ontstaan to zijn ; de
wanden waren vrij hoog, droog en bezet door eene groote menigte
nachtvogels, die door het licht der toortsen, verblind en verschrikt, met
hevig gekrij sch Om de koofden der Mexicanen vlogen ; zij hadden
groote moeite hen met hunne geweren van zich af to houden daar er
telkens andere bijkwamen die hen met hunne lange vleugels in 't gezicht
sloegen en eon oorverdoovend geschreeuw aauhieven, hetgeen zeer
hinderlijk was.
Eindelijk bereikten zij eene ruime plaats, een soort van zaal,
waarin verscheidene gangen uitliepen.
bowel de Mexicanen reeds vrij qiep waren doorgedrongen, werd
hunne ademhaling in 't geheel niet belemmerd, hetgeen ongetwijfeld
veroorzaakt werd door de onzichtbare scheuren, die zich in de rots
moesten bevinden en versche lucht doorlieten.
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Blijft hier een oogenblik staan, zeide het opperhoofd, terwiji hij
de toorts van den capataz overnam.
Wanneer het hol, zooals ik vermoed, verschillende uitgangen heeft,
kan dit verblijf ons geen zekere schuilplaats aanbieden ; daarom zullen
wij eerst hier eens den omtrek nauwkeurig onderzoeken.
Bij deze woorden zag hij de zaal zorgvuldig rond en verkreeg, toen
hij rondgekeken had, uit sommige sporen van menschelijke arbeid de
zekerheid, dat het hol eens tot woning moest gediend hebben.
De peones hadden met het geweer tusschen do knieen hier en daar
op rotsblokken plaats genomen en zagen on.verschillig het onderzoek
huns meesters aan.
Deze Het van lieverliede de kwade vermoedens varen welke hij_
eerst gekoesterd had omtrent de wijze waarop de capataz hem zijne
ontdekking had medegedeeld.
IIij meende er zeker van to zija dat er in lange jaren geen menschelijk wezen in dit sombere verblijf was doorgedrongen, want geen van
die vlachtige sporen, welk de men.sch steeds achterlaat, hoeveel.moeite
hij zich ook geeft, ze nit to wissen, wareu hier door hem ontdekt.
Alles was daarentegen volmaakt eenzaam en duidde veriatenheid
aan, on daarom was het opperhoofd veeleer geneigd hier een wijkplaats
to kiezen, daar hij, zich gemakkelijk op doze plaats verschansen kon,
dan een versterkt kamp op to slaau., hetgeen altijd met veel moeite en
arbeid gepaard gaat en waar menschen en dieren aan de stronghold van
een klimaat bloot stonden, dat voor hen, die aan de luchtgesteldheid
van Mexico niot gewend ziju, doodelijk is.
Toon het opperhoofd zijne nasporingen voortzette, sprak hij veel
vriendelijker tegen den capataz, dan hij in langen tijd gedaan had ;
terwijl hij hem geluk wenschte met zijne ontdekking en vertelde welk
voorkomen hij had, luisterde deze, naar zijne gewooute, met een spottend voorkomen.
Eensklaps bleef het opperhoofd staan luisteren.
Beide mannen bevonden zich op dat oogenblik voor den ingang
van een der gangen, waarvan wj gesproken hebben.
- Luister eons, zeide hij, den capataz bij den arm grijrende om
then aandacht to trekken, hoort gij niets ?
Doze borg zich een weinig voorover, en bleef eenige oogenblikken
in die houding staan.
- Inderdaad, zeide
zich weder oprichtende, het gelijkt wel
wat op een verwijderden donder.
- Niet waar ? Of is het misschien ook het godruisch van onderaardsche stroomen ?
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liaiids de Dios ! mi amo ! riep de capataz verheugd uit, ik zou
zweren dat gij gelijk hebt.
Hat zou gelukkig voor ons zijn., als er water in klit hol was, want
dat zou onze veiligheid grootelijks vermeerderen, omdat wij dan niet
genoodzaakt zullen zijn onze paarden ver van hier te voeren, ten einde
ze te laten drinken.
— a \ vi 1 mij oogenblikkelijk overtuigen of mijne veronderstellingen juist zijn ; het gerucht schijnt nit dien gang te komen.
De peones kunnen bier blijven wachten.
wij hebben thans niets te vreezen, want zoo de blauke roovers of
de Indianen hier een hinderlaag gelegd hadden om ons to overvallen,
zouden zij ons wel reeds hebben aangetast ; de hulp onzer peons hebben
wij den verder niet noodig.
De capataz schudde twijfelachtig het hoofd.
— Ilm! zeide hij, de Indianen ziju uiterst listig, mi ami, wie weet,
welke duivelsche planner de Roodhuiden op dit oogenblik beramen,
daarom geloof ik dat het voorzichtiger zou ziju, de peones mede to
nemen.
— Bali ! Bah ! hernam het opperhoofd, dat is niet noodig ; wij zijn
met ons beide welgewapend, en hebben dus niets to vreezen, zeg ik u.
Wanneer wij tegen alle waarschijalijk worden aangevallen, kunnen
de onzeu den strijd hooren en oogenblikkelijk ter hulp snellen.
— Het is wel waarschijnlijk dat wij goon gevaar loopen, maar ik
achtte het toch mij a plicht u to waarschuwen, zooals het cell trouwen
dienaar past, mi ami, omdat wij als er vijanden in doze gangen verborgen zijn, waarin wij geen weg weten, dan als 't ware in een rattenval
zijn, waaruit wij niet ontsnappen kunnen, en twee mannen, hoe dapper
zij ook zijn mogen, kunnen geen weerstand bieden aan twintig of dertig
vij an den.
Ge weet toch dat de Indianen nirnmer de Blanken aanvallen, wanneer zij zich niet vooraf van de overwinning verzekerd houden.
Doze woorden maakten eenigenc indruk op het opperhoofd der
karavaan.
Hij zweeg een oogenblik en scheen ernstig over het gehoorde na to
d.enken. ; maar weldra hief hij het hoofd op en knikte, alsof hij een vast
besluit genomen had.
— Bah ! in Gods naam, ik geloof niet aan het gevaar dat gij
schijnt to vermoeden, en bestaat het w-erkelijk, welnu ! het zal mij
welkom zij u..
— Wacht ons hier, mannen, en houdt u gereed op het eerste feeken
—
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mij ter hulp to snelicn, vcegde hij er bij, de peones aanziende, die
oprezen en midden in de zaal bij elkander gingen staan.
Het opperhoofd likt hen een toorfs, opdat zij zouden kunnen zien
terwijl hij zijn onderzoek voortzette, nam zelf de andere, en zeide tot
Munillo :
Laat ODS gaan.
Zij traden den gang in.
Doze was zeer nauw en liep vrij rteil mar beneden, zcodat de hide
mannen, met de kronkelingen van den gang ontekend, de greotste
'voorzichtigheid moes.tcn in acht nemen en alles nauwkeurig bezien.
Onder het voortgaan word het gedruisch van 't water gestadig
sterker ; waarschijnlijk vloeide in hunne nabijheid een der onderaardsche
stroomen, welke men zoo vaak in holen aantreft, die door de natuur
gevormd zijn ; het zijn meestal rivieren, door een aardbeving onder den
grond gemaakt.
Plqtseling voelde het opperhoofd, zonder dat hij eenig gerucht
gehoord had, zich aangrijpen.
Ziju toorts werd. hen uit de hand gerukt en tegen een rots uitgedoofd, en hij op den grond geworpen, waar men hem stevig vast bond,
zonder dat hij, daar dien aanval zoo snel en welberekend geschiedde,
den minsten wederstand kon bieden.
Murillo was, tegelijk met zijn beer, nu op den grond geworpen,
en even als deze gekneveld.
Laaghartige duivels ! schreeuwde de Mexicaan, terwijl hij een
bovenmenschelijke poging deed om zijne banden to verbreken, laat mij
ten minste zien met wien ik to doen. heb !
— Stil, generaal Guerero, zeide con ruwe stem, wier klank het
opperhoofd ondanks zijn rnoed deed sidderen, onderwerp u aan uw lot,
want de personen die u thans in uwe macht hebben, zullen u de vrijheid
niet terug geven, voor zij een ernstig woord met u gesproken hebben.
Generaal Guerero wrong zich in machtelooze razernij heen en weder
maar zweeg.
Hij had begrepen, daar zij niet schroomclen hem aanstonds bij zijn
waren naam to noernen, dat zij, die hem deze strik gespannen hadden,
onverzoenlijke vijanden moesten zijn, veel gevaarlijker dan de roovers
der prairien of de Roodhuiden in wier handen hij eerst dacht gevallen to
Paarbij bedacht hij dat de duisternis weldra zou gewekn zijn en
hij zijne vijanden dan in 't gelaat_ zou kunnen zien. en hcrkennen.
Hij werd evenwel in zijne yerwachtiugen bedrogen, want toen zijne
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aanvallers hem in de zaal gebracht hadden, waar de peones reeds
ontwapend waren en door Indianen bewaakt werden, zag hij wel dat
onder de mannen die hem omringden vijf als Mexicanen gekleed waren,
maar tevens dat hun gelaat door een stuk zwarte stof, hetwelk hen als
masker diende, 'oodanig bedekt was, dat hij hen onmogelijk kon
herkenrien.
— Wat willen die mannen van mij ? mompelde hij, en Het tevens
het hood ontmoedigd op de borst zinken.
— Geduld, antwoordde de persoon die hem had toegesproken en
ziine woorden gehoord had, weldrai zult ge het vernemen.

HOOFDSTITK LXXII.

113e verklaring.

Eon geruimen tijd schenen de aanranders in stilte met elkander te
beraadslagen.
Terwijl zij nog met elkander spraken, trad een Indiaansch opperhoofd, de Spotter gen.aamd, de zaal binnen, en zegde eenige woorden in
de taal der Comanchen.
De generaal en de capatez werden opnieuw door de Roodhuiden
opgenomen en op een wenk van een der gemaskerden naar het terras
gebracht.
Gedurende de korte afwezigheid van den generaal, had hier eene
groote verandering plaats gevonden en thans bood doze plek een
schilderachtig tooneel aan.
Honderd vijftig of tweehonderd Indiaansche ruiters, groJtendeels
met geweren gewapend en in goede orde op het terras geschaard, dat
in 't midden opengebleven was, st,,nde,n met het gelaat naar het hol
gekeerd en hadden in him mAlen tIe 0111 wapemle Altixicanen, benevens
de bagage, de muilezels en paarden der karavaan.
De tent stolid nog alleen op de plaal s die tot het kamp bestemd
was de gordijn was weggeschoven on een ruiter had onbeweeglijk voor
den ingang post gevat, oral to beletten dat de kostbare voorwerpen, die
or in waren, geroofd werden.
Toen de aanranders het hol verlieten en naar buiten traden, weken
de ruiters, die voor den toegang van het terras geschaard waren, links
en rechts ter zijde om eenige personen door to laten die in -lagerskost , utn ekl ed waren en aan wier gelaatskleur, hoewel die door den
invloed der lucht bruin geworden was, men gem'akkeliik kon zien dat
zij Blanker waren,
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Twee vrouwen, op muilezels gezeteD, kwamen met hen.
Deze troop vreemdelingen bestond uit acht personen, die tiers ezels
bij zich hadden.
Daar die lieden ontwapend waren en te voet gingen tusschen een
vijftigtal indiaansche ruiters, was 't waarschijnlijk dat zij door een
bende Roodhuiden in een hinderlaag gelokt en gevangen genomen
war en.
Beide dames schenen nauw aan elkander verwant, zooals men uit
de gelijkenis kon opmaken die bij haar werd aaDgetroffen, niettegen.sfaande de eene reeds op zekeren leeftijd gekomen was en tie andere
zeventien of achttien jaren oud kon zijn.
Zij werden met een beleefdheid die zij bij de Roodhuiden niet verwacht hadden, Haar de tent geleid waar men haar verzocht binnen to
treden en daarna word de gordijn toegeschoven, om haar aan de blikken
der Indianen te onttrekken die wel eerbiedig op haar gericht waren,
maar toch een onaangenaam gevoel moesten veroorzaken.
De nieuw aangekomenen plaatsten zich, op een wenk van hunnen
geleider, nevens de gevangene peones het waren mannen in de kracht
des levens en aan hunne fiere en krachtige gelaatstrekken was het to
zien, dat zij onverhoeds door de Indianen overvallen waren, daar zij,
haar alle waarschijulijkheid, liever gestorven zouden zijn dan zich
gevangen to geven, wanneer zij gelegenheid gevofiden hadden zich van
hunne wapens to bedienen.
Zij zagen or niet neerslachtig of beangst uit. Integendeel, hunne
fonkelende oogen en gefronste wenkbrauw-en toonden aan dat zij, wel
verre van lijdend in hun toestand to berusten, de eerste de beste gelegenheid zouden aangrijpen om de vrijheid to herwinnen, die hen - zoo
verraderlijh ontroofd was.
IJoewel zij zich ongetwijfeld voorgenomen hadden onverschillige
toeschouwers to blijven van het tooneel dat or volgen zou, word hunne
nienwsgierigheid onwillekeurig opgewekt bij het gericht van het
vreemdsoortig drama, waarvan zij gedwongen waren getuigen to zijn.
Aan den voet der rotsen van eenige granietblokken in een halven
cirkel gerangschikt, naar de wijze van het veemgerecht, dat voor
eenige eeuwen aan de boorden van den Rhijn zijne schrikwekkende
vierschaar spande, en waarvoor soms keizers en koningen gedaagd
werden.
De overeenkomst was nog grooter, daar de aanranders hunne
gelaatstrekken met maskers bedekt hadden.
Vijf gemaskerdeu namen op de granietblokken plaats,
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De Indianen, die den generaal droegen, legden hem voor die soort
van rechtbank op den grond neder.
De gemaskerde, die de president van deze sombere vergadering
scheen to zijn, gaf een wenk, en dadelijk werden de touwen losgesneden, waarmede de gevangeno geboeid was, zoodat deze, hoewel nog
niet vrij, zich toch wedcr bewegen kort,
De generaal stood op, kruiste de armen over de borst, nam een
trotsche bonding aan, wierp het hoofd in den nek, en sloeg een blik,

Eon zicht . der bergstreken in Mexico.

waarin de diepste verachting to lezen was, op hen die zich tot zijne
rechters schenen op to werpen.
— Wat wilt ge van mij, bandieten ? zeide hij : maakt er een eind
aan, want dit beleedigend kluchtspel maakt op mij toch geen indruk.
— Zwijg, zei de president bedaard, het past u niet bier to spreken.
Daarop keerde hij zich naar den Spotter die eenige schreden van
hem afstond en zeide :
— Breng al de gevangenen pier, opdat iedereen hoore wat die man
to zeggen heeft.
De spotter wenkte de krijgsiieden, waarna cej 8 c afstegen, zich
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naar de gevangenen begaven, en den capataz, benevens de overige
reizigers ontboeiden, zoowel van de eerste als de tweede karavaan,
vervolgens geleidden zij hen voor de rcchtbank, waar de gevangenen
zich op eene lij n schaarden.
Daarna sloten de kriigslieden der Comanchen hunne gelederen
weder, op een wenk van den spotter, en vormde een kring om de
blanken.
Die mannen met hun stork geteekende gelaatstrekken en vreemdso.ortige kleeding, daar schijnbaar zonder orde op de volader staande,
die op een on.begrijpelijke wijze boven een vreeselijke afgrond bleef
hangen, omgeven door hooge, scherp afgebrokkelde bergen met
besneeuwde kruinen, en door de verblindende zonnestralen beschenen,
boden een vreemd, geheimzinnig en huiveringwekkend schouwspel aan,
dat echter niet van zekere wilde grootheid was.
Eon doodelijke stilte heerschte in dat opgenblik op het terras.
Aller borst hijgde on aller hart was beklemd.
Roodhuiden, jagers en Mexikanen, alien begrepen instinctmatig,
dat hier hooggerecht zal gehouden worden en de ontknooping van een
treurspel moest plaats hebben.
In de bergen hoorde men de onderaardsche wateren bruisen,
van tijd tot tijd speelde een wi-ndje langs de laoofden der ruiters.
De gevangenen, door een onbestenide vrees bevangen, wachtten
met geheimen angst welk lot hull door hunne wreede overwinnaars zou
worden toegedacht, wel overtuigd dat heden, noch klachten konden
baton, hoe roerend die ook zijn mocbten, en dat zij de wreede folteringen niet ontgaan konden, waartoe zij ongetwijfeld zouden veroordeeld worden.
De president overzag de vergadering en stond, terwiji de diepste
stilte rondom hem heerschtte, van zijnen zotel op hij strekte den arm
naar den generaal uit, die bedaard en rustig voor hem stond, en terwij1
zijn oogen door de gaten van 't masker vuurstralen schoten, zeide hij
op ernstigen, strengen en duidelijken toon het volgende :
— Caballeros, onthoudt wel wat ik u zal zeggen, en luistert
oplettend toe, opdat gij mijne bedoeling niet verkeerd begrijpt.
Vooraf wil ik u mededeelen, ten einde u alle onrust weg te nemen
en vrijmoedigheid to geven uw oordeel nit to spr gken, dat gij niet in de
handen van bloeddorstige Indianen gevallen zijt, niet in de macht van
de roovers der prairien, die het voornemen hebben u eerst uit te plunderen en dan to vermoorden.
Neen, gij hebt niets to vreezen.
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Wanneer gij als onpartijdige getuigen deze vergadering hebt
bijgewoond, terwijl gij als 't noodig is getuigenis kunt afleggen van
hefgeei gij gehoord en gezien hebt, kunt gij uwe reis voortzetten, en
ontvangt gij al het uwe terug.
De mannen die links en rechts nevens mij zitten, zijn, ofschooh
hun gelaat met een mabker bedekt is, brave en eerlijke jagers, die gij
wellicht later zult leeren. kennen ; voor bet fegenwoordige moeten zij
om redenen die gij straks zult bevroeden nog onbekend blijven.
Voor ik de zaak van dien man behandel, moest ik u zeggen, senores,
om U te overtuigen dat wij tegen u niets kwaads in den zin hebben.
Een van de reizigers der tweede karanaan trad een schrede 'vooruit ;
het was een jonkman met een fljn en edel gelaat ; zijne gestalte was
slank en welgemaakt, en zijne manieren waren beschaafd.
— Caballero, zeide hij op duidelijken en welluidenden toon, ik
dank voor mij zelven en in naam mijner medegezellen, voor de
geruststellende woorden die gij gesproken hebt ; ofschoon ik weet hoe
gestreng de wetten der wildernis zijn, heb ik er mij er toch altijd zonder
morren aan onderworpen ; vergun mij echter een enkele vraag.
- Spreek, Caballero !
- Zal hier recht gesproken of wraak geoefend worden ?
— Geen van beiden, senor ; gij zult getuige zijn van eene zwakheid
of dwaasheid, als de inspraak des harten, door brave, eerlijke lieden,
berispt of in twijfel getrokken kan. worden.
Maak er een elude aan, senor, zeide de generaal op trotschen
toon, en als bet waar is dat gij een eerlijk man zijt, zooals gij zelf
gezegd hebt, toon mij dan uw gelaat, opdat ik wete met wien ik to doen
heb.
De president haalde verachtelijk de schouders op en zeide :
Neen, Guerero, dan zou de partij tusschen on s beiden niet
gelijk zijn ; maar lieb geduld, caballero, want ik ben overtuigd dat gij
zult weten, zooniet wie ik ben, dan toch waarom gij mij tot onverzoenlijken vijand gemaakt hebt.
De generaal trachtte te glimlachen ; maar onwillekeurig bestierf
die glimlach op zijne lippen, en hoewel zijne trotsche houding moest
aanduiden dat hij zijne vijanden verachtte, werd zijn hart toch door
een geheim vermoeden beklemd.
Gedurende eenige oogenblikken hoorde men niets anders dan den
wind, die door de ontbladerde boomers blies, en het verNijclerde gedruisch
der onderaardsche wateren.
De president zag met vurigen blik do vergadeing ivad, kruifite de
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armen over de Borst, hief het hoofd op en begon op korten, snijdenclen
Won, die de omsfaanders onwillek( urig deed huiveren, hoewel bun
mood boven alien twijfel verheven was, en zij aan de vreeselijke
tooneelen gewend, die in de wildernis zoo vaak plants hebbeff, zelfs bij
de grootste gevaren lliet verbleekten.
Luistert, senoren, en spreekt een onpartijdig oordcel over clezeu
man uit, Diet naar de strenge wetter der wildernis, maar volgens de_
inspraak van uw hart.
Generaal Guerero, die op dit oogenblik zoo trofsch voor ons staat,
is .een der aanzienlijkste Mexicaansche edellieden, een oud kristen, van
't zuiverste bloed, stamt in cen rechte lijn van de Spaansche veroveraars
af, en bezit een aanzienlijken rijkdom, zoo aanzienlijk zelfs, dat hij zelf
Diet juist het bcdrag daarvan zou kunnen opgeven.
Door zijne wilskracht en zelfzucht, die een grondtrek van zijn
karakter uitma,akt, is hij in al zijne ondernemingen geslaagd.
In koelen bloede heeft hij, om zijne eerzucht to bevredigen en het
doel to bereiken, dat hij zich heeft voorgesteld, zijn bloedig spoor met
lijken bezaaid, zonder eenigo aarzeling to gevoelen of de minste wroeging
ondervinden.
Hij heeft zijne dierbaarste vrienden en bloedverwanten, met een
glimlach op de lippen, aan zijn zijde zien vallen.
Niets wordt door hem geeerbiedigd, en de woorden eer en goede
trouw zijn voor hem ijdele klanken.
Hij had eene deugdzame dochter, even schoon als onschuldig, op
wier gelaat het wa gs der liefde Monk, door God somtijds in 't hart zijner
uitverkorenen gelegd.
Die man heeft in koelen bloede 't hart zijner dochter verscheurd en
het blced van 't arme kind heeft zijn gelaat bespat, toen hij zegepralend
getuige was van den gerechterlijken mond, gepleegd aan.den man die
zij beminde, en wiens flood hij geeischt had, omdat deze zijn eer niet
had willen verzaken en hem helper in de uitvoering van het laaghartige
verraad, dat hij beraamde.
Dozen tijger hr menschengedaante, dit monster met zijn spottend
en onloovig gelaat, hij, die daar voor u staat, senores, heeft slechts eene
gedachte, een doel, eene begeerte.
Hij wil de opperste macht in hander hebben, al moest hij daartoe
geraken over de lijken zijner bloedverwanten en vrienden, aan zijne
eerzucht opgeofferd.
Kan hij geen speverein koning zijn in de Mexicaansche republiek,
dan wil hij ten minste daarin de eerste plaats bekleeden en zich tot
president laten kiezen.
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Was hem niets anders ten laste te leggen, dan die egoistische eerzucht en de laaghartige kuiperijen waarcloor hij zijne plannen wil bevorderen, dan zou ik rnij vergenoegen hem te verachten zonder hem te
haten., en daar ik geene verontschuldigingen voor zijn gedrag kan
vinden, zou ik er niet verder aan denken.
Maar neen, die tijger is verder gepan.
Hij heeft de hand durven slam aan een man, die mijn broeder was,
aan den graaf de la Faille, van wien ik u reeds gesproken heb
zonder zijn naam te noemen.
Daar hij door eerlijke middelen den graaf niet kon overwinnen en
eraau wanhoopte hem aan zijne zijde te krijgen, heeft hij eerst pogingen
aaugewend om hem te vergiftigen.
Maar dit gelukte niet, en ofschoon zijue ongelukkige dochter, de
eenige die hem beminde, e.ii hare gebeden voor hem tot God opzond,
aan den graaf verloofd was en hij door liaren beminde te dooden ook
haar zou doen sterven, gal' hij om er toen een einde aan te maken, , in
zijne vreeselijke dorst naar wraak, bevel tot een gerechterlijke moord
aan mijn vriend, presideerde zelf koelbloedig bij de uitvoering van het
vonnis, en bemerkte in de blijdschap over zijnen bevredigde haat niet
eens, dat zijne dochter zich doorstoken had en haar lijk door de hoeven
van zijn paard vertreden werd.
Dat zijn de misdaden van dien man, ziet hem goed aan opdat gij
hem later herkennen kunt, het is generaal Guerero, de gewezen gouverneur van Sonora.
— Hu ! rilden de omstanders, en weken tevens onwillekeurig vol
afschuw ter zijde.
— Wanneer deze inn de vorige gouverneur van Sonora is, zeide
de jager, die reeds 't woord govoerd had, is hij een wild dier, dat, door
zijne misdaden buiten de maatschappij gebannen, door ieder eerlijk
man moot gedood. worden.
— Hij verdient den flood ! Hij verdient den flood ! schreeuwden de
nieuw aangekomenen.
De peones van den generaal bleven zwijgend en bedrukt staan.
Zij bogen treurig het hoofd daar zij hun meester niet durfden verdedigen en toch het oordeel niet over hem wilden uitspreken.
De generaal stond nog schijnbaar kalm .en nistig up zijue plaats,
ofschoon zija gemoed door eeu fellen storm be,wogen. word.
Zijn gelaat was lijkkleurig, zi.ja wenkbrauwen waren gefronst en
zijn violetkleurige lippea dicht op elkander gesloten, alsof hij zijne
uiterste krachten inspancle orn geen woord te spreken en de woede die
hem beheerschte niet door beleedigende gezegden lucht te geven.
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Zijne oogen schoten blikemstralen en zijn lichaam be woog zicli nu
en dan zenuwachtig.
Maar door zijne sterke wilskracht wist hij die aandoeningen te
beheersehen en op zijn gelaat die mtdrukking van minachtende spotternij
to behouden, welke hij gedurende cht tooneel getoond had.
Toin zij u beschuldiger zweeg, trad hij een schrede naar voren en
strekte zijn arm uit alsof hij op zijne beurt wilde spreken.
Maar zijn vijand liet hem niet aan 't woord komen en vervolgde ;
— Een oogenblik, ik heb nog niet uitgesproken. Nu ik verhaald
heb wat gij gedaan hebt, wil ik ook de personen die hier aanwezig zijn,
laten beoordeelen wat ik gedaan heb en ook wat ik in 't vervolg denk
te doen.
De generaal glimlachte verachtelijk en haalde de schouders op.
- Kom, zeide hij, gij zijt gek, meester
Thans weet ik wie ge zijt, want uw haat jegens mij heeft mij doen
ontdekken wie ik voor mij heb.
Ruk het masker maar van uw gelaat, want het dient u nergens
meer toe, daar ik u ken.
Gij weet het immers, de haat ziet scherp.
Gij zijt de fransche jager, dien ik steeds op mijn weg ontmoet heb,
om mijne bedoelingen tegen te werken en mijne plannen te doen
mislukken.
— Gij kunt er bijvoegen, viol de jager
dien gij altijd op uwen
weg ontmoeten zult.
— Het zij zoo, wanneer ik u ten minste niet met mijn hiel verpletten als een stinkdier.
- Altijd even hoogmoedig, en onbuigzaam
Vreest gij niet dat ik, door uwe beleedigingen tot het uiterste
gedreven den eed vergeet dien ik mij zelven gezworen heb en u aan
mime wraak opoffer ?
— Kom, kom, hernam de generaal de schouders oyhalende, gij
zoudt mij dooden ?
Pat, is niet mogelijk.
Gij wilt moor genot van uwe wraak hbben en zult mij dus niet in
een oogenblik vart toorn doorsteken.
— Het is zoo, gij hebt ditmaal gelijk, Guerero, want hoe schuldig
gij ook moogt zijn, ik heb daartoe goon recht.
Bloedvlekken kunnen niet door blood worden uitgewischt maar
worden daardoor nog grooter.
Mijne wraak zal langer duren dan een dolksteek of een pistoolschot,
eia heeft reeds een aanvau , oeuomen,

tiEIZER STAN MEXICO

1063

— Zoo, merkte de generaal spottend aan.
— En, hernam de Jager aangedaan, daar mijn wraak ridderlijk
moot zijn. wil ik vooraf bewijzen dat ik u thans evenmin vrees als bij
den aauvang onzes strijds.
Gij verwijt mij een masker voor het gezicht to hebben, ik zal het
afdoen, omdat ik het beneden mij acht, 'anger met een bedekt gelaat
tegenover u to staan.
Broeders, voegde hij erbij, zich tot zijne zwijgende makkers wendonde, alleen mijn masker moot weg, behoudt de uwe, want in 't belang
mijner wraak moot gij onbekend blijven.
De mannen maakten zwijgend een toestemmende bulging.
De jager rukte het masker af en wierp het ver van zich uit.
— Don Miguel ! riep de generaal, ik was er van overtuigd
Bij het hooren van dien beroemden naam, drongen de jagers der
tweede karavaan, door nieuwsgierigheid of andere reden daartoe
gedreven. vooruit.
— Ha ! gebood de Franschman, terwiji hij hen door een sn.ellen
wenk terugwees, laat mij met dien man afhandelen.
Buigend weken zij achteruit.
— Thans kunnen wij elkander in 't gezicht zien., niet waar ?
Welnu, hoor geduldig aan wat ik u to zeggen hob, dan zal misschien
de trotsehe kalmte die op uw gelaat zetelt, voor den adorn mijner
woorden verdwijnen zooals de sneeuw versmelt bij de eerste stralen der
Z011.

— Ik zal u aanhooren, daar ik er op dit oogenblik wel toe genooclzaakt ben.
Maar zoo gij u inbeeldt mij op de eene of andere wijze aan
't wankelen to brengen, moot ik u vooraf zeggen dat go vergeefsche
moeite doet.
Mijn haat jegens u evenaart de verachting die gij mij inboezemt,
zoodat ik mijne kalmte zal behouden bij al wat gij doen zult.
- Luister
hernam de jager bellaard.
Toen mijn ongelukkige brooder bij Guaymas gevallen was, had ik
in mijne radelooze droefheid het voornemen gemaakt u to dooden ;
maar weldra lwarn ik tot andere gedachten en begreep ik dat het beter
was u to laten leven.
Door mijne beweging zette het Mexicaansche bestuur u af, acht
dagen na den dood mijns broeders, zonder u rekenschap to geven van
dit besluit spijts al uwe vertoogen.
— Ha ! merkte de generaal met eene door woede onderdrukte stem
aiani zijt gij de oorzaak mijner afzetting ?
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Ja, generaal, ik alleeu
-- Het verheugt mij zulks te vernemen.
Ge bleeft dus zonder de minste macht of invloed te Sonora,
door iedereen gehaat en veracht, en met het teeken gebrandmerkt, dat
God eens drukte op 't voorhoofd van CaIn, den eersten moordenaar.
Mexico is echter een geschikt land om in troebel , water te visschen
voor cerzuchtigen, zooals gij, die niet bedwongen waren door eergevoel,
wat eerlijke lieden helaas te dikwijls aan banden ligt.
Het was u onmogelijk gebukt te blijven onder den slag die u
getroffen heeft, en uw besluit was binnen weinige dagen genomen.
Gij wildet Sonora verlaten en naar Mexico gaan, om daar, door
den invloed, die uwe rijkdommen. u natuurlijk zouden verschaffen, uwe
eerzuchtige plannen voort to zetteu.
Door een andere woonplaats te kiezen, hooptet gij dat de door u
bedrevene schanddaden in 't vergeetboek zouden geraken.
Uwe toebereidselen waren spoedig gemaakt, alleen:... luister goed
toe, generaal, ik zweer u dat het belangrijkste deel van mijn verhaal
eerst aankomt.
— Ga voort, ga voort, senor, antwoordde deze werktuigelijk, ik
luister oplettend.
Vrees niet dat ik immer een uwer woorden vergeten zal.
Ondanks uwe geveinsde onveischilligheid, senor, weet ik, dat
gij de waarheid zegt daarom zal ik verder
— Om zekere redenen, die ik u niet in 't bijzonder behoef to
bmschrijven, vreesdet gij dat uwe vijanden u zouden laten vertrekken,
ten einde u in een hinderlaag to lokken op den langen weg, dien gij van
ilermallio naar Mexico hadt of te leggen, daarom oordeeldet gij het
noodzakelijk eenige voorzorgen to nemen, huewel gij nu toch ziet dat
zij ten deele nutteloos waren.
Met het Joel uwe vijanden van het spoor to brengen, begaaft gij
u vermomd, door slechts wdinigen vergezeld, op weg naar California,
ten einde door het rotsgebergte Mexico to bereiken, en liet intusschen
overal de kleinste bijzonderheden verhalen, omtrent den weg dien gij
veinsdet to zullen volgen met al uwe bedienden.
De man, die het meeste vertrouwen bij u genoot, kapitein
don Isidor Vargas, de veteraau uit de onafhankelijkheidsoorlog, die u
reeds als kind gekend hadt en uw handlauger in alles was sloeg den
korsten weg in naar de hoofdstad, en voerde niet alleen twaalf met goud
en zilver beladene muilozels met zich, Welke schatten gij tijdens uw
gouyerneurschap door afpersingen hadt bijeengeschraapt, maar nog een
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kostbaarder schat, het lijk uwer ongelukkige dochter, hetwelk gij hadt
laten balsemen, en dat door den kapitein bij uwe vr)orouders, in de
hacienda del Palmar, waar gij in lang niet geweest zijt en ook waarschijnlijk niet meer komen zult, moest bijgezet worden.

Roodhutden in hun kamp.

Door zoo te handelen, wildet gij niet alleen het grootste deel uwer
schatten en veiligheid, maar ook uwe vijanden van het rechte spoor
brengen,
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Ongelukkig of gelukkig, ad mar gij wilt, ben ik een oud jager en
zeer moeilijk te misleiden, terwij1 dus ieder over uw voorgewend plan
sprak, was ik de eenige die u doorgrondde.
- Uwe tegenwoordigheid alhier is stork in strijd met uwe
bewering, senor, merkte de generaal spottend aan.
— Zoo verbeeldt gij u, senor, en dit bewijst dat gij mij nog niet
kent.
Maar geduld, ge zult me aldra beter beoordeelen. ; daarbij vergeet
gij ook dat het reeds eenigen tijd geleden is, sedert uw dubbel vertrek
uit Herrnorillo.
- Dat wil zeggen ? hernam de generaal, die inwendig sidderde.
- Dat wil zeggen, dat ik eerst met den kapitein moest afhandelen,
alvorens u aan to vallen.
- Ha !
- Ja, generaal, het spijt mij ii te moeten mededeelen dat hij vier
dagen na zijn vertrek uit Petio, hoewel een oud, ervaren soldaat on als
voormalig partijganger good met krijgslisten bekend, evenals gij in eon
binderlaag viol; alsmede...
- Aismede, viol de generaal in, met grootere belangstelling dan hij
wilde (loon blijken en bevreosd iets n@odlottigs to vernemen.
— Wel,- hernam de jager spottend, men was onvoorzichtig genoeg
hem de gelegenheid to laten om zijne wapens to gebruiken, en ik moot
erkennen dat hij zich moedig het dooden, om het goud, dat gij hem
hadt toevertrouwd, en bovenal de doodkist met het lijk uwer dochter to
redden.
Het schemerde den generaal voor de oogen, het klamme zweet
kwam op zijn slapen te voorschijn en hij drukte de gebalde vuist tegen
zijn voorhoofd.
Hij bedwoug zich echter en hernam zijne bedaardheid.
- Weln.0 zeide hij verachtelijk, daarna hebt ge zeker mijne
karavaan geplunderd om u met het goud on zilver to verrijken, niet
waar ?
— Zoo zoudt gij waarschijnlijk in een dergelijk geval gehandeld
hebben, Guerero , hernam de jager, hem zijne beleediging betaald
zettende, maar ik meende anders to moeten dew).
Wat zal ik zeggen, ik ben slechts een lompe jager zonder de
miuste opvoeding, en versta mij niet op plunderen, want toen ik de ear
had niijn vaderiand to dienen, heb ik het niet geleerd, en zoolang ik in
Mexico ben heb ik nimmer ander uwe bevelen gestaan.
Ziehier wat ik gedaan heb.
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Nadat de kapitein en de peones die onder zijn bevel stonden,
gedood waren, want die arme duivels, die eer moet men hen aangeven,
boden een wanhopigen tegenstand, bracht ik zelf, gij vérstaat mij toch,
niet waar, generaal P bracht ik zelf uwe schatten naar de hacienda del
Palmar, waar ze thans in veiligheid zijn, zonder dat er een octavo aan
ontbreekt.
Gij zult u daarvan kunnen overtuigen, als gij Del Palmar ooit
moogt terug zien.
De generaal haalde vrijen adorn, en zeide met een spotachtige
glinalach :
— Maar, senor, dan kan ik u in geen enkel opzicht laken, integendeel, ik moot u dank zeggen voor uw ridderlijk gedrag ten opzichte van
een vijand.
- Overhaast u niet met dankbetuigingen, want ik heb nog niet
uitgesproken.
In de klank dozer woorden lag zooveel venijnige haat, dat de
omstaanders, zoowel als de generaal, onwillekeurig sidderden, daar zij
begrepen dat de jager nog een vreeselijke ontdekking zoa laten volgen
en zijne geveinsde kalmte een storm voorafging.
— Ha ! mompelde Guerero, ik bid u, spreek, senor, ik ben
verlangend to weten, hoeveel verplichting ik aan u heb.
- Kapitein, don Isidor Partyas voerde niet slechts de schatten
met zich, die ik naar Del Palmar gebracht heb, maar er stond ook nog
een doodkist op den wagon, zeide de jager op korten., zenuwachtigen
en afgebroken toon.
Welou, generaal, waarom vraagt go me niet, waar die doodkist
gebleven is ?
De gansche menigte werd door con elektrieken schok getroffen bij
die spottende vraag, welke de jager met groote bedaardheid deed,
ofschoou zijne blikken, onbeweeglijk op den generaal gevestigd bleven
en viammen schoten.
He, wat wilt gij zeggen, riep don Guerero uit, gij hebt toch
zeker geen heiligschennis gepleegd ?
Don Miguel barstte in een schel en afgebroken lach uit.
— Uwe veronderstellingen zijn immer ongerijmd, generaal, zeide
hij ; ik, heiligschennis plegen !
0, neon ! ik heb het arme kind bij haar leven to lief gehad, om
haar lijk to beleedigen.
Neen, neon, de bruid mijns vriends, mijns broeders, is mij heilig,
maar daar de moordenaar goon recht heeft op het lijk van zijn slacht-
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offer, en gij, in zedelijken ziD de moordenaar uwer dochter zijt, heb ik
u haar lij k ontrukt, dat gij niet waardig zijt to behouden en dat nevens
hem moet rusten, dien zij niet heeft willen overleven.
Een oogenblik heerschte er een diepe stilte in 't rond.
Het bleeke gelaat van den generaal was groenachtig, zijne oogen
waren met bloed doorloopen, zijn lichaam bewoog zich stuiptrekkend
en een paar malen spande hij zijn uiterste krachten in om eenige
woorden voort te brengen, wat hem echter mislukte.
Eindelijk gilde hij op krijschenden toon :
— Het is niet waar, gij hebt het niet gedaan, gij hebt het niet
durven wagon, een vader, het lijk van zijn kind te ontroovan !
— Ik heb het wel gedaan, vervolgde de jager koelbloedig, ik heb
u het lijk van uw slachtoffer ontrukt, en nimmer, verstaat gij, zult gij
weten, waar het lijk zal rusten.
Dit is slechts het begin van mij n wraak.
Ik wil niet uw lichaam, maar uw ziel vernietigen.
Ga thans haar Mexico, en vergeet bij uwe eerzuchtige intrigues het
tooneel dat tusschen ons heeft plaats gehad.
Maar, denk er aan, overal en -altijd zal ik uwe plannen dwarsboomen.
Vaarwel, of liever tot wederziens !
— Een woord, een enkel woord nog ! schreeuwde de generaal, die
aan de ergste wanhoop ten prooi was, geef mij 't lijk van mijn dochter
terug, helaas ! zij was het eenige menschelijke wezen dat mij ooit bemind
heeft.
De jager zag hem een sekonde met een onbeschrijfelijken blik aan en
zeide daarna op koelen, spottenden toon
Nimmer !
Even keerde hij zich om en trail de grot weder binnen, door zijne
gemaskerden gezellen gevolgd.
De generaal wilde hem nasnellen, maar word door de Indianen
terug gehouden, en ondanks zijn tegenstand, genoodzaakt op zijn plaats
te bliiven.
Door dien laatsten, zoo onverhoeds toegebrachten slag vernietigd,
bleef don Guerero een oogenblik als van den donder getroffen, met slap
hangende armen en wezen.loozen blik staan.
Eindelijk ontsnapte eon hartverscheurende snik zijne borst, twee
tranen biggelden hem langs de wangen, en hij viel buiten kennis op den
grond.
Zelfs de Indianen, die woeste krijgslieden, zonder eenig gevoel van
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medelijden, waren door milk een vreeselijke wanhoop getroffen dat
velen onder hen zich omkeerden, ten einde daarvan niet langer getuigon
to zijn.
De Spotter had intusschen bevel gegeven aan de peones, de paarden
te zadelen en de muilezels te beladen.
Een der mannen die Guerero verknocht scheen, naderde den jager
en hem vlak_ in de oogen beziende sloeg hij hem in 't gelaat.
Daarna wilde hij zijn geweer nemen en Don Miguel omverschieten.
Doch deze nam een pistool uit de holsters en kalm, met de cigaret
tusschen de lippen, trok hij den haan over en gaf vuur. (Zie plaat afi, 66.)
De generaal werd door een paar van zijn dienaars op een piaard
getild, zonder dat hij iets scheen to bemerken van hetgeen er voorviel,
en eenige oogenblikken later verliet de karavaan, al de bagage en de
sohatten met zioh voerende, het fort der Chichim.eka's, zon.der in't minst
door de Indiaansche krijgslieden verontrust to worden, die hun zwijgend
lieten voorbij trekken, onder het maken van diepe buigingen:
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Het was Everaert zonderling to moede geweest, toen hij generaal
Guerero voor de vierschaar zag staan der jagers.
Allerlei gewaarwardingen dreven- in zijn geest als de zwarte onheilspellende wolken na een bleeken zomerdag.
Pat was nu een der ellendigste mannen die op den aardbodem
liepen !
Hij was niet alleen een blanke, die zijn stamgenooten 't vreeselijkste teisterde, maar ook een der bijzonderste medewerkers van de
alvernielende bender der Roodhuiden, waarvoor het bloeddorstig opperhoofd Cassa, de groote Adelaar, zijn roode scepter voerde.
Cassa !
Die naam herinnerde hem de vreeselijkste, alsook de zonnigste
dagen van zijn leven.
Hij herinnerde hem aan Gabrielle, de zoo schielijk overledene
bruid, wiens zilvermijnen door het woest opperhoofd werden g'eplunderd en vernield.
Hij herinnerde hem aan zijne omzwervingen in de onmetelijke
prairien., zijn gevangneming door Cassa, de ontdekking van Bellarosa
en haar kind.
Wat was or van die twee geworden ?
Zoo iemand het kon oplossen, dan was het voorzeker die schurk,
die Don Miguel in vrede liet gaan.
Een plan rijpte onmiddellijk in zijn geest.
De generaal spreken.
Ja, spreken, ten iedere koste.
Maar zou het niet beter zijn, dat hij zijn plan mededeelde aan Don
Miguel.
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Na eenige overwegingen dacht hij best alleen to handelen.
Bij de eerste de beste gelegenheid sloop hij weg uit het kamp.
De schildwachten lieten hem vrijelijk doorgaan, daar zij hem in
gezelschap, van het blanke opperhoofd, Don Miguel, den dappere,
b.adden gezien.
De karavaan van den generaal was een heel eind vooruit.
Het land dat Everaert moest doorloopen, was zoo wondervol, dat
we den lust niet kunnen wederstaan er eenige beschrijvingen van to
geven.
De beroemde amerikaansche schrijver Fenimore Cooper heeft er
een prachtige beschrijving van gegeven, die we in eenige woorden
samenvatten.
a De eindelooze bergketenen die Mexico eu geheel het Amerikaansch vasteland in zijn geheele lengte van het Zuiden tot het Noorden
doorloopt, heeft vele uitgestrekte clanos of zoogenaamd tafelland, waar
steden en dorpen zijn. en een tairijke bovolking heeft, op hoogten waar
in Europa alle plantengroei verdwijnt.
een vooruitgeschoven post der
Als men de Presidio de Cabac
beschaving aan de uiterste grenzen van den woestijn voorbij is en
dan het tierra caliente, of warme land, ongeveer honderd mijlen in
zuidelijke richting is binnengetrokken, komt men eensklaps en zonder
merkbaren overgang aan een der grootste wouden der wereld, al
hebbende niet minder dan drie honderd twintig mijlen lengte en ruim
tachtig mijlen breedte.
Wie is in staat zich van zulk een onmetelijk natuurwoud eerie
voldoende voorstelling to maken !
De bedrevenste pen is onvermogend om de tallooze wonderen to
beschrij ven die dit ondoordringbaar planten-weefsel, dit warbosch van
boomen en gewassen in zich bevat.
De stoutste schildering schiet to kort, om en den indruk van weer
to geven, zoo won.derbaar fantastisch en toch zoo majestueus en
ontzagwekkond als het zich voor de verbaasde oogen der reizigers
vertoond.
De grilligste verbeelding deinst terug voor de verkwistende weelderigheid der zoo ongerepte natuurbosschen, die gestadig, als uit hun
eigen vernietiging herboren, zich steeds met verjongde krachten en
nieuwen rijkdom ontwikkelen.
Reusachtige lianen, van boom tot boom en van tak tot tak
geren.d, dringen zich bier en daar diep in de garde, om er voort to
kruipen of opnieuw wortel to schieten, en een eind vender zich weder
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hemelwaarts to verheffen ; zoo telkander kruiseiid in tallooze kronkelingen, vlechten zij zich samen tot een ontoegankelijke doolhof, om een
schier onoverkomelijke slagboorn te vormen, als ware de natuur
jaloersch op Naar eigen arbeid en als wilde zij haar geheimen verbergen
voor den ongewijdeu blik of schendende hand des stervelings, wiens
vermetele voet, trouwens, onder het somber gewelf dezer wouden
bijna nooit een weg kon banen slechts tijd en soort, als door de hand
des toevals gezaaid, schieten hier op, zonder orde of regelmaat, maar
zoo dicht als halmen op een korenveld.
Be jongeren, die slechts ettelijke jaren tellen, rank en spichtig,
zoeken te vergeefs een uitweg door het dicht gesloten gewelf der
ouderen, wier trotsche kruinen de kracht der stormen en der eeuwen
hebben verduurd, en die hunne machtige amen ver in het woud
uitbreiden.
Under het schaduwrijk gebladerte murmelen heldere en koele
bronnen, tusschen do spleten der rotsen ontsprongen, na tallooze
wendingen zich verliezen in eeu of ander onbekend meer of rivier zonder
naam, wier bruischende stroom of kalme waterspiegel nog nimmer,
sinds de schepping, iets anders terugkaatste dan de wolken des hemels
of het eerizame bladerdak dat zich geheimzinnig over hen uitbreidt.
'Daar vermengen zich, in schilderachtige ordeloosheid en in do
voile pracht hunner schoone en grootsche vormen, al de voortbrengselen der tropische plantenwereld : de acajouboom, de palissander, de
ebbenhoutboorn, de knoestige mahonie, de zwarte eik, de kurkboorn,
de ahom, de zilverbladige n'imora, de tamarinde, de sulpenbootn en
catalpa, spreiden hier in alle richtingen hunne takken, bekleed met
bloemen, vruchten en bladeren, en vormen een dam van het levendigste
groen, of een dicht geweif waar geen zonnesi raal in doordringt en
waaronder zelfs op den middag cone plechtige schemering heerscht.
Uit het diepst dozer nooit betredene wouden galmen van tijd
tot tijd onbeschrijfelijke geluiden : woest gebrul, gemauw van bosch.
katten, gehml. van wolven, geloei van panters en leeuwen ; snakerende
spotkreten, afgewisseld door scherp krassend gefluit ; vroolijke
gezangen vol melodic, harmonische klaagtonen of 8 -temmen van woede
en verschrikking van de duizend wilde dieren, die er in huisvesten.
Heeft men lang genoeg, als man tegeu malt, met dit woeste,
nimmer ontgonnen natuurwoud gestreden, en met de bijl in de eene en
met de brandfakkel in de andere hand, zich to midden van doze chaos
duim vow. duim en voet voor voet cone opening gemaakt, dan heeft
men eindelijk een pad gevonden, dat zieb moeilijk laat beschrijven,
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maar nog moeilijker bewandelen ; nu eons kruipende als een reptiel
over den duizendjarigen afval van bladeren, dood hout, rottende boom
stammen of vogelendrek, sedort eeuwen opeengehoopt, dan eens
springend of klauterend, van tak tot tak en van boom tot boom, alsof
men in de lucht wandelde.
Maar wee hem die een oogenblik verzuimt te letten op alles wat
hem omringt, of het oor shift voor het onzichtbaar gevaar
Behalve de hindernissen door het plantenrijk in den weg gelegd,
heeft men den vergiftigden beet te vreezen der slang die men in haar
schuilhoek verstoort, of den onverbiddelijkon aanval van het wild
gedierte dat men verontrust.
Bovendien moet men zorgvuldig letten op den kronkelloop van
iedere rivier of beek of verraderlijk moeras, dat zich onkenbaar onder
den veiligen bodem verschuilt.
Over dag, zoo de gelegenheid ook dit nog gedoogt, moet men
zich richten naar den stand der zon, en bij nacht mar de maan of bet
kompas ; want als men ooit in zulk een bosch verdwaald geraakte, dan
kwam men er onmogelijk weder uit : geen .doolhof van Dedalus zonder
een leiddraad van Ariadne, ware zoo gevaarlijk als dit.
Everaert daalde ornzichii.g de bergen af.
Daar hij gewoon was in de praiiien rond to dwalen, wist hij
genoegzaam hoe hij een spoor moest ontdekken.
De avond begon te dalen en spoedig zou hij gansch invallen.
VOOr dien tijd moest hij de karavaan van den Generaal ontdekken.
De vlaamsche schilder had reeds een paar uren geloopen toon hij
zich op den boord van den weg neerzette om een weinig uit to rusten.
Zonder argwaan had hij een weinig rust genomen, toen hij eonsklaps overvallen word, op den grond geworpen en aan handen en voeton
gebonden.
Dit alles was zoo spoedig geschied dat de arme Vlaming nog den
tijd niet had om zijia aanvallers in de oogen to zien.
Wanneer hij gekneveld was sprak een ruwe stem hem in het
Spaansch toe :
- Cuerpo de Cristo? ik geloof dat dit een der kerels is die ons
over eenige uren hebben aangevallen. Is het niet waar, venijnige knecht?
Everaert gewaardigde zich niet op zulken beleedigenden toon to
antwoorden.
— We zullen u dadelijk den bek wel open krijgen, morde de amvaller, en zullen aldra het geluid van uwen zang hooren.
Op hetzelfdd oogenblik liet hij driemaal snel helitereonvoltend bet
geluid van den bosehuil hooren,
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Onrniddellijk hierop werden de takken bezijden de baan zachtjes
uiteengeschoven en vert)onden zich twee Indiaansche hoofden.
Everaert wendde zijne blikken naar dien leant, zag de beide Roodhuiden in het gelaat en verbleekte.
Hij herkende een der opperhoofden van Cassa's. bende.
Een der gevaarlijkste opperhoofden, die in wreedheid Cassa, de
groote Adelaar, bijna evenaarde.
Het gelaat van den Roodhuid glansde van vroolijkheid, then hij
Everaert herkende.
—
mompelde hij , de blanke toovenaar, die in zijn ziel de ziel
van Wacondah, het opperwezen., heeft....
Hij naderde hem.
- Wil de groote toovenaar dat ik zijne banden lossnijde en hem
in vrijheid late ?
Everaert lette nauwkeurig op de gelaatsuitdrukking van het opperhoofd.
Zou hij waarheid spreken of slechts spotten ?
Hi" antwoordde dus :
- Wat Wimpa, de moedige Zwarte Panter zegt is goed, de bleeke
toovenaar weet dat Wacondah's adorn. zijn woorden inblaast.
De Zwarte Panter was zichtbaar gevleid door deze woorden.
Eensklaps echter benevelde zijn gezicht en klonken zijne woorden
barscher.
Wacondah is groot, de wijze Cassa zoekt achter den bleeken
toovenaar....
Everaert dacht dat zijn lot geklonken was.
Evenwel wilde hij weten, hoe Wimpa in het kany van gen.evaal
Guerero legerde.
- Mijn broeder verleene mij een woord, zeide hij tot de Roodhuid.
- Wat wil mijn broeder zeggen ?
— Open uwe ooren, Zwarte Panter, opdat de woorden van het
bleek gezicht doorgang vind.en tot de schatkamer uwer gedachten.
— 1k luisfer, brooder....
— Hoeft Cassa zijn grooten hoofdman Wimpa afgezonden om mij
to vangen ?
- Mijn brooder is wijs, antwoordde Wimpa, hij weet alles.
— Hoe komt het dan dat mijn broeder ten dienste staat en bevelen
ontvangt van een bleek gezicht ?
— Omdat Cassa zulks bevolen heeft.
— Zoo, mompelde Everaert. Dan staat het bleek gezicht boven
Cassa zelf.
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— Neen, dat niet, zei de Indiaan.
— Maar, nogthans, wat wil zulks dan beduiden ?
— Mijn broeder gelieve to spreken, Wimpa, luistert naar zijn.e
woorden.
— Waarom heeft dat bleek gezicht me dan aangehouden ?
— Omdat een mijl verder in het woud, het groot bleek gezicht
legert.
Gij hebt de lijn, van zijn kamp overschreden en zijt dan onder het
bereik van den kogel.
Everaert die zich in zeer neteligen toestand beyond, had weldra een
plan gevonden dat hem redden moest.
— Mijn. broeder snijdde mijne banden los, zei hij.
Wimpa staarde hem twijfelachtig en vol achterdocht aan.
— Mijn brooder is vlug en sneller dan een gazelle.
— Neon, schildde Everaert, ik zal niet vluchten, de Zwarte Panter
mag hierin gerust wezen.
— Wat wil mijn broeder, de groote toovenaar, dan ?...
— Ik goof me aan u over en niet aan het bleek gezicht.
1k was de gevangene van Cassa, van Wimpa, nu dat het groote
opperhoofd me terug heeft gevonden, ben ik aan hem en aan niemand
anders.
De Zwarte Panter vond deze redeneering zoo j uist dat hij goon
oogenblik moor aarzelde en de banden lossneed.
De Mexikaan, die als schildwacht was uitgeplaatst, had Diets vorstaan van gansch de samenspraak der twee mannen, omdat -deze in de
taal der Indianen gevoerd word.
Doch nu hij zag, dat het opperhoofd de banden van Everaert doorsneed, sprang hij tusschen beiden en vatte E 7-eraert hij den kraag.
Maar de Zwarte Panter, vlug als het dier, dat men hem als patroon
had gegeven, sprong op den Mexikaan en wierp hem op den grond.
— De wil van Cassa is de wil van Wacondah, door wiens geest hij
spreekt.
Als het ellendig bleekgezicht nog een woord zegt, dan -zal de
Zwarte Panter hem met zijn tanden verscheuren.
Op daze bedreiging in zuivere Spaansche taal gevoerd, bleef de
Mexicaan roerloos liggen.
Everaert fluisterde eenige woorden in het oor van Wimpa, opdat
zijn metgezel het niet zou hooren.
De Zwarte Panter zette groote oogen open.
— En mijn bleeke brooder zal dat doer ?
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heb maar een woord zei Everaert.
Ja,
ik weet het, Mijn brooder, de groote toovenaar, heeft me
slechts te volgen.
Ditmaal zei de schildwacht, die intusschen was opgestaan, geed
enkel woord meet en list Wimpa met den schilder en den Indium vertrekken.
Wimp6, sloop omzichtig docr het struikgewas, gevolgd door 2ijit
makker eli Everaert.
Hij wist waarom.
Eon oogenblik daarna klonk een schot dat den =trek deed
dreunen.
Het was de verwittiging van den schildwacht aan de matmen van
het kamp.
Wimpa van zijn kant, bootsto verscheidene malen achtereen het
gekra van den wilden spreeuw na, dat bij sommige stammen der
Indianen dringend gevaar aankondigt en tot vereeniging aanspoort.
Het was een gewemel en getier zonder weerga in het kamp.
De Indianen die ongeveer vijftig in getal waren en hun landgenoot
generaal Guerero tot hulp waren bijgesprongen, hadden verbaasd do
kreten van den vogel gehoord, die van him hoofdman kwanion, ZOO
ua
het schot.
Zij dachten dat hun hoofdman bedreigd was door de Blanken der
karavaan.
Woedend keken zij de Blanken aan, grepen hub, strijdbijlen en
liepen in de richtiug van waar het geschreeuw was opgestegen.
De Blanken van hunnen kant liepen haar don iiehildvicht.
Tusschen d dat gewemel beheld alleen generaal. Guerero oogenschijnlijk de kalnito.
Hij wist niet wat denken over doze onverwachto gebetrtenis.
.De schildwacht maakte hen Miter Mies bekend en vol toorn keerde
hij naar het kamp terug, woedend over het verraad der iloodhuiden.
De Indianen waren echter niet teruggekeerd en dit vooral braeht
ook onrust in zijn gemoed.
Wimpa zette echter ongestoord zijn tocht voort, aau hot hoofc1
zijner mannen.
Everaert had hem een geheel plan uiteengedaan, waarnaar de
Zwarte Patter met welgevallen luisterde.
Bellarosa was terug in handen gevallen der Roodhuiden, alsook haat
kind.
Everaert steldo Wimpa than voor tied diAetid. godden Men. to
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betalen, wanneer Wimpa moeder en kind wilde redden en op verzekerde plaats brengen.
Het groat aanbod schitterde voor de oogen van den Zwarten Panter
als een onbereikbaar iets.
Hij zou dus rijk zijn, machtig worden en zelf Cassa kunnen
bevechten, het groote opperhoofd, en zelf zich aan het hoofd zijner
mannen plaatsen.
Hij nam dus het voorstel van Everaert aan en beloofde moeder en
dochter in de Heilige Stad der Indianen te brengen, waar zij tegen alle
gevaar zouden bevrijd wezen tot het oogenblik dat Everaert ze zou
terug vorderen.
Doch, onder een paar voorwaarden
1 0 Dat Everaert met zijn bleekgezichten Cassa onvermoeid den
oorlog zou aandoen.
20 Dat hij zijn portret zou schilderen, zooals hij dit van Cassa had
geschilderd.
Everaert vroeg Diet beter dan het eerste verzoek in te willigen,
omdat het thans het doel zijns levens was geworden Cassa te bestrijden.
Het tweede verzoek willigde hij met een glimlach in en beloofde
Wimpa het portret en de Lien duizend onsen te leveren op den dag dat
hij 13ellarosa en hare dochter naar Mexico zou kunnen terugvoeren.
Daarop sprak de Zwarte Panter, p a hem de vredepijp te hebben
later rooken en een fermen handdruk te hebben gegeven, Everaert af,
Brie maanden later, twee mijlen benoorden het weer Del-Rubio.
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moordpoging aan het meer.

Drie maanden later reed Everaert in de richting van het meer Del
Rubio, waar hij spoedig aankwam en dat hij op dit oogenblik gemakkelijk en bijna droogvoets kon oversteken.
Na het meer te zijn overgegaan, vierde Everaert zijn paard den
vollen teugel en dreef hij het recht voor zich uit.
Deze geweldige rit duurde bijna twee uren, eerst door het hooge
prairiegras, toen door struiken, struweelen en kreupelbosch, dat allengs
dichter en dichter word en eindelijk in een volslagen woud veranderde.
Na een tamelijk diepe vallei of bergpas to zijn doorgereden, welks
steile kanten met ontoegankelijk warbosch waren bedekt, kwam de
jonkman aan een soort van kruisweg, waar verscheiden.e door de wilde
dieren gevofinde loopsporen samenliepen en waar een Indiaan in zijn
bonten oorlogsbos, voor een vuurtje van boom-most en bladrijzen,
deftig zijn calumet zat to rooken, terwijl zijn gekluisterd paard op
korten afstand aan de takken der j onge boomen stond te knabbelen.
Zoodra Everaert hem in 't oog kreeg, klemde hij fie teugels van
zijn draver hard, ten einde den Roodhuid met meer gerustheid to
kunnen naderen.
- Goeden allond, hoofdman, riep hij met eon luchtigen sprong
van zijn paard stijgend, terwijl hij den krijgsman vriendschappelij k de
hand drukte die daze hem toestak.
Oah ! riep de hoofdman, ik had mijn, bleeken brooder niet
meer verwacht.
- Waarom niet ? Ben ik dan niet,gewoon. miju woord to houden ?
- Misschien zou het bleek gezicht beter gedaan hebben met in
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zijn kamp te blijven ; Wimpa is een krijgsman, hij heeft een spoor
ontdekt.
— Goed ! aan sporen ontbreekt het immers niet in de prairie ?
— Oah ! maar dit is breed en zonder voorzorg getrokken. Het is
blijkbaar een spoor van blanken.
— Bah ! wat kan mij dat schelen, riep die jonkman onverschillig.
Denkt gij dan dat mijne troop de eenigste is die op dit oogenblik de
wildernis doortrekt ?
De Roodhuid schudde het hoofd.
— Een Indiaansch krijgsman vergist zich niet op het oorlogspad.
Bat spcor is van mijns broeders vijand.
— Waarom zoudt gij dat denken ?
De Indiaan scheen niet genegen zich nader to verklaren.. Hij het het
hoofd op de borst zakken en antwoordde een poosj e later :
— Mijn broeder zal het zien.
— Ik ben stork, goed gewapend en goof weinig om hen die mij
zouden willen aanranden.
— Een man is minder dan tien, zeide de Indiaan met pedante
nadruk.
— Wie weet ! hernam de jonkman luchthartig. Maar dat is op dit
oogenblik de vraag niet, vervolgde hij, ik korn om het nieuws to hooren
dat bet opperhoofd mij heeft toegezegd.
— De belofte van Wimpa is heilig.
— Dat weet ik, hoofdman, en daarom heb ik niet geaarzeld hier
to komen. Maar de tijd verloopt, ik heb een langen weg to maken eer
ik weder in het kamp ben, er broeit een onweder , en ik wil u. wel
bekennen dat ik mij daaraan niet gaarne zou blootgesteld zien op mijnen
terugtocht. Woes dus kort en gezwind.
Het opperhoofd boog toestemmend en wenkte den jonkman om
uevens hem plaats to nemen.
— Goed ; begin nu maar terstond, hoofdman, ik ben geheel aan U;
riep Everaert zich op den grond neervleiende, maar vertel mij eerst,
hoe het komt dat ik u heden pas vind ?
-- Dat komt, herhaalde de Indiaan flegmatiek, omdat, zooals mijn
broeder wel weet, Quiepa-Tani (Gods stad) hier ver van daar ligt.
Een krijgsman is slechts een mensch, en Wimpa heeft schier het mumgelijke gedaan orn zijn bleeke brooder nog heden to ontmoeten.
— Het zij zoo, hoofdman, en ik dank er u voor. Komen wij nu
ter zake.
— Hoe is het met u gegaan sedert ooze scheiding ?
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- Quiepa-Tani heeft hare poorten voor de blanke jonge maagden
geopend. Ze zijn in veiligheid in Quiepa, ver buiten het bereik harer
vijanden.
heeft men u niet gelast mij iets te zeggen ?
De Indiaan aarzelde eel). poosje.
- Neen, zeide hij eindelijk, zij zijn gelukkig en zij wachten.
Everaert zuchtte.
-- Pat is vreem.d, prevelde hij.
Het opperhoofd wierp ten slotte een ernstigen blik rond zich.
- Wat zal mijn broeder doen ? vroeg hij.
— 1k zal ze spoedig gaan bezoeken.
- Mijn broeder zou verkeerd doen, niernand weet thaws waar
zij is. Waarom zou hij haar schuilhoek openbaar maken ?
- Ik zal, zoo ik hoop, weldra in staat zijn om vrij te handelen,
zonder voor onbescheiden blikken to vreezen.
Eon sombere gloed tintelde in het oog van den Roodhuid.
— Aileen de Wacondah beschikt over den dag van morgen,
zeide hij.
- Wat wil de hoofdman daarmee zeggen ?
- Niets anders dan hetgeen ik zeg.
— Good. Gaat mijn brooder met mij naar het kamp terug ?
Wimpa gaat weder naar Quiepa-Tani, om to waken over haar
die zijn broeder hem heeft toevertrouwd.
- Zal ik u spoedig wederzien ?
- Misschien, antwoordde de Indiaan uitwijkend:
— Maar, Het hij er dadelijk op volgen, heeft mijn brooder niet
gezegd dat hij het plan had zieh naar Quiepa to begeven ?
- Dat heb ik.
- Wanneer komt mijn brooder daar ?
— In de eerste dagen der volgende maand, op zijn allerlangst.
Waartoe die vraag ?
Mijn brooder is een block gezicht. Zoo Wimpa zelf hem niet in
de Quiepa brengt, zal de blanke hoofdman or niet kunnen komen.
- Gij hebt gelijk, ik wacht u dus tegen dien tijd op de plaats
waar wij elkander het Iaatst ontmoet hebben.
- Wimpa zal er zijn.
- Goed, ik reken op u. Mans moot ik u verlaten, de nacht daalt
snel, de wind trekt met kracht op, ik moet weg.
Vaarwel, antwoordde de Indiaan, zonder het minste blijk dat
hij hem tegen wilde houden.
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Op dit signaal, werden op korten atstand van het vuur, de takken
van het kreupelhout omzichtig uiteengeschoven en trad er een man te
voorschijn.
Na vooraf een bespiedenden blik in 't rond te hebben geworpen,
naderde hij den Roodhuid en bleef voor hem staan.
De man was Guerero.
— Wel ? vroeg hij.
— Heeft mijn vader alles verstaan ? vroeg Wimpa op twijfelachtigen toon.
— Alles !
— Dan behoef ik mijn vader niets te zeggen.
— Niets
— Het onweer nadert, vat verlangt mijn vader?
— Wat tusschen ons is afgesproken.
— Zijn de krijgslieden van den hoofdman gereed ?
— Ja.
— Waar zijn ze ?
— Op de aangewezen plaats.
— Goed, laat ons vertrekken.
— Ja, vertrekken wij.
De beide mannen die elkander sedert lang reeds kenden hadden
^
te doen verstaan.
niet veel woorden noodig om zich
— Kom ! riep Don Guerero ! met luider stemme.
Op dit geroep kwamen er tien Mexicaansche ruiters te voorschijn.
— Ziedaar hulptroepen, ingeval uwe krijgslieden to kort schoten. ;
zeide hij, zich mar het opperhookl. wendende.
Doze Meld zich alsof het hem maar half beviel, hij haalde verachtelijk . de schouders op en antwoordde meesmuilend :
— Aaartoe twintig krijgslieden tegen een eenig man ?
- Hij is een man die er honderd waard is ! hernam don Guerero,
op den toon van verzekerheid, die den Roodhuid ruim stof tot nadenken
gaf.
'Mans reden zij weg.
Inmiddels reed Everaert steeds voort in gestrekten draf.
Hij was echter wel verre van te vermoeden dat er in doze oogenblikken eon aanslag tegen hem gesmeed werd, en haastte zich geenszins
nit vrees voor de menschen, maar voor den storm, die met iedere
minuut grooter werd, terwijl de regen, die met groote druppels begon
tg vallen, hem aanspoorde om zoo spoedig mogelijk eene veilige schuilplaats to zoeken.
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Onder het voort rijden, daeht hij onwillekeurig na over het korte
gesprek dat hij met den Roodhuid had gevoerd, en terwijl hij de tusschen
hen gewisselde woorden bedaard overwoog, bekroop hem zekere onbestemde vrees en ongerustheid, waarvan hij zich geene rekenschap wist
to geven.
Het was hem alsof or achter de bestudeerde terughouding van den
Indiaan een duister verraad schuilde.
Hij herinnerde zich, dat deze nu en dan, geweifeld en dubbelzinnig
gesproken had !
Hij beefde bij de gedachte, dat het meisje een ongeluk kon overkomen zijn, of dat haar eenig gevaar bedreigde : en zijne ongerustheid
klom, naarmate hij minder grond meende to hebben om zich op den
trouw van den Indiaan to verlaten.
Op eens blonk or een lichtvlam door de duisternis, zijn paard
maakte een zijdelingschen sprong en twee of drie kogels floten dicht
langs hem heen.
Oogenblikkelijk zette hij zich vast in den zadel.
Hij bey ond zich juist midden in den hollen weg, dien hij eenige
uren to voren was doorgereden.
Van alle kanten ingesloten, zag hij in den schaduw rondom hem,
menschelijke gestalten zich bewegen, maar het was reeds to donker om
hen bepaald to onderscheiden.
Op dit oogenblik vielen er opnieuw schoten, een kogel nano zijn
hoed weg en verscheidene pijlen snelden dicht langs hem heen.
De jonkman hief stoutmoedig het hoofd op.
— Ha ! verraders ! riep hij met eon sterke stem.
Terwij1 hij zijn diraver met de knieön aanzette, stoof hij met
duizelende vaart voorwaarts, diep om den hals van zijn paard gebogen,
met de teugels tusschen de tanden, en in iedere hand eon revolver.
Een vreeselijke oorlogskreet liet zich hooren, vermengd met
woeste verwenschingen in het Spaansch.
Als eenwervelwind tvloog Everaert door de hem omringende massa
en schoot hij zijnen revolver op den dichten drom zijner onbekende
vijanden of
Kreten van woede en smart weergalmden, geweerschoten en
sissende pijlen vervolgden zijn toomeloos rennend paard, dat den grond
niet weer scheen to raken.
Achter hem klonk de woedende galop van verscheidene ruiters die
hem snel als de wind najaagden.
— Verraad ! verraad ! schreeuwde hij uit al zijne macht, terwiji
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hij zijn zwaard trok, zijn paard deed zwenken. en als een tijger met
onbeteugelde vaart op de vijanden inreed, die hem van alle zijden
dreigden te omsingelen.
Op eens, in het heetst van den strijd en op het laatste oogenblik,
toen hij gevoelde dat zijne krachten hem begonnen te ontzinken en hij
den ongelijken kamp weldra zou moeten opgeven, knalden er drie
schoten van de andere zijde, en werden de lieden die hem aanvielen in
de flank aangegrepen en op hunne beurt genoodzaakt zich tegen
onzichtbare vijanden te verdtdigen.
Wij komen ! riep eene doordringende stem in de verte, houd
stand ! houd stand !
Everaert beantwoordde dit geroep met een daverende aanvalskreet
en stortte zich opnieuw met kracht op den vijand in.
Hij was thans niet mee- r alleen.
Wie het ook wezen mocht, die hem ter hulp schoot, hij gevoelde
dat hij ondersteund werd en hield zich voor gered.
Ondanks het onzekere terrein en de heerschende duisternis, troffen
zijne slagen doel en werd de dicht opeengedrongen massa der aanvallers, thans van twee zijden bestookt, genoodzaakt zich in twee
partijen te scheiden.
Drie onbekende ruiters stormden door de hierdoor ontstane opening
en schaarden zich aan de zijde van Everaert.
— Ha ! riep deze met een spotachtigen lach, nu is den strijd ten
minste gelijk.
- Vooruit, mijne kamaraden, vooruit !
Met dezen uitroep wierp hij zich op nieuw op zijne vijanden,
onmiddellijk gevolgd door zijne drie dappere helpers.
Wie waren deze mannen ?
Vanwaar kwamen. zij ?
Hij wist het niet en dacht er niet aan om het te vragen.
Trouwens, was er geen tijd voor zulke verklaringen.
Overwinnen of stei ven was de leas !
- Doodt hen ! doodt hen ! huilde een der vijandelijke ruiters, die
zich plotselings op hen wierp met opgeheven sabel en met al de woede
van een ingekankerden haat.
— 0! zijt gij bet, don Guerero ? riep Everaert, ik dacht wel, dat
wij elkander ontmoeten zouden, uwe stem heeft u verraden.
- Dood en Verderf ! was het antwoord.
De beide mannen stormden als ontembare duivels tegen elkander,
hunne paarden kregen een vreeselij ken schok en de ruiter, dien den
jonkman voor Guerero hield, viel in 't zand.
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— Victorie ! juichte Everaert, terwijl hij onmiddellijk doorsloeg
en alles neersabelde wat onder zijn bereik kwam.
Zijne nog altijd onbekende vrienden, volgden hem spoorslags en
weerden zich niet minder dapper.
Tegen liun vereenigden aanval konden de vijanden niet lang stand
houden.
Zij woken weldra terug, en kozen in alle richtingen het hazenpad.
De bergpas was weder vrij.
Thans meende Everaert niets meer to duchten te hebben.
Hij gaf dus zijn paard de sporen en reed in gestrekten draf den
hollen weg uit naar den rivierkant.
Zoodra hij zich buiten gevaar beyond, haalde hij ruimer adorn en
keek om zich heen.
Zijne onbekende verdedig€rs waren ails bij tooverslag yerdwenen.
Op hetzelfde oogenblik hoorde hij een schot en voelde hij aan den
linker arm, jets dat naar een zweepslag geleek.
— Wat moet dit beteekenen ? prevelde hij onwillekeurig.
Een geweerkogel had hem getroffen.
Deze wond bracht hem tot besef van zijn tegenwoordigen toestand.
Zijne vijanden hadden zich weder vereenigd en zaten hem opnieuw
achter de hielen.
Voor zich uit hoorde hij de troebele golven der hoog gezwollen
Rubio bulderen.
De wraak van Goden en menschen scheen samen to spannen om
hem to overstelpen
Bij deze sombere gedachte beving hem een onweerstaanbare vrees ,
hij achtte zich verloren en slaakte , den eersten noodkreet.
Intusschen begonnen zijne vervolgers snel op hem te winnen.
Zonder aarzelen of nadenken stortte hij zich in de bruischende
Rubio.
Een twintigtal kogels deden het water random hem opplassen.
Onverschrokken keerde hij zich o-D zijn paard om en schoot voor
het laatst zijn revolvers af, onder het uiten yap. een tweeden noodkreet,
die ladgs de andere zijde van den bruischenden stroom beautwoord
werd, met :
— Moed !
Maar de menschelijke natuur heeft hare bepaaide grenzen, deze
laatste poging had het overschot zijner krachten uitgeput.
Wanhopig en met krampachtige hand, omklemde hij de teugels
van zijn paard, maar wankelde en stortte bewusteloos in de rivier,
onder den wegstervenden uitroep : “ Bellarosa 1 Bellarosa !
72
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Twee geweerkogels kruisten zich boven zijn hoofd, de eene afgeschoten door den man die van aan den achter hem gelegen oever op hem
mikte.
De andere door een der redders die hem van den anderen oever was
ter hulp gesneld.
Zijn onbekende vervolger brulde als een aangeschoten wild dier,
waggelde als een dronken man en verdween in de duisternis.
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De haat, van Cassa.

Het Was geen klein werk gewriest voOr den Zwarten Panter OM
Bellarosa en hare dochter aan de handen harer bewakers te ontrukken.
Sedert de poging tot ontvluchting, had Cassa de waakzaamheid
doen verdubbelen en hij zou eindelijk overgaan tot een besluit dat hij
reeds sedert lang genomen had.
Hij wilde de blanke vrouw tot gemalin verheffen.
't Is to zeggen dat hij een engel aan den duivel wilde paren.
Bellarosa was haar lot Diet onbewust, ook had zij besloten liever to
sterven dan toe te geven.
Haar besluit stond vast.
Zij zou zich met haar kind zelfmoordon, des morgens van den dag
waarop Cassa tiaar huwen zou.
Deze dag was gesteld, bij de opkomst der zevende maan. Gansch
de stam maakte toebereidselen tot het groote feest.
Naast de arms gevangene, was or nog iemand die in treurnis en
smart het uitsnikte.
Het was de dochter van den stam, de uiiverkorene van den grooten
Adelaar, de bruid van. Cassa, thans door horn verstooten om de blanke
schoone.
De bruid van Cassa verviel aldus aan den eersten hoofdman Wimpa,
doch het meisje dat om hare schoonheid en slanke gestalte de WitteLelie genoemd word, verachtte uit al de krachten harer ziel den Zwarten
Panter.
Het was ook geen liefdeverdriet dat de Witte-Lelie de snikken uit
haar borst deed opwellen, want zij gevoelde alleeD vrees voor Cassa;
maar het was de scharde van verstooten to worden, die bij den wilden
volksstam gelijk stond aan de onteering.
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Zij beminde den Spotter, het trouwe, moedige stamhoofd van de
Chichimeka's.
Bellarosa zat in haar hut neergehurkt, den vooravond van den
grooten dag, droef en vol smarte.
Terwijl zij de tranen langzaam liet zijpelen door hare blanke
vingers op den lieven krullebol harer dochter, werd eensklaps zachtjes
de bisonshuid opgeheven, die den ingang harer hut afsloot.
Ondanks het verbod dat niemand den dorpel harer hut mocht
overschrijden, stond Wimpa voor haar.
- Miju bleeke zuster houde zich gereed, fluisterde hij, wanneer
de Vorstin van het Licht in het Westen haar legerstede is gaan
opzoeken.
— Waarom ? vroeg Bellarosa.
- Als de duisternis haar grijze vierken over Wacondah's rijk
espreid heeft, zal mijn bleeke zuster gered worden.
g
En zonder meer te zeggen, verdween hij op dezelfde geheimzinnige
wijze als hij gekomen was.
Des anderen.daags stond het dorp in rep en roer.
De blanke vrouw met haar kind was verdwenen.
Wimpa stond kalm voor Cassa en hoorde den vloed van scheldwoorden en verwijtingen met gerust hart aan.
Niemand had lets van zijne werkzaamheden bemerkt.
Hij verhaalde het opperhoofd dat hij reeds verscheidene dagen het
spoor van Blanken ontdekt had en dozen hoogstwaarschijnlijk de maagd
zouden ontvoerd hebben.
De haat dien Cassa tegenover de Blanken koesterde, bereikte zijn
toppunt.
Die haat was vreeselijk.
Hij, die tot het doel zijns levens gesteld had de Blanken, die de
Roodhuiden onophoudend uitroeiden, te bevechten en to vermoorden,
besloot hiertoe al do weerbare manners van al de stammen der Endianen
op to roepen.
Daar hij het machtigst opperhoofd der Roodhuiden was, zou zijn
stem gehoor vinden bij alien.
Hij zond intusschen Wimpa op onderzoek nit wie de ontvoerders
mochten zijn, om ze voor de vierschaar van den Grooten Raad to
brengen en schrikkelijk to vonnissen.
Wat Wimpa intusschen met zijn tijd deed zullen we weldra zien,
we zullen eerst den Grooten Adelaar in het uitvoeren van zijn blinden
haat volgen.
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Cassa, de Groote Adelaar was onmiddelijk awn. 't werk gegaan.
Met die koortsachtige drift, die hem in alles onderscheidde, had
hij in alle richtingen renboden uitgezonden aan de voornaamste stamhoofden der prairien- van het Westen, om hen bijeen te roepen
in eene ruime vlakte van het dal der bergrotsen, op eene plaats de
Boom van den meester des levens genaamd, tegen den vierden dag der
maand Quabanna quiois of der c, harde sneeuw 77.
De plaats waar hij hen samenriep, was heilig voor de Indianen,
die gedurig herwaarts kwamen om er geschenken te brengen.
Ilet was eene onafzienbare zandvlakte, geheel kaal en gansch
levenloos.
Op den onvruchtbaren bodem groeide geen struik of heester, zelfs
geen enkelen grashalm, alleen in het midden der barre woestijn verhief
zich eon eenig ontzaglijke boom, een eik, van meer dan twintig voet in
omvang ; de stam was reeds door ouderdoin uitgehold, maar zijn dichte
takken spreidden zich als reuzenarmen ver in het ron.d.
Deze boom, van minstens honderd en twintig voet hoogte, aldaar
bij toeval opgeschoten en door de winden gespaard, moest inderdaad in
de oogen der Indianen een wonderplant zijn ; ook hadden zij hem om
die reden de Boom van den Meester des levens genoemd.
Op den bestem.den dag kwamen de Indianen van alle zij den in
goede orde oprnarscheeren, en legerden zij zich op korten afstand van
de plaats die voor de leden van den raad was aangewezen.
Een groot houtvuur was aan den voet van den eik aangelegd, en
op een door de trommen gegeven teeken, hurkten de opperhoofden er
in een kring omheen.
Op eenigen afstand achter de sachems, vormden de gezamentlijke
ruiters der Zwartvoeten, Doorboorde neuzen, Assiniboins, Mandarts,
Chichimeka's Platvoeten, Apachen, Comanchen en een aantal anderen
een ontzagwekkend kordon, terwijl eenige spionnen over de vlakte
verstrooid, rondliepen om de Indianen van minderen rang terug to
houden, die uit nieuwsgierigheid mochten zijn naedegekomen, en zoodoende het geheim der beraadslagingen to handhaven.
In het Oosten vertoonde de zon zich reeds in haren vollen luister,
de onafzienbare woestijn smolt als to zamen met den onbegrensden
gezichteinder.
In het verre- Zuiden verhieven de Rotsgebergten hunne besneeu.wde
kruinen, terwiji in het Noord Westen een zilverachtige streep den loop
van den stroom aanwees.
Zoo was de aanblik van het landschap, als men het zoo noemen
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kan, waar zich de strijdhaftige barbaren, gedoscht in hunne bonte
kleeding, bij hunnen symbolischen boom, vereenigd hadden.
Pit majestueuse schouwspel herinnert den geschiedkundigen Europeaan onwiliekeurig aan andere tijden en andere klimaten, toen bij het
flikkeren der burcht- en stedebranden, de woeste volgelingen. van Attila
optrokken, om het Romeinsche rijk te bestormen, te veroveren en te
verjongen.
Over bet algemeen gelooven de .00rspronkelijke bewoners van
Amerika aan een opperste wezen, of liever aan een grooten geest, somtijds weldadig, maar meestal vijandig gezind.
De godsdienst der wilden is minder eene vereering dan eene vrqes ;
de meester des levens is veeleer een kwaaddoende dan een , goeddoende
geest, daarom hebben de Indianen ook zijn naam gegeven aan den
boom, dien zij een gelijksoortige macht toekennen.
De Indiaansche godsdiensten, in zoo verre zij oorspronkelijk zijn,
hebben geene moreele beteekenis, en zijn alleen betrekkelijk op natuurlijke zaken en voorwerpen, die zij vaak tot goden. verheffen.
Al deze volkstammen zoeken de gunst der woestijn voor zich te
winnen en haar met dit inzicht in hun belang te bezweren, daar zij
er veeltijds van vermoeienis en dorst moeten omkomen, of er, door het
zwellen der rivieren verzwolgen worden.
Die opperhoofden zaten, zooals wij gezegd hebben, rondom het
vuur neergehurkt, onbeweeglijk als-poppen, in nadenkende houding,
die reeds deed vermoeden, dat zij zich op eene gewichtige, godsdienstige plechtigheid voorbereidden.
Na verloop van eenige oogenblikken nam Cassa, ui.i het scheenbeen
van een zijner gedoode vijanden vervaardigde oorlogsfluit, die hem aau
een koord om den hals hing, en blies er een enkelen, lang aangehouden
doordringenden toon nit.
Op dit bekende signaial, stonden al de opperhoofden op, plaatste
zich op Indiaansche wijze in eerie gesloten linie, achter elkander en
marcheerde tweemaal den boom van den meester des levens rond, onder
het zingen, met eene doffe stem en op plechtigen toon, van een symboliek lied ten elude zijne hulp over het welslagen hunner onderneming
in te roepen.
Tom zij den derden omgang zouden maken, nam. Cassa een
prachtig snoer grauwe beerenklauwen van zijnen hale en hing het aan
een der takken van den boom, onder het uitspreken van deze woorden .
Meester des levens, zie mij aan met een gunstig oog, ik offer u
dit gesehenk. n
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De overige opperhoofden volgden zijn voorbeeld en hingen elk op
zijne beurt een geschenk aan den boom, onder het uitspreken van
dezelfde woorden daarop keerden alien naar ,hunne plaatsen terug en
zette zich weder in de vorige houding rondom het haardsvuur.
Thans verscheen de pijpdrager in den kring en bood met de
gebruikelijke plechtigheden het pijproer aan de opperhoofden.
Nadat elk op zijne beurt er nit eenige trekken gedaan en gerookt
had, verzocht de oudste der Sachems aan Gassa of hij het woord wilde
nemen, ten einde zijn voorstel to ontwikkelen.
Het plan van den jongen Indianen chef was weilicht een der
stoutsten, die ooit tegen de Blanken word beraamd en had veel kans to
slagen, juist omdat dit zeer onwaarschijnlijk was en daardoor de bijgeloovige denkbeelden der Indianen streelde, die als alle oorspronkelijke
onbeschaafde natien, hun meeste vertrouwen stellen op het wonderbare.
Tevens is dit wondergeloof een trek van onderdrukte volken, wien
de werkelijkheid niets dan rampen en teleurstellingen aanbiedt, en die
dus hunne toelucht .. tot het bovennatuuriijke nemen, dat hurl ten
rninste nog eenige bemoediging en troost belooft.
Cassa had het grondontwerp van zijn ontwerp aan een der oudste
en diepst geworstelde geloofsbegrippen zijner voorvaderen ontleend.
Pit geloof, dat zijn vader hem van de jeugd af had itigeprent
welke legende hem zoo dikwijls was voorgespiegeld, lachte zijn avontuurlijken geest onweerstaanbaar toe, nu het uur scheen gekomen to
zijn, zijner sinds zoo lang reeds gekoesterde plannen ten uitvoer to
brengen.
Hij nam het dus als een geschikt middel to baat, de hoofden van al
de Indiaansche stammen rondom zich to verzamelen en tot een gemeenschappelijk doel aan to vuren.
De historie, -waarmede dit geloof samenhangt, dagteekent nit den
tijd der eerste verovering van Mexico door de Spanjaarden onder Cortez,
en luidt volgens de legende ongeveer als volgt :
Toen keizer Moctekuzoma welke naam de Spaansche schrijvers
zeer onjuist in dien van Montezuma hebben veranderd, een woord zonder
zin of beteekenis, terwijl de eerste naam letterlijk de strenge hoer
zeggen. Keizer Mootekuzoma dan, then hij zich dwaseijk in de
de armen van hebzuchtige vreemdelingen had geworpen in plaats van
to midden zijner onderdanen eon- schuilplaats to zoeken, zag zich door
de genialen avonturier Cortez, in een zijner paleizen opgesloten en
gevangen gehouden, om slechts weinige dagen later van zijn rijk en
zijn leven to worden beroofd.
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Terwij1 hij in het bewaakte verblijf zijn.er voorvaderen, aan
sombere gepeinzen ten prooi was, oveniel hem een soort van voorgevoel aangaande het lot, dg hem te wachten stond.
Hij verzamelde dus de voornaamste opperhoofden van Mexico
rondom zich, die met hem de gevangenschap deelden, en sprak tot-hen
in dezer voege :
Hoort, mijne vrienden ; mijn vader de Zon heeft mij verwittigd
dat ik weldra tot hem zal wederkeeren ; ik weet nog niet hoe of wanneer
ik sterven moet, maar ik heb de zekerheid dat mijii laatste uur kort op
harden is.
Toen de hem omringende opperhoofden bij deze woorden in tranen
uitbarstten, daar zij voor Moctekuzoma een diepen eerbied koesterden,
poogde hij hen te troosten door te vervolgen
Mijn laatste uur op aarde nadert wel maar ik zal nooit sterven,
dewij1 ik naar mijn vader de Zon terugkeer, waar ik een geluk zal
genieten dat op deze wereld voor mij niet meer bestaat.
Weent dus niet langer, mijne getrouwe vrienden, thaar verheugt u
over het geluk dat mij wacht.
De blanke maunen met baarden hebben zich van het grootste
gedeelte mijns rijks verraderlijk meester gemaakt ; welhaast zullen zij
ook het overige in hun betzit hebben ; want wie is iu staat hen to
kee' ren ?
Hunne wapenen maken hen ontoegankeliik en onkwetsbaar ; zij
beschikken naar welgevallen over het vuur des hemels ; maar hunne
macht zal eenmaal eindigen, ook zij zullen de slachtoffers worden van
verraad, de straf van wedervergelding zal in hare gestrengheid op hen
worden toegepast.
Alleenlijk hoort aandachtig naar hetgeen ik u verzoeken zal ; want
bet is -van de getrouwe uitvoering mijner laatste bevelen, dat het hell
onzes vaderiands afhangt.
Neemt ieder eon weinig van het gewijde vuur, dat voorheen door
de zon zelve word ontstoken en waaraan de blanken de heiligschennende
hand nog niet hebben durven slaau om het uit to blusschen.
Dat vuur st aat daar voor u to branden, in die gouden reukschaal
neemt het met u on verbergt het, zonder dat onze dwingelanden vermoeden waar het gebleven is en draagt zorg dat zij er zich niet meester
van maken.
Verdeelt het ender ulieden, zoodat elk van u er eene genoogzame
hoeveelheid van bekomt en bewaakt het zorgvuldig als een kostelijk
pand, zonder het ooit to laten uitgaan.
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Iederen morgen, nadat gij vooraf het vuur hebt aangebeden, zult
gij met zonsopgang het plat van uw huis beklimmen en den blik naar
het Oosten wenden eenmaal zult gij mij daar zien verschijuen met
mijn vader de Zon amn mijn.e rechterhand, verheugt u alsdan, want dan
is het oogenblik uwer redding nabij.
Mijn vader en ik zullen u de vribeid teruggeven en uw land voor
altijd verlossen van de vijanden, die door een verdorven wereld uitgeworpen, hier zijn gekomen om ons te verdrukken.
De Mexikaansche opperhoofden gehoorzaarnden op staanden voet,
want de tijd was dringeud en de bevelen van hun geliefden keizer
waren hun als eene wet.
Eonige dagen later, toen Moctekuzoma het dak van zijn paleis
beklommen had, om tot het oproerig opgewonden yolk te spreken en
het tot rust aan te manen, werd hij door een pijl getroffen, zonder dat
men ooit geweten heeft, door wien zij werd afgeschoten, en stortte hij
zwaar gewond in de armen der hem omsingelende Spanjaarden, die
dadelijk toeschoten om hem te ondersteunen.
Alvorens den geest te geven, richtte Moctekuzoma zich op en met
een laatste poging de armen ten hemel heffende, riep hij zijne hem
omringende vrienden toe :
— Het vuur !... het vuur !... denkt aan het vuur
Dit waren zijn laatste woorden.
Tien minuten later blies hij zijn laatsten adorn nit.
To vergeefs poogden de Spanjaarden, wier nieuwsgierigheid door
doze geheimzinnige woorden zeer was Oande gemaakt, er de beteekenis
van to ontdekken.
Onclanks alle middelen die zij aanwendde, ten einde de Mexikanen
tot spreken to krijgen, heeft geen der opperhoofden ze hu.0 ooit willen
verklaren.

Allen bewaarden standvastig het geheirn, dat hen was opgelegd, in
weerwil van de folteringen der pijnbank en zelfs van een gewissen dood.
In al de Indiaansche dorpen brandt het gewijde vuur van Moctekuzoma, dat nimmer mag uitgaan en gestadig onderhouden wordt, door
die twee krijgslieden, die er vier en twintig uren achtereen zonder to
eten of to drinken, bij waken, waarna zij door anderen worden vervangen, on dit gaat van dag tot dag voort.
Ontijds duurde de wacht, in plaats van vier en twintig uren, acht
en veertig uren maar then gebeurde het niet zelden, dat men de
bewakers als men hen wilde aflossen, op hun post dood vond, hetzij
verstikt door den bedwelmenden rook, die uit het vuur opsteeg, of door
andere oorzaken.

1094

MAXIMILIAAN

De lijken werden dan weggedragen en in eene grot gebracht, waar
zij, door een slang werden versionden.
Pit was ,le reden, waarom men den wachttijd, om de helft verminderde, en sedert dien tijd heeft men geene ongelukken meer to
betreuren gehad.
Het gewijde vuur, gewoonlijk in een onderaardsche gewelf
geplaatst, in vervat in een zilveren schaal en brandt of liever smeult
onder de asch.
Dit volksgeloof is zoo algemeen verspreid, dat men het niet slechts
onder de Bravos of vrije, maar ook onder de illanzos of beschaafde
Indianen aantreft.
Wie van doze laatsten, die voor tamelijk good onderwezen aoorgaan, en cone bijna Europeesche opv 'oeding hebben ontvangen, onderhouden evenwel nog het vuur van Moctekuzoma in de eon of ander
verborgen plaats, -waar zij het zorgvuldig doen bewaken, het dagelijks
bezoeken, en pen morgenstond zullen verzuhnen, om bij het opgaan
der zon, hun dak to bestijgen en den blik naar het oosten to wenden,
in de hoop van hun geliefden keizer to zion, wanneer de zon hun de
vrijheid komt teruggeven, waarnaar zij reeds zoo veel eeuwen gesnakt,
en die de Mexikaansche republiek tot hiertoe neg niet geschonken heeft.
Het plan van Cassa met dit plod was als volgt :
Vooreerst wilde hij, na de Indianen de legende te hebben voorgedragon, hun aankondigen, dat de tijd der vervullin.g nabij en Moctekuzoma op het punt was te versehijnen., om hen to leiden en een oppethoofd to geven.
Vervolgens wilde hij eene krachtige kern van strijders vormen, die
hij op de grenzen der Vereenigde Staten zou verdeelen, om daar al de
weerbare mannen der Indiaansche volksstammen naar zich to trekken,
en dan de Amerikanen op alle punten to gelijk aan to vallen, bij wijze
van overrompeling en zonder hun den tijd to laten zich to verzamelen
of te weer te stollen.
Dit plan, hoe dwaas het ook zijn mocht, daar hij geene andere
hulpmiddelen bezat om het nit to voeren dan de Indianen zelven, dat is,
lieden die het allerminst in staat zijn zich onderling aaneen to sluiten
en eendraehtig to handelen, -welk gebrek tot hiertoe altoos hunne
ned.erlaag had veroorzaakt, ' -- dit plan, zeggen wij, was niet zonder
stoutmoedigheid of edele vaderlandsliefde, en Cassa was inderdaad de
eenige man om het in working en wellicht tot een volvoerd resultaat te
brengen, slechts twee of drie elementen vond, verstandig genoeg om
zijn plan to begrijpen en tevens gewillig om er zich van harte mode te
vereenigen.
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De Comanchen, de Pawonis en de Sioux kwamen den jongen sachem
der Kamantsje hiertoe uitmuntend to stade, zoowel als de meeste
Indianen stammen uit het verre Weston, daar zij in het volksgeloof, dat
hij tot grondslag van zijne plannen had gelegd, volkomen deelden en
dus niet behoefden overgehaald to worden maar door hun geree,den
bijval hem zouden helpen, ten einde ook de Roodhuiden van het dal der
Bergrotsen van de deugdelijkheid zijner inzichten en ontwerpen to
overtuigen.
Maar, afgezien van dit geringe voordeel, hoe zou hij, onder de
groote menigte van natien die de prairien bevolken, die honderden
kleine min of meer talrijke stammen, door verschil van zede,n, taal en
belangen verdeeld, elkander sinds eeuwen vijandig en meerendeels
onderling strijd voerende, ooit slagen hen tot een gemeenschappelijk
doel te vereenigen en door een onverbreekbaren band aan elkander to
hechten ?
Hoe zou hij hen kunnen overreden to zamen op to trekken en
zonder jalouzie of bekrompen naijver voor een belang to strijden ?
Wat erger was, under zoo velen zou zich licht een verrader kunnen
opdoen, die geneigd was zijne broeders to verkoopen en al hunne
ontwerpen aan de waakzame Yankees to openbaren, wier oogen steeds
geopend waren, de bewegingen der Indianen gade to slaan en geelle
gelegenheid of rniddelen verzuimden om hun afbreuk to doen en zoo
mogelijk geheel uit to roeien ?
Voor dit alles deinsde Cassa echter geonszins terug.
Hij ontveinsde zich wel is waar de moeilijkheden niet die hij zou
moeten te boven komen, maar zij dienden alleen om zijn mood aan to
wakkeren en trots alle gevaar steigerde, om zoo to zeggon, zijn besluit
tegen de onmogelijkheid die met ieder oogenblik tegen hem scheen op
to rijzen.
Toen dus na de voorbereidende plechtigheid, de oudo sachem hem
een wenk gaf om op to staan, loegreep Cassa dat het oogenblik gekomen
was, de moeielijke rol, die hij spelen zou, to begin.nen..
Hij vatte dus vrijmoedig en beraden het woord op, in het voile
bewustzijn dat hij met menschen to doen had bij wie alles afhing van de
wijze, waarop hij zijn plan zou voordragen ; wanneer de eerste gunstige
indruk slechts verkregen en als bij verrassing gewonnen was, achtte
hij zijn succes zoo good als verzekerd.
— Opperhoofden der Comanchen, Osagen, Siour, Pawonies, Mandans, AssiniboIns, Komantje en alien die mij hoort, Roodhuiden, mijne
broeders began hij met eene vasten en nadrukkelijke boten, sinds vele
manen reeds is mijn guest treurig.
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1k zie met smart dat onze jachtgronden gedurig door de Blanken
worden ingenomen en van dag tot dag verminderen en inkrimpen.
Wij zelven -die nog geen vier eeuwen geleden, de onmetelijke
uitgestrektheid lands, tusschen de twee zeeen vervat, met ontelbare
bevolkingen bedekten, wij zijn thans tot een klein getal strijders terug
gebracht, die vreesachtig als antilopen, voor onze plunderaars vluchten.
Onze heilige steden, de laatste bolwerken van onze beschaafde
voorvaderen, worden meer en meer ten prooi van die monsters met
meuschenaangezichten, maar die geen anderen God kennen dan het
goud.
Ons verstrooitt geslacht zal wellicht van dezen grond moeten verdwijnen, die het zoolang alleen en onverdeeld bezeten en beheerscht
heeft.
Ingeperkt als verachtelijk gedierte, verstompt, ontzenuwd door
het vuurwater,
dat brandend vergift door de Blanken uitgevonden
tot ons verderf, gesmaldeeld en uitgedund door het staal en de
ziekten der Blanken, zijn onze zwervende stammen Diets meer dan de
schaduw van een y olk en de schim van hetgeen zij vroeger waren.
Onze godsdienst wordt gehoond, onze overweldigers verachten en
verdringen hem, eu willen ons doen bukken voor de wetten van den
Gekruiste.
Zij schenden onze vrouwen, zij dooden onze kinderen, verbranden
cnze dorpen en zouden ons, zoo zij konden, tot den staat van lastdieren
verlagen, onder voorwendsel van ons to willen beschaven.
Gij Indianen, die mij hoort ! is dan het bloed onzer vaderen
in onze harten verbasterd, dat gij uwe onafhankelijkheid zoo geheel
prijs kunt geven ?
Antwoordt mij, wilt gij als slaven sterven of leven als vrije
mannen ?
Op doze woorden, met eene roerende stem uitgesproken en door
een krachtig gebaar aanhedrougen, doorliep- een trillende beweging de
gansche vergadering.
Aller hoofden hieven zich met fierheid op, aller oogen tintelden.
Spreek, spreek voort, sachem der Kamautsje riepen al de
hoofden eenparig, als waren zij door een elektrieken schok getroffen.
Cassa glimlachte trotsch, zijn overwicht op de massa's was hem op
eons duidelijk geworden.
Hij hervatte :
— Het uur is eindelijk gekomen na zoovele vernederingen het
schandjuk af to werpen, dat ons bezwaart.
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Binnen weinige dagen zullen. Wij, zoo gij dit wilt, de Blanker van
ooze grenzen verdrijven, en hun al het kwaad dat zij ons gedaan
hebben, terugbetalen.

Indianeri op erkennm4 in het woud,

Sind lang heb ik de Amerikaneli en de Spahjaarden bespi@d, ik,
doorzie hunne krijgslisten en ken hunne hulpbronnen.
Wat staat ons to doer, mijne welgeliefdc Indittansehe broed grlig , on
hen to vernietigen ?
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Daartoe zijn slechts twee dingen noodig, namelijk behendigheid en
moed !
Hier stoorden de Indianen zijn rede door hunre daverende vreugdekreten.
Gij zult weder vrij worden, hervatte Cassa, ik zal u de rijke
valleien uwer vaderen teruggeven, de velden, waar hun gebeente rust,
dat de heiligscheridende ploeg der B1anken thans in alle richtingen
verstrooit.
Dit plan, zoolang ik meusch was, in mijn boezem ontstaan, en tot
rijpheid gebracht, is het doel van mijn leven geworden.
Het zij verre van mij, mij zelve aan u tot opperhoofd te willen
opdringen, vooral nu ik van het groote wonder getuigen was, en onze
lang verwachtte keizer help zien weder verschijnen
Neen, behalve dozen oppersten chef, die u alleen tot overwinning
zal leiden, moot gij vrij zijn in de keus van den man, die zijne orders
zal uitvoeren en ze u zal mededeelen.
Wanneer gij dien eonmaal gekozeu hebt, zult gij hem weten te
gehoorzamen, hem overal volgen, en met hem de onoverkomolijkste
gevaren doorworstelen, want hij zal de uitverkorene zijn van de Zon en
de plaatsvervanger van Moctekuzoma.
Bedriegt u intusschen niet, krijgslieden, onze vijand is stork,
talrijk, wel geordend, strijdhaftig en vooral heeft hij op u het groote
voordeel, dat hij gewoon is, ons to overwinnen.
Benoemt dus dien plaatsvervanger, laat uwen keus vrij zijn en
neemt de waardigsten onder u, en ik zal met vreugde onder zijne
bevelen optrekken !
Na hierop voor de sachems gebogen to hebben., verborg Cassa zich
onder de menigte der gewapenden, in schijn met eon bedaard gelaat,
maar met eon hart vol ongerustheid.
De nieuwe soort van welsprekendheid, waarvan hij zich bediende,
had de Indianen betooverd, medegesleept en tot dweepen.de geestdrift
gebracht.
Het scheelde weinig, of zij beschouwden den stoutmoedigen sachem
als eon wezen van hocger soort dan zij zelven, en zouden bijna de
knieen hebben gebogn., om hem to aanbidden, zoozeer hadden zijne
woorden hun hart getroffen.
Eon geruimen tiji I. was de Raad aan de levendigste en schier onstuimige vervoering ten prooi.
Allen wilden. het woord voeren.
Toen de opgewoudenheid eenigszins bedaarde, begonnen de voor-
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naamste sachems onderling to beraadslagen over de gelegenheid, thans
de wapens op te vatten, en over de kans op goeden uitslag.
In dit pleidooi deden
stammen van het Verre-Westen, die het
best met de legende van bet heilige vuur bekend waren, goede diensten.
Eindelijk, na langdurige debatten, verklaarden zich alien eenstemmig voor eene algemeene wapening en opstand in massa.
De orde, die een oogenblik gestoord was, herstelde zich, elk hernarn
in de vergaderiug zijne vorige plaats en rang, en nu, op uitnoodiging
der sachems vatte de ouderling het woord op, ten einde de uitslag der
beraadslaging bekend te maken.
Opperhoofden der Comanchen, der Pawonies, der Loi'ix, der
Mandans, der AssiniboIn.s, der Chichimeka's en der Missouris, Indianen,
begon
boort het !
Op heden, den vierden dag der maan Quabanna quisis is door de
gezarnenlijke sachems, met namen : de Kleine Panter, de Gespekte Hond,
de Witte Boom, de Groote Adelaar (Cassa), de bode Wolf, de Witte
Koe, de Gele Valk, de Gespikkelde Slang, de Spotter,. Kamantsjo, de
Schoone Vrouw en vele anderen, die elk hunne natie of stam vertegenwoordigen, en hier rondom het vuur van den raad en voor den boom
van den meester des levers zich vereenigen, nadat zij vooraf alle
godsdienstige plechtigheden hadden volbracht, om ons de gunst van den
boozen geest to verzekeren eenparig besloten, aan onze Blanke
vijanden en beroovers, den oorlog te verklaren.
Daar doze oorlog heilig is en fen doe heeft ons vrij to vechten,
behooren mannen, vrouwen en kiuderen, elk naar de maat zijner
kracht, or deel aan to nemen.
Op denzelfden dag nog, zullen door de opperhoofden, wanipitits
gezonden worden aan al de ludiaansche stammen, die door den verren
afstand van bun grondgebied, ondanks bun goeden wil, niet in staat
zijn geweest dezen oppersten. raad bij te wonen.
1k heb gezegd.
Eon langdnrige juichkreet stoorde hier den Oud.erling in zijne
rode, maar weldra vervolgcle hij opnieuw :
— De opperhoofdon, na rijpe overweging, recht doende op de
vraag, die door Cassa, den eersteu sachem der Kamantsje, aan den
raad werd voorgelegd, orn namelijk eon plaatsvervauger voor keizer
Moctezuma, den oppersten souverein der indiaansche krijgslieden, to
benoemen, hebben besloten daartoe, order de hooge bevelen van
gezegden keizer en als gids voor al de hier vertegenwoordigde natien
met onbepaalde en onverantwoordelijke niacht to beldeeden, den krijgs-
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man die de wijsste, de voorzichtigste en de waardigste is om ons to
besturen.
Die krijgsman is de sachem der Kamantsje, Indianen, een telg nit
den alouden en beroemden stam der Kenhas, Cassa, de neef van de Zou,
do groote Adelaar, het verblindende gestarnte dat ons beschijut.
Een daverende toejuiching beantwoordde deze laatste wocrden.
Cassa groette de sachems, trad in het midden van den kring en
aprak op trotsehen Loon :
- lk neem het aan, sachems, mijne broeders : over een jaar zal ik
dood of gij zult vrij zijn.
— Love Cassa ! de Groote Adelaar der Kamantsje ! rip do
menigte.
— Oorlog aan de Blanken ! hervatte Cassa ; maar oorlog zonder
verdrag en zonder genade, een ware verdelgingskrijg als tegen wilde
beesten, zooals tij tot hiertoe tegen ons gevoerd hebben !
lJenkt aan de wet der prairien ; oog voor oog, tand voer tand ; dat
ieder chef den oorlogs-eampun aan zijn yolk tcezende, want voor het
elude van deze maan reeds, zullen wij onze vijanden als een donderslag
op hot lijf vallen.

TIOOFDSTUK LXXVI

Ile twee jagers.

Het was een donkere nacht, geen ster blonk aan den hemel.
De wind blies met kracht door de dichte takken van het eeuwenheug6hd
woud en liet dat treurig en eentonig geraas hooren dat den naderenden
storm aankondigt.
De wolken hingen laag en hunne bi*ndere zwarte kleur bewées
duidelijk genoeg dat zij stork met electriciteit waren bezwangerd.
Zij dreven snel door het luchtruirn en bedekten onophondelijk de
flan we halve maan, wier koude stralen nu en dan de duisterhis scheheh
te tergen.
De dainpkring was drukkend en allerlei naamlooze ale
als het rommelen van den donder in _de verte weergalmden, verhieven
zich uit het diepst der onbekende moerassen en kreupelbosschen iü lê
prairie.
Het wild gedierte huilde naargeestig op de tonen van het ontstemde natuurorgel, terwiji de nachtvogels, door het ongewone gebtildei.
nit den slaap gewekt, hunne rauwe en wanluidende kreten aaiihieVen.
In het kamp der Chichimeka's was alles rustig.
De schildwachten waakten, op hunne buksen geleund, of nedergehurkt bij het smeulende vuur, dat weldra geheel zou uitgaan.
To midden van het kamp zaten twee mannen hunne Indiaansche
pijp to rooken en zacht samen to keuvelen.
Deze twee mannen waren Don Miguel en Goedsmoeds.
Eindelijk klopte Don Miue1 zijn pijp uit, stak haar ih zijn gordel,
smoorde een onwillekeurig geeuwen, en stond op, vadsig de atmen en
beenen uitstrekkende om or den bloedsomloop to herstelien.
Wat gaat gij doen ? vroeg Goedsmoeds, terwiji hij zieliin
tchtelooze bonding half "mar hem toe-wendde,
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- Een weinig slapen, antwoordde de jager.
- Slapen ?
- Waarom niet ?
— Het is reeds diep in den nacht, wij zijn zeker de eenigsten die
nog waken ; het is meer dan waarschijnlijk dat wij Everaert Diet zien
zullen eer de zon opkomt het is dus beter, voor den oogenblik althans,
dat wij een poosje gaan slapen, zoo gi'j er ten minste niets tegen hebt.
Goedsmoeds hield zich den voorvinger voor den mond, om zijn
vriend to beduiden dat hij op zijne hoede moest zijn.
— Het is reeds diep in den nacht, zeide hij met een gesmoorde
stem or broeit een geducht onweder.
- Waar of Everaert toch blijft ?
Zijn lange afwezigheid maakt mij, ik weet niet hoe, ongerust.
- Hij iS de man niet om zijne vrienden,dan om gewichtige redenen,
in het onzekere to laten, het zou wel kunnen zijn....
- Ga voort, zei Don Miguel, zeg ronduit wat go denkt.
Welnu, ik vrees maar al to zeer dat hem een ongeluk overkomen is.
— 0, ho ! zoudt gij dat d.enken ?
Die Everaert is het, een hombre de a cabella, een man van beproefden
moed en buitengewone kracht.
- Dat alles kan wel waar zijn, antwoordde Goedsmoeds nog even
bezorgd.
— Wel, denkt gij dan dat iemand die zoo goed gewapend is en het
leven der prairien, zoo door en door en kent, niet in staat zou zijn om
zich te redden, welk gevaar hem ook bdreigen mocht ?
— Ja, wanneer hij met een eerlijken vijand to doen had, die hem
stout onder de oogen zag en een strijd op gelijke kans met hem
aa nging.
- Pardi ! op het terrein waar wij ons bevinclen, wordt ieder
wapen voor geoorloofd gehouden., als bet or op aankomt, om zich van
een vijand to ontslaan.
— Nu, dat weet ik even good als gij, mijn vriend, even good als
ik weet dat er goon geduchter wapens zijn dan the zich in de duisternis
verschuilen.
Sluipmoord, namelijk.
•
De jager huiverde onwillekeurig.
- Yreest gij inderdaad voor sluipmoord ? vroeg hij.
- Waar zou ik anders voor vreezen ?
- 't Is waar, prevelde de jager, terwiji hij het hoofd het hangen ;
mar een oogenblik later vervolgde hij
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- Wat kunnen wij voor hem doen ?
— Pat is juist wat rnij in verlegenheid brengt.
— 1k kan echter onmogelij k langer hier blij yen ; het mag gaan
zoo het wil, ik moet zien wat er is.
— Maar hoe zult gij dit zien ?
— Ik weet het niet, God zal het rnij ingeven.
- Gij hebt wel zeker het een of het andere plan ?
- Ja, dat wel.
- Wat dam ?
- Gij zult het hooren ; ik reken er zelfs op dat gij rnij het zult
helpen uitvoeren.
Don Miguel drukte hem met warmte de hand.
- Gij kunt op mij rekenen ; verklaar uw plan.
— Het is eenvoudig genoeg :
Wij zullen dadelijk het kamp verlaten, en het terrein aan den
rivierkant in alle richtingen. afloopen.
— Goed, maar ik moet u doen opmerken dat het onweder niet
lang zal uitblijven ; het regent reeds met groote droppels.
- Eon reden to moor om ons to haasten.
- Gij hebt gelijk.
Vergezeit gij mij dan. ?
hemel, twijfelt gij daar nog aan ?
- Ilc ben eon domkop : vergeef mij, brooder, ik zeg u dank voor
uwe goedheid.
Waarom dat ?
- Integendeel, ik ben u dank schuldig.
— Hoe zoo ?
— Tel, gij geeft mij gelegenheid om cone schoone waudeling to
maken.
Goedsmoeds antwoordde niet.
De komische toon van den jager strookte to weinig met de somber()
gemoedstemming waarin hij zich op dit oogenblik beyond.
Zij zadelden terstond hunne paarden en na hunne wapens to
hebben nagezien, met al de nauwkeurigheid van mannen die er zich
weldra meenden van to bedienen, stegen zij te paard on reden stapvoets
naar den uitgang van bet kamp.
De twee schildwachten die bij den slagboom op post stonden en
strong wacht hidden, stelden zich onmiddellijk voor de beide ruiters.
Doze waren in 't minst Diet voornemens om stil weg to sluipen,
daar zij goon reden hadden om bun tocht geheim to houden,
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Gaat gij vertrekken ? vroeg een der schildwachten.
Neen ; wij gaan slechts op verkenuing uit in den om.trek.
— Op dit uur ?
- Waarom niet ?
- Drommels ! mij dunkt dat het in zulk weer beter is om te slapen
dan de prairien af to loopen.
— In uw oog schijnt het verkeerd, kameraad, hernam Goedsmoeds
op een toon van gezag, maar onthoud dit :
Ik ben aan niemand rekenschap schuldig ; als ik op dit uur, bij
kitik een dri3igend onweder uitga, is het wel waarschijnlijk dat ik or
mijne goede redenen voor heb ; die redenen kan en behoef ik u niet to
zeggen.
Wilt gij mij doorlaten, ja of neon ?
Maar weet dan vooraf dat ik u verantwoordelijk stel voor de
vertraging die gij in het volvoeren mijner plannen veroorzaakt.
De ferme toon dien de jager aansloeg scheen de twee schildwachten
to treffen.
Zij raadpleegden samen eenige minuted in stilte.
Eindelijk schenen zij het eons to zijn geworden en wendde de
laatste woordvoerder zich weder tot de beide ruiters, die bedaard den
,uitslag van hunne overvveging stonden af to wachten.
- Passeert, zeide hij, het staat u vrij orn to gaan waar gij goedvitt& ; ik heb tnijn plicht gedaan met u to ondervragen. God goof dat
gij den uweu doet met op doze wijs uit to gaan.
- Gij zult het spoedig genoeg weten.
— Nog eon woord.
— 1k luister.
- One afwezigheid, zoo God wil, zal niet van langen duu.r zijn,
Zoo niet, dan komen wij stellig tegen zonsopgaug terug ; intusschen
heb ik Ween ding aan to bevelen.
Winner gij driemaal bij regelmatige tusschenpoozen, een jaguar
hoort huilen, stijg dan to paard en kom in der iji op ons af, en niet
alleen gij, maar een tiental van uwe kameraden ; want als gij dat sein
hoort, is uw bondgenoot in groot gevaar.
- Hebt gij mij goed begrepen ?
- Zeer goed.
— En zult gij doen, wat ik u aanbeveel ?
- Ik zal het doen, omdat ik weet dat gij de vriend der In.dianen
tit, trn omdat ik van uw kant geen verraad kan. veronderstellenk
- Good, tot wederziens I
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Goed geluk !
De jagers reden den slagboom door, die onmiddellijk achter hen
gesloten werd.
Nauwelijks kwamen zij in de prairie, of het onweder dat sedert
zollsondergang gedreigd had, barstte met ontzettend geweld los.
Een schitterende bliksernstraal schoot door het luchtruim, bijna
onmiddellijk gevolgd door de ratelende dondersiag.
De boomen bogen zich onder het geweld van den wind en de regen,
begon met stroomen te vallen.
Onder dezen strijd der woedende elementen hadden de aventuriers
veel moeite om verder te komen.
Hunne paarden, door het flikkeren der bliksems en het geloei van
den storm verschrikt, stampvoetten en stijgerden bij iederen trod.
De duisternis narn dermate toe, dat de twee ruiters, ofschoon naast
elkander rijdende, elkander -n.anwelijks kon.den onderscheiden.
Do boomen, door het geblaas van den 4stormwind geslingerd,
zwiepten, kraakten en huilden als geteisterde Titans, en stemden in
ontzettende harmonie sarnen met het brullen. der verschrikte roofdieren, het ratelen der donderslagen en het bulderen der hooggezwollen
rivier, wier schuimende golven kletsten en braken tegen de zandige
oevers.
Don Miguel en Goedsmoeds, onder de ontzettingen der woestijn
grij geworden, schudden moedig het hoofd bij iederen rukwind die
hun als een vurig sirocco tegenwoei en vervolgden ongestoord hun
tocht.
Met strakkon blik de duisternis doorborend en met gesplitste
ooren de sombere geluiden beluisterend, die de naderende echos elkander
vertienvoudigd toekaatsten, bereikten zij, zonder eon woord gewisseld
to hebben, het meer Del-Rubio.
Daar, als bezielden hen e,ene gedachte, bleven zij beiden plotseling
staan.
De Rubio, een verioren en onbekenden bijstroom van de grotte.n
Rio Colorado, in welke hij zich na een moeilijken loop van nauwelijks
twintig mijlen uitstort, is op gewone tijden slechts een smalle waterspronk, die de indiaan.sche prauwen met moeite bevaren, maar de
paarden dos to gemakkelijker doorwaden, daar het water hun nauwelijks tot aan den buik kornt.
Op dit oogenblik nochtans was de still° beek opeens in eon kokenden vloed veranclerd, die met bulderend geruiseV in zijne bedding
voortgestuwd, op zijne onstuimige waters ontworte1d6 hownstaimmen
veenblokken en rotga1Qmpen. Daeoleepte.
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Om in deze oogenblikken de Rubio to willen oversteken zou het
werk van een krankzinnige geweest zij n ; wie het had durven wagen
zou in wcinige minuten door den bruischenden stroom zijn weggesleept,
welks drabbige, geele waterniassa van rninuut tot minuut breeder werd.
De jagers stonden een poos onbeweeglijk onder den stortregen die
hen overstelpte en staardon met peinzende blikken naar het aanwassende water, terwij 1 zij ternauwernood hunne paarden inhielden die
gedurig steigerden, met dof en angstig gehennik.
De menschelijke geest alleen scheen ongedeerd te midden van het
woeden der elementen.
Twee bronzed standbcelden gelijk, stonden daar beide mgmen,
roerloos en onverschrokken, as bespeurden zij niets van den vreeselijken storm die rondom hen huilde, en even kalm van ziel, als zaten zij
in een of ander ontoegankelijken schuilhoek bij een vroolijk knapperend
en koesterend takkenvuur. Zij hadden slechts eene gedachte, namelijk
huip toe to brengen aan iemand dien zij vreesden dat op dit oogenblik
in dreigend gevaar verkeerde.
Eensklaps sidderden zij , hieven beide tegelijk het hoofd op,
vestigden hunne vlammende blikken strak voor zich uit, maar de
duisternis was te dik, zij konden onmogelijk jets onderscheiden.
Onder de duizend geluiden der natuur had een en.kele kreet beider
oor, getroffen
Die kreet was een laatste noodgeschrei, een scherpe, doordringende
en langdurige angstkreet, zooals de sterke mensch door het nog sterker
noodlot overwonuen, uitstoot wanneer hij gedwongen wordt to erkennen
dat hij onmachtig is, dat alles hem ontzinkt en dat hij geen andere
toevlucht meer heeft dan God alleen.
De beide mannen reden driftig voorwaarts, hidden de handen aan
den mond in den vorm van eon roeper en slaakten op hun beurt een
doorborenden en langdurigen kreet.
Omtrent een minuut later klonk or ee11 tweede noodkreet door bet
luchtruim, hog doordringender en wanhopiger dan de eerste.
hoort gij dat ? riep Goedsmoeds terwiji hij zich hoog in de
—
stijgbeugels oprichtte en de vuisten krampachtig samenkneep, daar is
een mensch in doodsgevaar.
- Wie het ook wezen mag, wij moeten hem redden, antwoordde
Don Miguel.
Zij hadden elkander begrepen.
Maar hoe zouden zij dien man kunnen redden ?
- Waar was hij ?
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— Welk gevaar bedreigde hem ?
Wie was in staat al deze vragen die zich onwillekeurig aan hun
verstand opgedrongeu te beantwoorden. ?
\Toor hen uit lag het onmogelijke.
Op gevaar af van door den stroom to worden medegesleept,
dwongen de jagel s hun paarden om in de rivier af te dalen, en schier
tot op den hats van hunne edele maar angstige dieren gebogen, raadpleegden zij den stand der wateren.
Maar wij hebben reeds gezegd dat de duisternis te dik was om jets
te kunnen ouderscheiden.
- 't Is of de hel ons tegenhoudt riep Goedsmoeds wanhopig.
— IVIijn God ! zullen wij dien man moeten laten omkomen zonder
hem te hulp le kunnen snellen.
Op dit oogenblik schoot een schitterende bliksemschicht door
't z-werk.
Bij dit kortstondige Licht zagen de jagers een miter liopeloos met
den stroom worstelen.
— Mood ! moed ! houd moed ! riepen zij.
— Help antwoordde de onbekende met een gesmoorde stem.
Er viol hir inlet te twijfelen, iedere sekond.e was zoo good_ ads eene
eeu w.
De onbekende ruiter kampte tegen do overmoedige golven die hem
wegsleep t en.
Oog,,nblikkelijk hadden de jagers hun besluit genomen.
Zij gaven elkander stizwijgend de hand en drukten gelijktijdig
hunne paarden de sporen diep in de flanken de paarden steigerden
met onwillekeurig gebriesch maar gedwOugen aan den ijzeren wil en
de onverbiddellijke hand van den mensch to gehoorzamen, sprongen
zij snuivend en sidderend in de rivier.
Notseling vielen or twee geweerschoten, een kogel foot tusschen
de beidejagers door en eon smartelijke noodkreet verhief zich uit het
midden der golven.
_De man dien zij ter hulp kwamen was getroffen.
Hot onweder was nog altijd klimrnende, de bliksemffitsen volgden
elkander met ongemeene snelheid.
De jagers zagen duidelijk dat de onbekende zich aan de teugels
van zijn paard vastklemde zich door hetzelve in het water liet voortsleepen.
Tevens bespeurden zij (-tan den anderen oever een man voorovergetogen, , met de buks win den schouder en gereed om opnieuw vuur to
ffeven.

1108

MAX1MILIAAN

— leder zijn. werk ! riep Goedsmoeds laconiek.
- Goed ! was het niet minder korte antwoord van Don Miguel.
De jager nam den lasso, die aan den zadelknop hing, vierde hem in
de hand, liet hem over zijn hoofd zwaaien en wachtte den eerstvolgenden
bliksemslag af om hem nit te werpen.
Hij behoefde that lang te wachten en hoe snel het licht dok voorbij
ging, Don Miguel wist zijn oogenblik waar te nemen.
Het werptouw snorde door de lucht en de loopende knoop suingerde zich om den hals van het zwemmende paard, dat zoo moedig met
den .stroom kampte.
- aced juichte Don Miguel, hier heen, Goedsmoeds, hierzoo)
Thans zijn eig9n paard met kracht omwendende deed hij het op de
achterbeenen voile maken, juist op den oogenblik toen het grond dreigde
to verliezen en dreef het met vaste hand naar den oever terug.
— Hier ben ik ! antwoordde Goedsmoeds, die de eerste gelegenheid
afwachte om vuur te geven. Hob even geduld ik kom
Eon nieuwe bliksemvlam flikkerde.
Gelijktij lig drukte hij af, hot schot viei, en van den anderen oever
klonk den jagers eon kreet van woede en smart in de ooren.
— 1k heb hen geraakt, riep Goedsmoeds, morgen zal ik weten
wie :de kerel is ; en hier.Mee zijn buks achter den rug werpende, wendde
hij zijn paard naar Don Miguel.
Zoodra het paard van den onbekende dat door Don Miguel geblesseerd was, zich voelde ondersteunen en naar den oever slepen, verdubbeide het met instinctmatige schranderheid, de pogingen die men aanwendde, om het to redden.
De beide jagers hadden zich, om zoo to zeggen, voor de lasso
gespannen.
Door de vereenigde krach-ten hunner paardeu met die van bet
gelasseeide paard, gelukte het hull de stroom to broken, en na eene
moedige worsteling van eenige minuten bereikten zij alien eindelijk
den oever.
Nauwelijks waren zij behouden aan wal of de jagers stegen. af en
Odell naar het paard van den onbekende.
Zoodra het moedige dier voelde dat het vasten grond onder de
vote)] had, bleef het staan ads schcen het to beprijpen dat hot door
vender to gaan gevaar liep zijn meester — die, ofschoon bevvusteloos,
nog altijd de teugels in de gesloten vuist vastklerude, tegen do rotsklomp-311 to verpletteren.
Do jagerA 8unclei) thans de tenge16 lös amen deti man dials JRep
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wonderbaar gered in hunne armen en droegen hem eenige passen van
den rivierkant onder een boom, waar zij hem zacht nederlegde.
Beiden bleven met gespannen aandacht bij den gewonden drenkeling gebukt, den eersten lichtstraal afwachtten die hun, gelegenheid zou
geven om het lijk te herkennen.
— 01 riep Goedsmoeds op eens opstaande met een kreet van
smart en verschrikking, het is Evraert, de Vlaarnsche schildere
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Tegen het eerste aanbreken van den morgenstond was het vreeselijk onweder dat den vorigen avond begon en bijna den ganschen nacht
aanhield, allengs tot bedaren gekomen.
Da wind had den hemel schoongevaagd en de sombere wolken
verstrooid, die thans hier en daar als zwarte plekken op het blauwe
azuur aan den gezichteinder schenen te rusteii, de zon steeg majestueus
uit de kimmen, zich badende als in eon zee van lieht.
Het geboomte, door den gevallen regen verfrischt, prijkte weder
met dat heldergroene kleed, dat den vorigen dag door hitte verweikt of
door het stuifzand der woestijn ontkleurd en bezoedeld was.
De vogels, bij ontelbare duizenden onder het verkwikkende dichte
boomendak der bosschen verscholen, hieven met vollen gorge' het veelstemmig concert aan dat zij iederen schoonen morgen ter eere des
Allerhoogsten zingen, die grootsche hartverheffende hymnen, dat
harmonisch lofgezang, welks toonvolle maar kunstelooze melodién den
mensch, in dozen oceaan van gewassen verloren, nog sluimerend of half
outwakend, zoo zoetelijk doet droomen en hem onbewust laat omdolen
in het tooveriand eener hoop, die althans in doze wereld hare verwezenlijking Diet vindt.
Gelijk wij vroeger gezegd hebben was Everaert, dank zij den
beproefden moed en tegenwoordigheid van geest der beide woudloopers,
van eon onvermijdelijken dood gored en door hen onder een boom
neergelegd.
De jongman lag geheel buiten kennis en de eerste zorg der jagers
was om zijne wonden to oncierzoeken.
Hij hail er twee, eon aan den linkerarm en eon aan het hoofd.
Geen van beiden was gevaarlijk.

KEIZER VAN MEXICO

De wond aan den arm bloedde sterk ; een kogel had het vleesch
verscheurd, maar zonder ernstig letsel to veroorzaken.
Wat de wond aan het hoofd betrof, die blijkbaar door een snijdend
wapen was toegebracht, het haar had er zich reeds op vastgeplakt en de
bloeding doen ophouden.
De flauwte van Everaert was cleels het gevolg van zijn geleden
bloedverlies, deels van de vreeselijke overspanning en onmetelijke
krachtsverspilling in den langdurigen en hardnekkigen strijd., dien hij
had moeten doorstaan tegen de talrijke vijanden die hem zoo woest en
verraderlijk aanvielen.
Wegens hunne zwervende levenswijs en de tallooze gevaren aan
welke zij gedurig blootstaan, zijn de woudloopers uit den aard der zaak
verplicht zich eenige praktische kennis van de geneeskunde en vooral
van de heelkunde eigen te maken.
Als leerlingen uit de school der Roodhuiden, speelt de leer der
heelkrachtige kruiden in hun stelsel van geneeskunde een groote rol.
Don Miguel en Goedsmoeds stonden bekend als meesters in het
behandelen van zoogenaamde uitwendige gebreken op de In.diaansche
wij s.
Nadat zij dus eerst de wonden van Everaert zorgvuldig gewasschen
en het haar van zijn hoofd gedeeitelijk hadden afgesneden, namen zij
avegero-bladeren en maakten met brandewijn en water een soort van
pap gereed, dien zij bij middel van abanijo-bladeren en aloe-vezels op
de gewonde plaats vasthechtten.
Daarna gelukte het hun. met Ile punt van een Ines de dichtgeklemde
kaken des lijders in zoo ver to openen, dat zij hem eenige druppels in
den mond konden laten vloeien.
Na verloop van eon paar min.uten sloeg Everaert flauwtjes de oogen
op, en kleurde een vluchtig rood zijne verbleekte wangen.
De beide jagers stonden op hunne buksen geleund, geduldig to
wachten en hidden den lijder nauwlettelTd in 't oog, om bij de minste
verandering zijner gelaatstrekken, den waarschijnlijken uitslag gads to
slaan der middelen die zij tot zijn herstel hadden aangewend.
Wanneer iemand uit eene diepe bezwijming ontwaakt, krijgt hij
niet dadelijk het voile bewustzijn der hem oniringende zaken, noch de
herinnering der vroeger plaats gehad hebbende omstaudigheden terug.
Het plotseling verbroken evenwicht zijner geschokte zielsvermogens herstelt zich niet dan langzamerhand naarmate zijne zinnelijko
waarn.eming juister en zijn geheugen helderer wordt.
Everaert wierp eerst een koude, wezenlooze blik in het rond en
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sloot bijna onmiddellijk de oogen weder, als had doze eerste poging om
ze te openen hem verrnoeid.
— Het zul geen twee uren of hij heeft zijne krachten terug, en
over drie dagen zal men niet veel ongemak aan hem moor bespeuren,
zei Don Miguel met blijkbare ingenomenheid ; bij God ! dat is een van
die degelijke, ijzeren mannen die ik zoo gaarne zie, een van dat ras der
Vlamingen dat het sterkste der wereld is.
—
en dapper is hij ook, clat durf ik zeggen Maar toch, als
wij hier niet geweest waren, zou hij er waarschijnlij k slecht af zijn
gekomen.
— Het had heni den dood gekost en dat zou inderdaad jammer
zijn geweest.
- Zeer jammer.
- Enfin, hij mag van geluk spreken dat hij er zoo goed van af
gekom.en is.
— Maar zeg, \vat zullen wij flu doers ?
— Het spreekt van zelf dat wij hier niet kunnen blijvan ; en aan.
den anderen kant hij is buiten staat orn een voet to verzetten.
- Dat is zeer waar.
— Maar dat ziet er gek genoeg uit : hem op zijn paard to leggen
of in den zadel to zetten, daaraan valt niet to denken, wij zullen er dus
it anders op mooten verzinnen.
- Mijn hemel claar zie ik volstrekt geen bezwaar in ; de verdooving waarin hij than s verkeert kan op zijn mint nog twee uren aanhouden, en geduronde then tijd zal hij nauwelijks besof genoeg hebben
om eenige woorden to spreken of zich nevelachtig to herinlleren wat er
met hem gebeurd is.
Het is dus onnoodig dat wij beiden bij hem blijven, een van aim zal
voldoende zijn, ik, bij voorbeeld ; gij hebt inmiddels den tijd °m naar
het kamp terug to rijden en aan de mannen to vertellen wat hier heeft
plaats gehad, hurl, te zeggen in welken toestand hun kapitein zich
bevindt en hunne huip in to roepen om hem zoo spoedig mogelijk naar
het kamp to vervotron.
- Go hebt wattrachtig gelijk, Goedsrnoeds, uw plan is uitrnuntend,
ik zal het onmiddellijk gaan uitvoeren ; ik denk slechts twee uren op
zijn langst weg to blijven.
loud intusschen goed de waeht, men kan nooit weten welke lieden
hier in den omtrek rondzwerven en waarschijnlijk al onze gangen
bespieden.
- Stel u maar daarin. gerust, Don Miguel, ik ben geen man die
zich licht laat overrompe1en.
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Te* weerga, jai Goedsmoeds ik ken u van ouds, en ik weet wel
dat gij de man Diet zijt om u to laten foppen, ik ga derhalve gerust
been, zegde Don Miguel.

Het scalpeeren bid de Indianen.

Goedsmoeds bleef verbaasd staan en volgde hem een poos met de
oogen.
— Wel, wel riep hij nadenkend, de Hemel komt het mij zeggen)
maar die man is een der voortreffelijkste menschen die er bestaan ; ik
hob hem zoo lief, alsof hij miju eigen brooder ware.
71
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Hierop hernam hij zijne vorige plaats en lette met nieuvhgierigheid
op den gewonde, met die verstandige zorg die hij hem tot dusver onverpoosd betoond had.
Er verliep bijna een uur, en Everaert had zich nog niet bewogen
_sedert het oogenblik dat zijne flauwte van lieverlede afgenomen en in
een zwaren onrustigen slaap was overgegaan, waaruit hij niet spoedig
scheen te zullen ontwaken.
Goedvymeds had zich naast hem op het vochtige gras nedergevleid ;
hij zat met het geweer tusschen de knieen, bedaard zijn pijp te rooken,
en .m. t al het geduld dat de jager bijzonder eigen is, het oogenblik
of to wachten, waarop een of ander verschijnsel hem bewijzen zou
dat de gewonde eindelijk lien staat van gevoelloosheid to boven'was,
van welke de jager, zoo zij to lang aanhield, zich weinig goods voorspelde.
De jager begon vurig naar het einde to verlangen en al zou het ook
op een hevige koorts moeten uitloopen, had hij wel gewenscht dat het
gestel van den jongman door een of anderen plotselingen schrik
getroffen en als met geweld in het werkelijke leven ware terug
geworpen. Hij hoopte hiertoe op de komst der Chichim.eka's en staarde
menigmaal ongeduldig in de woestijn uit, om to zien of hij ze niet reeds
in de verte bespeuren kon.
Maar hoe hij ook luisterde, of kook, hij zag of haorde niets.
Alles rondorn hem was eenzaam en stil.
- Helaas ! prevelde hij met eon onvoldanen blik op Everaert, die
daar aan zijne voeten nog altijd ongeweeglijk lag uitgestrekt, de schok
dien hij gekden heeft is voor hem to hevig geweest en er schijnt thans
niet to zullen gebeuren om dozen leven.loozen klomp to galvaniseeren en
tot bewustzijn terug to roepen.
Nadat hij dozen uitroep rnisschien twintigmaal met klimmende
teleurstelling herhaald had, hoorde hij eensklaps, op eenigen afstand
een vrij sterk geritsel in de struiken en een gekraak van dorre takken
en bladeren.
— Ha ! wat kan dat zijn ? riep hij, schielijk het hoofd opstekend
en in de richting uitkijkende vanwaar het gedruisch zich hooren liet,
om er de oorzaak van to ontdekken.
Terstond fonkelde zijn oog van blijdschap en barstte hij los in een
hartelijk gelach.
- Carambo ! riep hij, dat is een kolfje naar mijne hand, dat
buitenkansje zendt mij de hemel om mij uit de verlegenheid te helpent
eu ik heet onzen vriend hartelijk welkom !
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Geen twintig schreden van hem af, op een der hoofdtakken van een
ontzaglijken tulpenboom, zat een prachtige jaguar, die hem met \dammende oogeti aankeek,- terwiji Iiij zich van tijd tot tijd met de pooten
achter de ooren streek en al de grimassen maakte die aan het katten.
geslacht eigen. zijn.
Door bet onweder van den vorigen avond verjaagd, had hij waarschijniii k zijn ho l niet in tijds kuiluen bereiken en word hij thaws op
zijne vlucht derwaarts, door do ontmoeiing der twee rnannen op eene
opaangename wijze gestoord.
De jaguar of Amerikaanschen tijger, wel van den mensch to zoeken
of uit eigen beweging aan to vallen, zal hem hover zorgvuldig ontwijken
en niet dan in uitersten nood een strijd met hem wagon ; maar dan ook
is hij des to gevaarlijker en volgt or gewoonlijk een strijd op leven en
dood, van welke de mensch niet zel.d.,, n het slachtoffer wordt, zoo hij
ten minste goon geoefend jager en met de listen dozer gevaarlijke roofdieren bekend is.
Op hetzelfde oogenblik dat de tijger den jager in het oog kreeg,
had ook doze hem gezien ; het gevecht was derhalve onvermijdelijk.
De beide vijanden bleNen elkander eenige minuten lang afmeten,
en wisselden blikken als vuurpijlen.
Komaan ! beslis dan, luiaard, mompelde Goedsmoeds.
De jaguar antwoordde met een dof gegrom, scherpte eenige
sekonden zijne nagels aan den boomtak waar hij op zat ; zich toen
terugdringend en bit*, als een bal in.eenrollende, mat hij den vollen
afstand en Meld zich gereed om met een enkelen sprong op den jager
af te stormen.
Doze verroert zich niet, maar stond niet de buks aan den schouder
een weinig voorover met de beenen wijd van elkander en vast op den
grond geplant, en volgde met welberekendenblik al de bewegingen van
zijn. kampioen : op het oogenblik toen doze vooruitschoot'gaf de jager
vuur.
He l schot knalde ; de tijger buitelde in de lucht om, en viol met
een woest gehuil voor de voeten des jagers neder.
De jager bukte even om zijn vijand. van naderbij to bezien, maar
do tijger was dood.
— De kogel was door het rechteroog ingegaan en had hem de
hersens doorboord.
Intusschen was Everaert door het gebrul van den jaguar en het
losbranden der buks uit zijne vadsigheid gored.
Hij opende de oogen, on zich eensklaps op den reciter elleboog
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verheffonde, staarde hij met verwilderden blik in het rond ; zijn gelaat
was zonderbaar samengetrokken, hij scheen evenzeer verbaasd als
verschrikt en een hooger rood kleurde zijn wangen.
— Help ! Help ! schreeuwde hij onwillekeurig met eene holklinkende stem.
— Hier ben ik al ! zei Goedsmoeds terwijl hij reeds naar hem
toesnelde en hem dwong om weder te gaau liggen.
Everaert staarde hem verwonderd aan.
Wie zijt gij ? vroeg hij een poos daarna. Wat wilt gij P Ilk ken
u Met.
- Daar hebt gij gelijk in, antwoordde de jager bedaard, terwijl
hij hem toesprak als een kind ; maar gij zult mij spoedig kennen, stel
u gertst en laat het u voor het oogenblik genoeg zijn to vernemen dat
ik eei vriend van u ben.
- Eon vriend herhaalde de gewonde, die met veel moeite zijne
verwarde en benevelde zinnen poogden bijeen to zamelen ; welke vriend
zijt gij ?
- Mijn hemel ! riep de jager, ik geloof toch niet dat gij ze met
dozijnen kunt tellen ; ik ben sedert eenigen tijd uw vriend, ik heb uw
leven gered toen gij op bet punt waart van het verliezen.
— Maar dat alles zegt mij nog niets. Hoe kom ,ik hier ? en hoe
kornt gij hier ?
- Gij doet mij zooveel vragen te gelijk dat ik u onm.ogelijk kan
antwoorden.
Gij zijt gewond en uw toestand is van dien aard dat gij nog niet
moogt spreken, wilt gij ook drinken ?
- Ja, antwoordde Everaert werktuigelijk.
-Goedsmoeds gaf hem zijne kallebasflesch.
— Maar heb ik daar straks soms gedroomd ? vroeg hij een poosje
later.
- Wie weet ?
Dat schieten, dat huilen welk ik gehoord heb ?....
— Theft niets to beduiden : het was maar een tijger, dien ik eenige
ptolsen van hier heb doodgeschoten.
Er volgde eenige minuten stilte.
Evraert begon dieper door te denken, er kwam Licht op in zijn
beneveld verstaud, zijn geheugen seheen le ontwaken, de jager bespiedde
met nauwlettende zorg doze sporen van terugkeerende denkkracht op
het gelaat van den jongman.
Eindelijk schitterde er een straal van levendig bewustzijn uit het
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cog des lijders en vestigde hij een koortsachtigen blik op den ouden
jager.
— Hoe lang is het wel geleclen dat gij mij gered hebt ? vroeg hij.
— Nauwelijks drie uren.
— Dus is er sedert de gebeurtenissen die mij hierheen geleid
hebben niet meer verloopen dan....
— Dan een halve nacht, verzekerde hem de jager.
— Ja, ja, hervatte de jongman met een diepe stem, nu begrijp ik
het, een vreeselijke nacht. 0 ! ik dacht dat ik had moeten sterven.
— Gij zijt slechts als door een wonder gered.
— Ik - zeg u dank.
— Ik was niet alleen.
— Wie heeft mij dan nog meer geholpen ? Zeg mij zijn naam
opdat ik then voor altijd in mija geheugen mag bewaren.
— Don Miguel !
— Don Miguel ! riep do gewonde blijkbaar getroffen, alweer hij !
0, dien naam had ik reeds moeten veronderstellen, want die man houdt
veel van mij.
— Dat is zoo.
— En gij, hoe beet gij ?
— Goedsmoeds.
De jongman ontroerde en strekte de hand uit.
— Uw hand ! riep hij, gij hadt reden daar even to zeggen dat gij
mijn vriend waart, want gij zijt het sedert lang !
— Don Miguel heeft mij dikwijls van u gesproken. Wij zijn sedert
vele jaren aan elkander verbonden.
— Dat weet ik ; maar waar is hij Loch daar ik hem niet zie ?
— Hij is omtrent twee uren geleden naar het tramp vertrokken om
hulp te gaan haler.
— Hij denkt aan alles.
— Wat mij betreft, ik ben hior gebleven om op u to passers en to
waken zoolang hij weg was ; maar hij zal spoedig terugkeeren.
— Denkt gij dat ik lang gedwongen zal ziju om mij stil te houden?
— Neon, uwe wonder zijn niet ernstig. Wat u thans het timed
neerdrukt is de zedelijke schok die uw gestel geleden heat en vooral
het bloed dat gij verloren hebt bij uw tocht over den Rubio.
— Doze rivier dus .... ?
— Is de Rubio.
— Ben ik dan nog altijd op dezelfde plaats waar do strijd eindigde?
— Ja.
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- Hoela,ng denkt gij wel dat ik in mijn tegenwoordigen toestand
blijven zal ?
— Vier of vijf dagen.
Thans kwam er weder een poosje stilte in dit moeilijk en afgebroken
gesprek.
— Gij hebt mij gezegd dat hetgeen mij het meest nederdrukt de
zedelijke schok is die mijne vermogens getroffen heeft, niet waar ?
begon Everaert opnieuw.
- Ja, dat heb ik gezegd.
- Denkt gij niet dat ik door een krachtigen en onverzetbaren wil
een gunstige verandering in dozen toestand zou kunnen brengen ?
- Dat zou ik wel denken.
Geef mij uwe hand.
— Ziedaar.
— Good, ondersteun mij een weinig.
— Wat wilt go doen ?
- Opstaan.
— Goddank ! ik heb het wel gezegd dat gij een man waart.
Komaan dan, vervolgde hij, ik geef u verlof, beproef het.
Na eenige vruchtelooze pogingen gelukte het Everaert eindelijk
zich op de beenen to houden.
Eindelijk ! riep hij op triomfantelijken toon.
Maar bij den eersten stap dien hij deed, verloor hij het evenwicht
en viol op den grond.
Goedsmoeds kwam hem to hulp.
Laat mij begaan ! riep Everaert, laat mij begaan, ik wil mij
alleen zien op te heffen.
Hij slaagde werkelijk.
Ditmaal nam hij zijne maatregelen beter dan den eersten keer en
het gelukte hem eenige stappen to doen.
Goedsmoeds staarde horn met bewondering aan.
— 0, het is de wil die de stof beheerschen moot, hervatte Everaert
terwijl hij stond to hijgen met saamgetrokken wenkbrauwen en opgezwollen voorhoofdaderen ik zal er wel komen.
— Ge zult u zelf dooden.
Neen, want ik moot leven ; laat mij eons drinker".
Goedsbloeds overhandigde hom voor de tweede maal zijn kalebasflesch, die de jongman gretig aan zijne lippen zette.
- Thans, riep hij met een zenuwachtige stern terwij 1 hij de flesch
aan Goedsmoeds teruggaf, dadelijk to paard.
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— Hoe zegt gij ? te paard ! herhaalde deze met verbazing.
— Ja, ik wil vertrekken.
— Maar, dat is immers een dwaasheid.
— Laat mij begaan, zeg ik u, ik zal mij wel goed houden ; doch
daar de woad aan mijn linkerarm mij belet om alleen op te stijgen,
verzoek ik u mij een handje te helpen.
— Verlangt gij het ?
— Ilc gebied het u.
— Welaan dan, op Gods genade !
- Die zal ons beschermen, houdt u daarvan verzekerd.
Qoedsmoeds hielp den jongman voorzichtig in den zaciel,.
Tegen alle verwachting van den jager, hield hij zich rechtop en
ferm.
— Neemt, gij nu de huid van uw jaguar en laat ons vertrekken.
— Waar moeten wij heen ?
— Naar het kamp. Don Miguel zal zich wel verwonderen als hij
mij ziet, daar hij mij reeds voor half dood hield !
Goedsmoeds gehoorzaamde werktuigelijk en volgde den jongman
zonder een woord te spreken.
Hij gaf het op om dit zonderlinge karakter te willen verklaren.

HOOFDSTUK LXXVIII

irreedheicl van Cassa.

Het verbond dat Cassa tusschen de Indiaansche stammen bewerkt
had om. de blanken uit te roeien was niet het eenige wat het wreede
opperhoofd in het werk gesteld had om de blanken te bestrijden.
Om een staaltje van zijne wreedheid aan to halen diene het
volgende
Een gezin van Amerikaansche landverhuizers, bestaande uit vader
en moeder, twee kinderen van tien en twaalf, een dochtertje van Brie of
vier' jaren, en vijf bedienden, was uit de westelijke staten vertrokken,
met oogme'k om er eenige, door hen aangekochte gronden to ontginnen
en zich aan de boven-Missouri te vestigen.
In het tijdvak, toen het pier ons door verhaalde plaats greep, werd
deze landstreek schaars door den voet der blanken betreden, en was zij
nog geheel in de macht der Indianen, die haar in alle richtingen doorkruisten, en het vrije bezit dezer onmetelijke woestijnen alleen deelden
met enkele jagers en strikkenleggers, hetzij Mestiezen of Canadeezen.
Bij hun vertrek naar de nieuwe volksplantin:..r, waren zij door
hunne vrienden gewaarschuwd, en werd hun , zelfs geraden, zich niet
mes zulk een kleine karavaan in de eenzame wildernis te wagen, maar
liever te_wachten op de komst van meerdere landverhuizers, die zich
weldra ten getale van vijftig of zestig man zouden vereenigen ten eincle
naar dezelfde streek op weg te gaan, wanneer zij den Indianen ontzag
genoeg konden inboezemen, om veilig en ongestoord de plaats hunner
bestemming te bereiken.
Het hoofd der emigrantenfamilie was een oud gediende uit den
Mexikaanschen vrijheidsoorlog, bezield met leeuwenmoed en met een
echt Saxische stijfhoofdigheid.
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Het eenige dus dat hij op de bekomene waarschuwing ten antwoord
gaf was, dat hij zich met zijne vijf knechts ruim in staat gevoelde, den
vijanden het hoofd to bieden, en dat hij zijne gekochte eigendommen
zou bereiken zonder gevaar of tegenstand.
Hij maakte dus zijne toebereidsels als een man, die eenrnaal zijn
-besluit genomen heeft, van geen uitstel meer weet en vertrok ondanks
do afkeuring zijner vrienden, die hem onheilen voorspelden.
Intusschen gingen de eerste dagen zijner reis tamelijk rustig
voorbij en gebeurde er niets, dat doze sombere voorspellingen scheen
to rechtvaardigen.
De landverhuizers trokken ongehinderd voort door eene heerlijke
streek, zonder dat zich een enkele Indiaan het zien.
De Amerikanen zijn lieden, die zeer gemakkelijk van de uiterste
voorzichtigheid tot het volst on vermetelst vertrouwen overslaan
aanvankelijk werden zij Merin niet teleurgesteld.
Terwijl zij dus van dag tot dag voorttrokken, zonder dat de minste
tegenspoed of hindernis hun tocht belemmerao, begonnen zij om de
vrees hunner vrienden to lachen. en met het onzichtbaar gevaar to
spotten.
Allengs versiapten zij in hunne waakzaamheid, verzuim.den de
poodige voorzorgen om zich tegen overrompeling to verzekeren, en
verlangden bijna een troop Roodhuiden to ontrnoeten, ten einde bun de
kracht hunner wapenen eons to doen. gevoelen.
Zoo gingen do zaken ongeveer twee maanden lang, en witren de
emigranten niet verder dan teen dagmarschen van het oord hunner
bestemming vorwijderd, dat zij reeds staat maakten ongestoord in bezit
to zullen nemen.
Zij dachton niet langor aan de Indianen, en als zij er des avonds
bij hunne bivakvuren, eer zij zich ter ruste begaven, soms over zatonto
keuvelen, was het alleen schertsenderwijs, of om zich over de bespottelijke vrees hunner vrienden vroolijk to maken, die zich van de amvallen der Roodhuiden in de prairien zulke overdroven donkbeelden
hadden gevormd.
Op zekeren avond, na een vormoeienden dag, had de kleine karavaan zich ter ruste gelegd., na twee der hunnen rondom hot kamp op
schildwacht to hebben gezet, meer uit gewoonte en orn hun geweten
geriist to stellen, of om tegen de wilde dieren to waken, dan wel om
andere redenen.
Do schildwachten, reeds gewoon, nimmer gestoord to worden, en
op hunne beurt moede van den langen dagmarsch, waakten wel is waar
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een poos en staarden onverschillig in het rond, of keken op naar de
sterren, maar allengskens werden hunne oogleden door slaap bezwaard,
en weldra waren zij ook ingedommeld.
Hun ()awaken zou des te verschrikkelijker zijn.
Tegen middernacht slopen er een vijftigtal Kamantsjen als duivels
door de duisternis, drongen tot het kamp door, beklommen de half
voltooide verschansing, en eer de Amerikauen tijd hadden hunne wapens
te grijpen of aan verdediging te denken, waren zij alien reeds vastgekneveld.
Nu volgde er een van die jammerlij ke tooneelen van natuurmenschelijke wreedheid,
wreedheid, waarmede de Indianen destijds de emigranten
poogden af te schrikken zich in de prairien te vestigen, en wier gruwzaamheid nauwelijks eene beknopte beschrijving gedoogt.
Cassa bereidde den rampzaligen moord, as wij het nog -dien
zachteren naam mogen geven, met eene koelbloedigheid en wreedheid
zonder voorbeeld.
Het hoofd der karavaan en zijne vijf knechten werden naakt uitgeschud, aan boomen gebonden, gegeeseld en gemarteld, terwijl de twee
jonge knapen voor hunne oogen bij een langzaam vuur letterlijk levend
werden gebraden.
Be moeder, half uitzinnig van schrik, vluchtte met -haar dochtertje
in de armen.
Na een eind ver geloopen te hebben, begon de kracht haar te
begeven, en viel zij bewusteloos ter aarde.
De Indianen hadden haar weldra gevonden en meenende dat zij
dood was, achtten zij het der moeite niet waard haar te scalpeeren, maar
zij ontnamen haar het kind, dat zij nog in de armen gekneld hield.
Bat kind werd bij Cassa gebracht.
— Wat moeten wij daarmede doers ? vraagde de Indiaan die het
hem voorhield.
— Naar het vuur er nae* ! was het korte antwoord.
Be Indiaan stelde zich ongevoelig in beweging om de ontvangen
order nit te voeren.
loud op ! riep de vader met eene hartverscheurende stem, dood
dit onnoozele schaap niet op zulk eene gruwzame wijze, is het u niet
genoeg dat gij ons zoo wreédaardig foltert ?
De Kamantsje stond een oogenblik besluiteloos en wierp een
vragenden blip naar zijn overste.
Deze bedacht zich een poos.
- Wacht, zeide hij het hoofd opheffend zich tot den emigrant
wendende, gij verlangt dat uwe dochter blijft leven, niet waar ?
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- Ja ! antwoordde de vader.
- Goed, zeide hij , danzal ik u haar leven verkoopen.
De Amerikaan beefcle reeds bij dit voorstel.
— Op welke voorwaarde ? vraagde hij.
- Luister hervatte de gruwzame Cassa en met nadruk op ieder
syllabe, terwip hij den ongelukkigen vader een doorborenden blik
toewierp, die hem het merg in het gebeente deed huiveren, zeide hij
hem
— Ziehier mijne voorwaarden : a ben meester van u gij
zijt mijne vijanden, ge zijt roovers en indringers in mijn land, uw leven
behoort mij toe, ik kan, het dus verlengen of verkorten, mar goedvinden, zonder dat gij er u kunt tegen verzetten.
En met een satanschen glimlach vervolgde hij :
- Intusschen, ik weet niet waarom, maar ik ben vandaag bijzonder
barmhartig, uw kind zal 'even. loud echter een zaak in gedachten,
namelijk dit : welke foltering ik u ook doe ondergaan, welke pijn gij
ook gevoelen moogt, op den eersten kreet van smart dien gij laat
hooren, zal uw dochtertje worden gewurgd. Het staat dus aan u haar
to redden, zoo gij zwijgen kunt.
— 1k neem het aan, antwoordde de emigrant, ik geef niets om da
vreeselijkste pijn, als gij mijn kind slechts het leven laat.
Een sombere grijnslach speelde op de lippen van het opperhoofd.
— Nog een woord, hervatte de emigrant.
- Spreek.
- Sta mij een genot toe, laat mij het arme wicht kussen, eer ik
sterf.
- Geef hem het kind ! klonk het bevel van Cassa.
De Indiaan held den emigrant het kind voor.
Het onnoozele schaap, als begreep het alles wat er plaats had,
strengelde haar vader de armpjes om den hals onder luid geween.
De ongelukkige vader, aan al zijne loden gebonden, kon het alleen
met zijne lippen liefkozen, en kuste de onnoozele alsof hij haar zijn
laatsten levensadem wilde instorten.
Dit schouwspel had jets plechtigs en ijzigwekkends, dat zelfs sommige Roodhuiden deed sidderen.
De vijf mannen, naakt aan boomen gebonden, de twee knapen, die
voor de gloeiende kolen lagen to krimpen en to kermen, de gevoellooze
Indianen, die het aanstaarden, verlicht door ..den sornberen, heilloozeni
gloed van het martelvuur, vormden hier het ontzettendste tafereel dat
zich ooit de wildste verbeelding had kunnen schilderen..
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— Het is genoeg, riep Cassa.
— Nog een gift, een laatste aandenken, zuchtte de vader.
Het opperhoofd haalde de schouders op.
Waartoe zou het dienen ? zeide hij.
— Om mij den dood to verzachten dien gij mij hebt toegedacht.
— Maak het kort, wat wilt go nog ?
- Ontneem mij dozen oorring en hang dien, met een vlok van
mijne haren, om den hals van mijn kind.
— Is dit alles ?
- Alles !
— Het zij zoo.
Het opperhoofd trad naar den emigrant, nam hem een ring uit het
rechteroor, sneed met zijn mes een vlok nit zijne haren en hem toen
met een bittern lach aanziende, zeide hij :
Luister, gij en uwe metgezellen zullen levend gevild worden en
nit een stuk van uwe huid zal ik den zak en het snoer maken waarmede
uwe haren en den oorring aan den hals van uw kind zullen gedragen
worden. Gij ziet, ik ben edelmoedig, ik sta u meer toe dan gij mij
vraagt. Denk intusschen aan ooze voorwaarden.
De emigrant schoot hem eon verachtelijken blik toe.
— loud uwe beloften gelijk ik de mijne zal weten to houden,
ball:. Begin uwe marteling, go zult Zion hoe eeii man sterft.
De zaken liepen onverbiddelijk af, gelijk zij besproken waren.
De emigrant en zijne knechten werden levend gevild, voor de oogen
der twee arms knaperi die aan de voeten lagen to braden en langzaarn
door de vlammen verteerd werden.
De Amerikaan onderging zijn straf met een mood, die het opperhoofd, zijns ondanks, bewonderde. Geen enkele kreet, klacht of zucht
ontsnapte aan zijne bloedende horst, hij was als van graniet.
Toen de huid geheel was afgestroopt naderde hem Cassa de ()ligelukkige led& nog.
- Gij zijt eon man, zeide hij, sterf gerust. Ik zal de belofte houden
die ik u gedaan
De uitvoering van het gruwzaam v.onnis had eenige uren geduurd.
De Roodhuiden plunderden en roofden adios wat do Amerikanen bezeten
hadden.Wat zij niet konden meenemen of waard achtten, word verbrand.
Cassa kwani stipt de beloften na die hij ziju slachtoffer gedaan had.
Gelijk hij hem gezegd had bereidde hij een stuk van de huid
maakte or eigenhandig een beurs van, waarin hij de haarlok en den
oorring plaatste en ze toen bet kind om den hals hing aan een riempje
mode uit de huid van haren vader gemaakt.

HOOFDSTUK LXXIX.

Ile Spott er.

Ondanks de onverzettelijke wilskracht waarmede Everaart zijne
smarten poogde to beheerschen, veroorzaakte de beweging yen zijn
paard hem vreeselijke pijnen, die zijn aallgezicht samentrokken en het
koude zweet op zijn voorhoofd deden parelen.
Hij werd bleek als een lijk, van tijd tot tijd benevelden zijne
oogen, het was of alles rondom hem draaide, hij waukelde soms in den
zadel en rnoest zich aan de lumen van zijn paard vastklemmen om er
niet af to
Weerbarstig stof ! bromde hij met een doffo stem, zou ik u dan
niet kunnen overwinnen.
Daarop verdubbelde hij zijne inspanning orn zich niet verlegen to
toonen, glimlachte nu en dan tegen Goedsmoeds en sprak hem sours
luchthartig toe.
Voor de eerste maal in zijn Leven zag de oude jager zich tot zwijgen
gebracht ; hij zocht in de herinneringen van zijn avontuurlijk leven naar
eene omstandigheid gelijk aan die waarin hij zich op dit oogenblik
beyond ; maar tot zijn groot ver1riet moest hij bekennon, dat hij nog
nooit lets van dien aard gezien had ; doze teleurstelliug maakte hem
tegen wil en dank zoo mistroostig, dat hij met een norsch en ontevreden
gelaat naast den jongen voortreed.
Intusschen kwamen zij toch verder ; maar opeens hoorden zij in
dezelfde richting die zij volgden en op eenigen afstand voor hen uit een
heftig gedruisch van paardenhoeven.
- Daar is Don Miguel ! riep Everaert.
- Hoogstwaarschifillijk, zei Goedsmoeds.
- Hij zal wel zeer verwonderd zijn, dat ik de hulp die hij mij
brengt reeds halfweg te gemoet koom.
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— Pat zal hij zeker.
Goedsmoeds keek hem aan
Gij hebt zeker een eed gedaan em u eene hersenontsteking op
den pals te halen, niet waar ? zeide hij kortaf.
— Hoe dat ? vroeg de jongman verwonderd.
— Maar, mijn. God ! dat is immers licht te begrijpen, hervatte de
jager op knorrigen. toon ; eon uur lang begaat gij nu reeds dwaasheid
op dwaasheid ; bedrieg toch u zelven niet, -wat gij voor kracht aanziet
is niets meer dan de koorts : die alleen houdt u gaande, pas dus op en
vermoei u niet huger moon onmogelijken strijd, daar gij, ik voorzeg
het u, molt als overwinnaar nitkomt. 1k hob u stil laten begaan omdat
ik er tot biertoe geen dadelijk gevaar in zag, maar geloof mij, schei er
nu mee nit, gij hebt reeds genoeg gedaan om de j uiste maat van uwe
kracht to kennen en voor u zelven to bewijzon wat gij in geval van nood
zoudt kunnen doen ; dat is voldoende, laten we thans stilhouden en
wachten.
— 1k zeg u dank , antwoordde Everaert hem hartelijk de hand
ik ie dat gij eon waar vriend zijt, uwe scherpe woorden
loewijzen mij dit ; ja, ik ben een dwaas, maar wat wil ik anders doen,
ik bevind mij in een moeielijken toestand, ieder uur dat ik verlies kan
mij of anderen op de grootste gevaren to staan komen Cik vrees dat ik
bez*ijken zal alvorens de taak to hebben volbracht die het ongeluk mij
heeft opgelegd.
- Gij zult nog veel vroeger bezwijken zoo gij niet verstandig
handelt ; vier of vijf dagen gaan spoedig genoeg voorbij, en bovendien,
wat gij niet kunt 4oen zullen uwe vrienden voor u
- 't Is waar, gij doet inij over mijzelven blozen, ik ben niet slechts
en dwaas maar een ondankbare.
Laten wij er thans niet verder over spreken ; het gedruisch
Komt reeds nader, waarschijnlijk zi,j4, het de kameraden, evenwel zouden
let ook vijanden kunnen zijn, in de wildernis moot men zich op alles
;ewapend houden ; gaan wij dus in dit kreupelbosch, wij zullen er
;eheel onzichtbaar zijn voor de blikken van wie het ook wezen mocht
oo het Don Miguel is dan komen wij to voorschijn, zoo niet dan houden
r ij ons schuil.
Everaert kon dezen raad niet anders dan ten voile goedkeuren ;
ij begreep maar alto wel, dat hij bij mogelijken strijd, in zijn tegenrooidigen toestand voor zijn vriend slechts een zeer geringe steun zou
unnen zijn.
De beide mannen verdwenen in de struiken die zich achter then
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sloten, en wachtten daar met het pistool in de hand de ruiters af, die zij
van minuut tot minuut nader hoorden komen.
Goedsmoeds had zich niet bedrogen. : werkelijk was het Don Miguel
die met een vijf-tiental Indianen terugkeerde.
Zoodra zij op weinige passen genaderd waren, kwamen de beide
mannen to voorsehijn.
Don Miguel kon nauwelijks zijne oogen gelooven ; hij begreep niet
hoe dezelfde man, die nog geen drie uren geleden bewusteloos on zonder
teeken van leven, als eon lijk op den groud lag uitgestrekt, thans kracht
genoeg bezat om hem to gemoet to komen en zich zoo recht en form in
den zadel to houden.
Everaert had eenige oogenblikken genot van zijn triomf, in de
bewondering die hij den Indianen afdwong, lieden welke goon andere
meerderheid kennen dan die der stoffelijke kracht ; daarop wendde hij
zich met een glimlach tot don Miguel.'
— De hulp die gij mij brengt is mij daarom niet minder welkom,
goede vriend, zeide hij met een zachte stem ; de hulp is mij in doze
oogenblikken, zoo al niet onmisbaar, dan toch hoogst noodig, want de
wil alleen houdt mij to paard in mijn toestand.
- Gij moot zoo spoedig mogelijk naar het 1-c amp terug,,' om alle
yerdere onheilen to voorkomen, zullen wij u or op een draagbaar laten
hen brengen.
- Een draagbaar, riep Everaert
- Gij moot; ik verzeker u, het is voor u van het meeste bolang
dat gij zoo spoedig mogelijk hersteld zijt, verspil dus uwe kraehten
niet in nuttelooze bravades.
Everaert boog zonder to antwoorden, hij begreep dat hij tegen het
het beweerde van den jager niet veel kon inbrengen ; nadat hij met
behulp der beide jagers van zijn paard was gestegen, gaf hij het bevel
om terstond een draagbaar samen to stellen.
Don Miguel stak zijn arm wader dien van den schilder, wenkte
Goedsmoeds om hen to volgen en verwijderde zich een eind ver van den
troop, waar hij den jonkman op het gras deed.'nederzitten.
- Daar gij thans in staat zijt mij to antwoorden, zullen wij van
het oogenblik gebruik maken om een weinig te praten, terwiji de baar
wordt gereed gemaakt, zeide hij, gij zult mij veel to vertellen. hebben.
De jonkman zuehtte.
- Ondervraag mij slechts, antwoordde hij.
- Ja, zoo zal het beter gaan ; op welke wijs en door wie zijt gij
aangevalle-n. ?
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- Dat zou ik u Diet kunnen zeggen het is bijster vreemd in zijn
werk gegaan, zoo verward zelfs, dat het mij met den loesten wil van de
wereld onmogelijk is om er het eerste woord voor te vinden.
- Dat maakt niets uit, zeg ons maar wat er met u gebeurd is ;
misschien zalicn wij, die beter dan gij met de prairiOn gewoon zijn, wel
een draad vinden om u in dit schijnbaar verwarde doolhof den weg te
wij zen
Evraert vertelde nu zonder zich Linger te laten bidden, tot in de
kleinste bijzonderheden hoe zich de zaak had toegedragen.
Bij den naam van Guerrero fronste Don Miguel de wenkbrauwen.
Toen hij van Guerero sprak, wisselden de jagers een blik van
verstandhouding ; maar teen de jonkman tot de zonderlinge ontknooping
genaderd was van het gevecht, waarin hij, op het punt van het onderspit te delven, eensklaps door drie onbekenden werd bijgesprongen, die
terstond daarna als met een tooverslag weder verdwenen waren, gaven
de jagers teekenen van de grootste verbazing.
- Ziedaar wat ik weet, vervolgde Everaiert, van de verfoeilijke
hinderlaag waarin ik veryallen was en waarvan ik zeker het slachtoffer
zou geworden zijn, zoo gij niet nog in tijds waart toegeschoten om mij
to redden. Mans weet gij alles zoo geed als ik, wat denkt gij er van ?
— Hum ! riep de jager, dat ziet or al zeer buitengewoon uit, inderdaad, er schuilt aehter doze historic eene donkere samenspanning, die
met veel boleid en met duivelsehe list en kwaadaardigheid schijnt to
zijn aangelegd, ; het is waarlijk om bang van to worden. 1k koester
zekere vermoedens, die ik vooraf tot klaarheid moat brengen ik kan u
dus niet dadolijk mijne mooning zeggen. Inzonclerheid moet ik sommige
zaken zien op to sporen ; laat dat maar gerust aan mij over. Slechts
eene vraag nog : Die mannen, die u to hulp kwamen, hebt gij die ook
gezien ? llebt gij niet met hen gesproken ?
- Gij vergeet, antwoordde Everaert glinalachend, dat zij midden
in den strijd opdaagden, alsot zij door den storm die op dat oogenblik
hevig woedde werden aangevoerd. Het zou een ongeschikt oogenblik
zijn geweest om een gesprek to beginnen.
— Pat is waar, ik doe een dwaze vraag, zei de jager ; maar, vervolgde hij, met den kolf van zijn geweer op den grond stampende, het
ga zoo bet -wil, ik moot er het mijne van hebben ; ik verzeker u dat ik
spoedig zal weten wie uive vijanden zijn, welke voorzorgen zij ook
nemen om zich to verbergen.
— 0, ja, het is ook stellig miju plan om hen na to zetten, zoodra
mijne krachten een weinig hersteld zullen zijn.
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Viak naast hem stond een schildwacht in slapende houding op zijn geweer
leunen(1. (biz 1122.)
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— Gij, vriend, antWoordde Don Miguel droog, gij gaat stilletjes
naar het kamp om u te laten. genezen. Zoodra gij daar zijt, zult gij er
u opsluiten als in eene vesting, en geen voet verzetten eer ge mij hebt
wedergezien.
— Hoe zoo, wedergezien P berhaalde Everaert, denkt ge mij dan
te verlaten ?
- Voor het oogenblik, ja, zullen Goedsmoeds en ik u verlaten ;
als wij bij u bleven zouden wij u van geen nut zijn, terwijl wij u buitenaf
groote diensten kunnen bewijzen.
- Wat wilt gij gam] doen ?
- Als wij terug zijn zult gij alles weten.
— Ik kan bezwaarlijk in zulke onzekerheid blijven en behalve dat
begrijp ik u niet.
— _Het is -Weil duidelijk genoeg. Ik wil met medehulp van Goedsmoeds (lien Guerrero nogmaals het masker aflichten, een masker waar
mijns dunkens een zeer leelijk gezicht achter schuilt ; ik moet weten wie
de man is en waarom hij met Wimpa samenspant en zich tegen u zoo
verbitterd toont.
— 1k zeg u dank, Goedsmoeds ; nu ben ik gerust. Ga heen en doe
wat gij goedvindt, ik ben overtuigd dat a/ wat menschelijkerwijs mogelijk is door u zal gedaan worden ; alleen moet gij mij een ding beloven
eer gij vertrekt.
— Wat ?
- Beloof mij, dat gij al de berichten die gij door uwe nasporingen
zult opdoen terstond aan mij zult meedeelen, zonder jets te ondernemon
tegen den man aan wien ik mij liefst in eigen persoon en op eene voorbeeldige wijs wensch to wreken ; hebt gij mij verstaan ?
— Pat laat ik geheel aan u over ; ik zal mij wel wachten in uwe
zaken of belangen to treden, ieder heeft zijne taak in deze wereld ; die
man is u-w vijand en geenszins de mijne ; zoodra het mij gelukt is hem
aan u over to leV-eren, of ten minste u tegenover elkander op gelij ken
voet to stellen, zult gij doen wat u goeddunkt, en heb ik met hem niets
mecr to makeu.
- Good, good ! bromde don Miguel, als ik vroeger of later dien
duivel nogmaals in mijne handen heb, dan zal ik hem niet laten ontsnappen, dat zweer ik u.
— Pat is derhalve afgesproken en wij kunnen -vertrekkea ?
- Zoodra gij wilt.
De beide maunen wilden vertrekken ; derhalve hadden zij reeds
het signaal gegevcn aan hun vriendeu den Z warten Eland en Arendskop,
toen opeens de ludianen de levendigste blijken van t9-1 ,9denheid gaven.
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- Wacht nog een weinig, riep don Miguel, we zullen dadelijk
nieuws krijgen.
Inderdaad, eenige oogenblikken nadien traden drie ruiters in de
verte op.
De Indianen hieven luide vreugdekreten aan.
Zij herkenden bun opperhoofd.
bijgenaamd De Spotter,
en Atchez.
Poch wie de derde miter was konden zij iiiet uitmaken.
— Het schijnt eene vrouw to zijn, rnerkte een der Chichimeka's
aan, ons opperhoofd heeft een gezellin gezocht die het vuur in zijn haard
zal aanblazen.
Don Miguel sloeg zich voor het hoofd en mompelde verheugd :
— De zaak is dus gelukt, het bode Opperhoofd heeft De Witte
Lelie ontvoerd, daar ik .zulks bewerkte zal het opperhoofd niet weigeren
het ontwerp to helpen verwezenlijken dat we hebben op touw gezet.
Het waren inderdaad De Spotter, Atchez en de Witte-Lelie.
Het opperhoofd reed op Don Miguel toe, drukte hem de hand en
zeide :
— Het blanke opperhoold ontvange den dank van den Spotter, hij
was het die hem het meisje zijns harte in de armen voerde. Leliebloem
zal weldra de plaats innemen in de hut van Witta-Yon, in het dorp der
Chichimeka's.
Meermaals waren de Chichimeka's de trouwe bondgenooten van
de blanken, antwoordde Don Miguel, daarom hebben we wederzijds
elkanders hulp geboden.
De Witte-Lelie was intusschen van het paard gestegen en ontving
de huldeblijken van de stamgenooten van haar gemaal.
De Spotter had intusschen de oogen in het rondo geworpen en
bemerkte Evefaert.
- Wacondah leidde onze schreden, sprak hij hem toe, want wij
hebben den bleeken brooder van een wissen dood gored.
— Zoo, dan heb ik mijn leven aan u to danken, riep Everaert
getroffen, ik dank u, ik dank u.
En hij kuste de hand van den Roodhuid in vervoering.
-- Thans is het geheim opgelost, zei Don Miguel, de drie redders
waart gij en de Witte-Lelie heeft blijken gegeven van een bovennatuurlijken mood.
— 1k zie, zei De Spotter, dat u gereed zijt tot een tocht, mag ik
weten waar naartoe ?
Zeker, zeker. Uw hulp zal ons misschien nog best to stade
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kunnen Wij willen Guerrero opzoeken en hem ditmaal de rechtvaardige straf doen ondergaan. Ik weet het, voegde hij er bij, toen hij
het opperhoofd een beweging van verbazing zag maken, ik weet het dat
het moeielij k zal wezen hem gevaugen to nemen, doch bij God, ik zweer
het dat ik bij de taak wil sneven zoo ik hem niet vatten kan.
— Er is middel, zei De Spotter, want Wimpa, zoo het schijnt, is
naar Quiepa-Tani de Heilige Stad gereisd met een geheim doel en
Guerrero zal hem binnen kort tot op de grenzen van het Heilig grondphied volgen.
Everaert schrikte op.
— God ! riep hij, dan zal Wimpa zijn eed breken. en Bella Rosa en
Lydia ongelukkig behandelen. Wij moeten haar ten alle prijze zien te
redden.
- Dit is ook miju gevoelen, beaamde Don Miguel, wij moeten
dadelijk handelen.
Everaert word naar het kamp der Ohichimeka's gedragen, terwij1
Don Miguel, Goedsmoeds met zijn blanke vrienden en De Spotter,
Witte-Lelie en een twintigtal Indianen de tegenovergestelde richting
insloegen, het moor overstaken op zoek naar den schurkachtigen generaial Guerrero.
Den avond van den tienden dag, na ontelbare voorzorgen to hebben
genomen om niet te worden ontdekt, legerden zij op een miji afstands
van het kamp van generaal Guerrero.
Atchez kreeg de taak op verkenning uit to gaan en alles voor den
aanval gereed to naaken.
De maan was holder opgestoken, hetgeen zeer gevaarhjk was voor
de onderneming.
Als een kat sloop de bedreven Indiaan tot aan het kamp en legde
zich in hinderlaag.
Alles was rustig in den heerlijken, kalnien nacht.
De spion rnaakte eon gat in de aarde en sloop onder een soort van
afdak.
Viak naast hem stond een schildwacht in slapende houding op zijn
geweer leunend.
Atchez schrok en bleef een ruimen stond onbeweeglijk liggen.
Zachtjes nam hij zijn dolk, kroop toen vooruit, sprong als een
tijgerkat op en voor de schildwacht een kreet kon slagen Tag hij roerloos
op den grond uitgestrekt.
Men hoorde een doffen bons en toen bleel alles stil.
Eon uur nadien was Guerrero in handen zijner vijamlen gevallen.
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De generaal lag op zijn legerstede, doorwond van den kogel die
Goedsmoeds hem aan het meer Del Rubio had in het lijf gejaii:d.
Ditmaal zou hij zijn, straf niet ontloopen.
Er zou een wet op hem toegepast worden die in de woestija verschrikkelijk mocht geheeten worden.
In de woestijn is de wet der steden onvermogend den schuldige te
bereiken, or bestaat dus daar eene verschrikkelijke, oppermachtige en
onverbiddelijke wetgeving, op welke in het belang van alien, ieder die
zich beleedigt gevoelt recht heeft zich to beroepen, wanneer de omstandigh-eden zulks gebiedend vorderen. Dio wet wordt de lynchwet
geheeten.
Guerrero die een manslag had willen begaan zou thans al 'het verschrikkelijke van de gebruikeli in de prairien gevoelen.
Tegen den avond van den volgenden dag, werd de generaal voor de
rechtbank gesleurd.
De proceduur zou kort wezen.
De rechtbank word voorgezeton door Don Miguel, naast hem zaten
Everaert, Goedsmoeds, de Zwarte Eland en Arendskop.
Doze vierschaar in de open Mat, to midden van het natuurlijke
woud en omgeven door een troop ruiters, in hunne bonte kostumen en
onbeweeglijk als bronzen standbeelden, maakte een even indrukwekkende als Zondoilinge vertooning.
De vijf mannen, met hunne strenge gozichten, gefrowite wenkbrauwen, kahne en o-nbewegelijke houding, geleken -volmaakt naar eon
dier heilige veeragerichten, die in de middeleou-wen aan de oovers
van den Rijn de onmachtige rechtspleging der wettige rechtbanken
moesten vervangen, om de onbeteugelde misdrijven tegen to gaan,
en die hunne vonnissen mode onder den blooten hemel uitspraken
onder het gebulder der winden en het geheimzinnig gemurmel der snel
afvlietende wateren.
Ondanks zijne moodsbetooning, voer den generaal een huivering
van schrik door de leden, toen hij zijne blikken over het kamp het
weiden en al de thebereidselen zag voor dit onverbiddellijk goricht,
to midden der eenzame wildernis.
Hni prevelde hij in stilte, ik geloof dat ik or ditrnaal minder
gemakkelijk af zal komen.
De zon was verdwenen aan den gezichteiuder, do schaduw had het
Licht vervangen, do duist:mis als van den retrial gevallen of uit de aarde
opgerezen, had het bosch met eon ondoofidringbaar doodkleed bedekt.
De Iudianen verzameldon ocote-takken, die aan den branden.den
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houtstapel werden ontstoken, en weldra was de boomledige ruimte,
waar alles wat wij boven verhaalden voorviel, tooverachtig verlicht door
de vlammen.de houtfakkels, wier rood e schijnsel het omliggende
geboomte en de mannen die onder de breede takken te paard, of op
hunne buffelschedels rondom het your zaten, kleurde met een laaien
purpergloed en aan het gansche tooneel een allervreemdst en somber
aanzien gaf.
Don Miguel na eerst een blik in het rond to hebben geworpen, om
de aandacht te wekken, vatte eindelijk het woord op :
— Vrienden caballeros, ge weet waara,an deze man zich plichtig
heeft gemaakt. Hij heeft in medehulp van zijn mannen moordpoging
gepleegd op den persoon van Everaert, den Vlaamschen schilder. Thans
is het uur gekomen er uw oordeel over uit to spreken ; het is eene
hoogst ernstige zaak om over het leven van eon mensch to beslissen : en
wie zou niet wenschen dat deze man de laatste boosdoener mocht zijn ?
Maar de Lynch-wet, gij weet dit zoo good als ik, kent goon middelweg ;
zij verwij st tev dood of spreekt vrij. Ofschoon wij gekozen zijn om dozen
man to vonnissen, willen wij de verantwoordelijkheid van dit bedrijf
niet alleen op ons nemen ; denk dus ernstig na op de vragen die ik u
ga voorstellen, en bovenal, herinnert u dat van uwe uitspraak het leven
of het sterven van dozen ongelukkige zal afhangen. Spreek dus,
Caballeros, op uwe ziel en op uw geweten : is deze man schuldig ?
Er volgde een poos van de diepste stilte ; aller aangezicht stond
ernstig, aller hart klopte hevig.
Guerrero stond stolid met gefronste wenkbrauwen en verbleekt
voorhoofd, maar met de armen op de borst gekruist, in forme howling-,
want hij was dapper en wachtte met een angst dien hij alleen door de
kracht van zijn wil wist to beteugelen en voor aller oog to verbergen,
zijn lot af.
Don Miguel, na eenige minuten gezwegen to hebben, vatte het
woord weder op en sprak op een laugzamen, plechtigen Won:
— Caballeras, is deze man schuldig ?
— Ja, riepen al de aanwezigen als uit eeuen mond.
— a ben verloren ! mompelde de generaal.
Don Miguel wenkte met de hand en de stilte herstelde zich als door
een tooverslag.
— Welke straf heeft den schuldige verdiend ?
— De dood ! riepen alien, als een echo uit het graf.
Zich thans tot den veroordeelde wendende, hervatte de jager :
— Don Guerero, generaal van Mexico, met misdadige voornemens
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in de woestijn gekomen, zijt gij gevallen onder de slagen der Lynchwet de Lynehvet is hier de wet van God : oog om oog, tand om tand,
erkent zij geen andere straf dan die der wedervergelding. Het is de
eerste wet door de oude wereld aan de menschheid overgeleverd. Gij
hebt een onschuldigen man willen vermoorden. Gij zult dus levend
begraven worden om van honger te sterven ; maar omdat gij den dood
lang -zoudt kunnen inroepen, eer hij u verhoorde, zullen wij u de middelen in handen geven om uw lijden to eindigen, wanneer het u aan
moed ontbreekt om het langer to verduren. Wij zullen barmhartiger
zijn dan gij en u slechts begraven tot onder de okselen, uw linkerarm
zal vrij blijven en een pistool zal onder uw bereik worden gelegd,
zoo dat gij u een kogel door het hoofd kunt jagen wanneer uw lijden
onverdragelijk wordt. Ik heb gezegd. Antwoordt mij : Is dit vonnis
rechtvaardig ?
Met deze woorden eindigde hij, zich tot de omstanders richtende.
— Ja bromden al de aanwezigen., met eene doffe, eenparige stem,
oog om oog, tand om tand.
Guerrero had de woorden van den jager met ontzetting aangehoord
de verschrikkelijke straf waartoe hij veroordeeld word deed hem verstommen, want hoezeer hij niets minder dan den dood verwacht had,
kwam deze manier van sterven hem zoo afgrijselijk voor, dat hij or in
het begin niet aan gelooven kon.
Zoodra hij echter zag dat op een wenk van Don Miguel de Indianen
zich gereed maakten om een kuil te graven, rezen zijue harm to berge
van schrik en kwam het koude zweet hem op het voorhoofd terwijl hij
de handen vouwend, met een gesmoorde stem uitriep
niet zulk een barbaarsche straf als ik u bidden mag ! doodt
—
.mij hover ineens.
— Gij zijt gevonnist, en gij moot uwe straf ondergaan zooals zij
is uitgesproken, antwoordde de jager droogjes.
— 0 geef mij het pistool dat gij mij beloofd hebt, opdat ik mij
op eons voor het hoofd schiete, dan zijt' gij gewroken.
— Wij wreken ons niet ; wij voor ons zelven hebben niets met u
to maken ; dat pistool zal u eerst gegeven worden als wij vertrekken.
— 0 gij zijt onverbiddelijk, riep hij zich op den grond werpende,
waar hij in machtelooze woede rondkroop.
- Wij zijn rechtvaardig vas al wat Don Miguel hem antwoordde
Guerrero, in een aanval van woeste vertwijfeling vloog eensklaps
op, sprong als een tijger ter zijde en liep in dolle vaart met gebukt hoofd
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naar een boom, met oogmerk om zich de hersens tegen den stam te verbri.jzelen.
Maar de Indianen kwamen hem nog in tijds voor en beletten hem
dit wanhopig besluit uit to voeren.
Zij maakten zich van hem meester en ondanks zijn hardnekkingen
weerstand en woest geschreeuw, knevelden zij hem zoo onverbiddelijk
vast, dat hij niet meer in staat was een lid to bewegen.
Nu ging zijne woede in radeloosheid over.
Don Miguel trad naar hem toe.
. — De kuil is gereed, men zal er a zoo dadelijk in neerlaten, zeide
hij ; hebt gij nog jets to zeggen of to bestellen ?
— Blijft het dan nog bij die gruwzame straf ? vroeg hij verwilderd.
— Wel zeker.
— Maar dan zijt gij wilde beesten.
— Wij zijn uwe rechters.
— 0, laat mij leven, al was het maar voor een dag.
— Gij zijt gevonnist.
— Dan vervloek ik u! gij duivels in menschelijke gedaante. Gij
zijt moordenaars ! welk recht hebt gij om mij to dooden ?
— Hetzelfde recht dat ieder mensch heeft om een schadelijk dier
af to maken. Voor de laatste maal vraag ik u, hebt gij nog jots to belasten ?
Door dezen vruchteloozon kamp afgemat, zweeg Guerrero eenige
oogenblikken, daarna vloieden er twee tranen uit zijne koortsachtig
brandende oogen, en prevelde hij met eerie zwakke stem, op roerenden
Loon :
• — Ach ! mijne zoontjes, mijne arme lievelingen, wat zal er van u
worden als ik er niet meer ben ?
— Laten wij er een eind aan maken, hervatte de jager.
Guerrero vestigde op hem eon verwilderden bilk.
— Ik heb twee zonen, zeide hij bijna wezenloos als ieraand die in
zijn droom. spreekt ; zij hebben niemand dan mij en ik, helaas, zal
sterven ! Hoor mij, zoo gij nog niet geheel een wild dier zijt, en zweer
mij dat gij doen zult wat ik u vraag !
De jager word onwillekeurig bewogen door doze roerende uitdrukking.
— a zweer het u, zeide hij.
De veroordeelde scheen zijne gedachten to verzamelen.
— Geef mij papier en eon potlood, riep hij met eon gebroken stem.
Don Miguel haalde een brieftasch to voorschijn, die hij bij zich
had, scheurde er een blad uit en gaf het hem met een potlood.
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De generaal nam het papier en schreef zooveel hij kon in der
haast een paar regels, vouwde het blad dicht en gaf het den jager
terug.
Er kwam thans op het gelaat van den veroordeelde eene merkbare
verandering, zijne trekken werden kalmer en zijne blikken zacht en
smeekend.
— Ziedaar, zeide hij, ik reken op uw woord, neem dozen brief, hij
_is aan mijn broeder gericht, aan hem beveel ik mijne kinderen. Wat
nood ! zoo zij maar gelukkig zijn, zal ik althans mijn wensch vervuld
Zion, dit is al wat ik verlang. Mijn brooder is goed, hij zal de ongelukkige weezen niet verlaten die ik hem naliet. a bid u, stel hem dit papier
ter hand.
— Binnen de maand zal het in zijne handen zijn, dat zweer ik u.
— 1k zeg u dank ; doe thans met mij wat gij wilt, er is weinig aan
gelegen ; ik heb het lot mijner kinderen verzekerd, dat is al wat ik
wenschte.
De kuil was gedolven.
Twee Indianen pakten den generaal aan en tilden er hem in, zonder
dat hij de minste poging deed om eeu nutteloozen weerstand to bieden ;
toeu hij recht op in den kuil stond, kwam de rand hem tot onder de
okselen ; ziju rechterarm word stijf langs zijn lichaarn vastgebondon en
)de linker vrijgelaten ; daarop begon men den knit to vullen en hoogde
men den grond op rondom den levend begravene, die reeds niet veel
meer scheen dan een lijk.
Nadat de kuil gevuld was, nam een der Indianen eon sjerp en
naderde den veroordeelde.
— Wat wilt gij gaan doers ? vroeg deze met schrik, ofschoon hij
wel half radon kon wat er gebeuren zou.
— U een doek in den mond stoppen, antwoordde hij barsch.
— 0 ! riop Guerero.
Hij het zich den mond stoppen, zonder bijna to weten wat men met
hem deed ; hij was geheel verbrijzeld.
Don Miguel legde nu een geladen pistool onder de krampachtig
saamgetrokken linkerhand van den gestraften booswicht en ontblootte
zich het hoofd.
— Don Guerero ! zeide hij met eene diepe, ernstige en plechtige
stem, de menschen hebben u veroordeeld ; bid God, dat hij zich over u
ontferme ; go hebt althans geen andere hoop meer dan op Hem !
Do jagers en Indianen stegen weder to paard, zij bluschten hunne
fakkels en verdwenen weldra als zwarte schimmen in de schaduw van
het geboomte.
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De veroordeelde bleef alleen in de duisternis, die zijne wroeging met
akelige spoken vervulde.
Met uitgestrekten hals,de oogen. wijd open gespalkt en de ooren op
het minste geluid gespitst, staarde hij uit en luisterde.
Zoolang hij in de verte het getrappel der paarden kon hooren, die
zich langzaam verwijderden, bleef er eene dcvaze hoop op redding in
zijne ziel leven, hij wachtte, hij hoopte.
Wat wachtte hij ? wat hdopte hij ? Hi j zelf wist het niet, hij had
het u niet kup nen zeggen, maar zoo is de mensch.
Langzamerhand waren alle geluiden verdoofd en ein.delijk beyond
do generaal zich alleen, to midden van eene onbekende woestijn, zonder
dat hij de minste hulp van wie ook te wachten had.
Toen slaakte hij een diepen zucht, slobt de hand om de kolf van
zijn pistool, zette zich den kouden tromp op het voorhoofd, stamelde
voor het laatst den naam zijner kinderen en drukte af.
•

De blanken en Indianen hadden zich verwijderd onder geheel andere
gewaarwordingen dan zij gekomen waren ; zij werden gebogen door dat
onbeschrijfelijke gevool van onvoldaanheid dat de mensch ondanks zich
zelven ondervindt en hem het hart beklemt, wanneer hij een daad heeft
begaan, waarvan hij wel is,waar de noodzakelijkheid, ja zelfs de strikte
billijklieid erkent, maar die hij niet holder inziet of zij -wel -tot den kring
zijner bevoegdheid behoort en waarbij hij zich vragen moot of hij wel.
het recht had om er de voorhand in to nemen.
Geen hunner sprak, alien lieten min of moor het hoofd. hangen ;
somber en nadenkend reden zij naast elkander voort, niet wagend met
hun nevenman gedachten to wisselen en onwillekeurig luisterend ilaar
de geheimzinnige geluiden on stemmen der een.zame wildernis.
Nauwelijks hadden zij nog den uiterston rand van het boscii bereikt,
waar zij de wateren van de Rubio als eoti zilveren lint in het flauwe
maanlicht zagen glinsteren, en juist waren zij gereed om het veer over
to gaan, toen er plotseling achter hen. in de verte een pistoolschot viol,
dat met een doffen knal terugkaatste tegen den hollen oever aan de
overzijde.
Onwillekeurig sidderdon zij, die mannen anders zoo dapper en
onversaagd, en werktuigelijk bleven zij staan onder den indruk der
hevigste ontroering, ja bijna van schrik.
Er volgde eene pauze van doodelijke stilte.
Don Miguel begreep dat hij de noodlottige betoovering moest
broken die zijn vrienden bezwaarde als een gevoel van berouw ; en niet
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zonder eenige moeite de beklemming onderdrukkende die zijn eigen
keel gesloten hield, sprak hij op ernstigen toon :
- Mijne broeders, de gerechtigheid der woestijn is voldaan, de
rampzalige die door oils veroordeeld word heeft eindelijk zich zelven
gereCht.
Er is in de m.enschelijke stem eene wonderbare en onbegrijpelijke
macht ; de weinige woorden , door den jager uitgesproken, waren
voldoende om aan al deze mannen hunne vorige veerkracht terug to
geven.
- Dat God hem genadig zij ! antwoordde Goedsmoeds.
— Amen ! mompelden de blanke jagers en maakten in alle vroomheld een kruis.
Van dit oogenblik af was de looden vracht die hunne zielen
bezwaarde opgeheven : de schuldige was dood, de onverbiddelijke
logika der feiten gaf .00k bier weder den doorslag aan de rechtspraak
der Lynchwet en bracht de stemmen der wroeging en der weifeling tot
zwijgen die tot hiertoe huu gemoed verontrustten.
Nu Guerrero gevallen was, bestond or voor hen die hij zoo onverbiddelijk vervolgd had, geen gevaar moor; dit alleen reeds was in de
oagen van doze ijzerharde mannen voldoende reden om alle deernis met
den schuldige in hunne harten uit to dooven.
Eene plotselinge omkeering had in hunne muitzuchtige gemooderen
plaats gegrepen ; voor een oogenblik ter neder geslagen, verhieven zij
zich sterker en onverzoenlijker dan ooit.
Op een wenk van den jager hervatte de betide haar tocht en weldra
was zij verdwenen tusschen de zaudheuvels aan den oever van het veer
del Rubio.
De woestijn had eene poos weergalmcl van het dof getrappel der
paardenhoeven op de keien aan den overkant, maar eenige minuten
later keerde zij tot hare vorige kaimte en majestueuse stilte terug.

HOOFDSTUK LXXX

He Spotter.
(VERvoLG).

Everaert was niet gerust. Het vonnis dat hij had helpen vellen
knaagde hem het geweten.
Was dit wel rechtvaardig eon mensch to veroordeelea in het midden
der prairieen.
Wie had hem de macht gegeven om als rechter op_ te treden ?
Niemand dan zijn vriend Don Miguel..
Was dit wel voldoende ?
Hij voelde zich ongerust en besloot tot een ernstig optreclen..
Hij reed zachtjes en het zijn vrienden. en de Chichimeka's vooruit
rijden.
Dit scheen gegrond daar zijn wonde hem niet toeliet zoo hard to
rijder als zijn makkers.
Eensklaps hield hij zijn paard stain en verschool zich in het
kreupelhout.
Zoodra zijne makkers onzichtbaar waren geworden, het Everaert
zijn paard zwenken en keerde hij spoorslags naar het dicht belommerde
bosch terug.
Hij scheen groote ontwerpen in 't hoofd to hebben ; nauwelijks had
hij zeker punt bereikt of hij hield stand en wierp een verdachten en
bopiedenden blik rondom zich.
De diepste stilte en de volslagenste eenzaamheid heerschten in het
rond.
— Het moet gebeurén prevelde hij ; door anders to handelen zou
ik cone laagheid begaan, ja, wat misschien nog erger is, eene lafheid.
Welaan Jan, God moge tusschen 011S richten !
Na nogmaals den ganschen omtrek mt zorg bespied en zich ver-
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zekerd to hebben dat alles eenzaam en rustig was, steeg hij van zijn
paard, nam het de teugels af om het vrij laten grazen, deed het een
kluister aan, om to beletten dat het to ver wegliep en het des to gemakkelijker to kunnen terugvinden zoodra hij het weder zou noodig
hebben ; daarop wierp hij zijn bilks over den schouder, stapte voorzichtig het kreupelboseh in en herhaalde nogmaals bij zich zelven de
vorige woorden ;
--Het moot zoo zijn
Everaert beraarnde zonder twijfel een dier m.oeielijke plaalnen, wier
uitvoering al de vermogens van den mensch in het spol roept en
gespannen houdt, want zijn stap was langzaam en afgemeten ; zijn wok
berekend oog poogde gedurig de duistornis to doorboren, metilet hoofd
voorwaarts gestrokt luisterde hij scheTpzinnig naar de duizende naamlooze geluiden die de woestijn bezielen ; hij bleef nu en dan staan
wanneer een ongewoon gedruisch of geritsel in de struiken zija gehoor
trof en hem de tegenwoordigheid van een of ander onzichtbaar wezen
aankondigde.
Plotseling hield hij stil, stond eenige sekonden onbewegelijk en
toen zich zoo klein mogelijk makende, verdween hij geheel en al to
midden van een ondoordringbaar warboseh van bladeren, takken en
slingerplanten, waar niemand hem kon zien of vermoeden.
Nauwelijks had hij zich op doze wijze verscholen, of het getrappel
van paardeuhoeven klonk in de verte onder het diehte blad_gewelven van
het woud.
Van lieverlede kwam het gedruisch naderbij, het getrappel word
volkornen duidelijk, en eindelijk verscheen er een troop ruiters, die in
gesloten , kolonne voortreden.
Doze ruiters waren de bla.nken. en Indianan die eenen grooten
omweg hadden moeten maken.
Hij hoorcle Goedsmoods zaeht spreken tegen don Miguel.
Everaert het zijne kamaraden ongem.oeid voorbijtrekken zonder de
minste beweging to maken die zijne tegenwoordigheid had kunnen
verraden blijkbaar was het hem to doen om hen van zijn terugkeer
volkomen onkuudig to laten, daar de vera-ntwoording van ziju tegen.woordig bedrijf geheel voor zijne rekening kwam, en het beginsel
waaruit hij to work ging, eon diep geheim moest blij von tusschen zijn
geweten en God.
Eon ding verwonderde hem, namelijk dat hij den 'Spotter en de
Witte-Lolio to vergeefs owlet . de Indianen zooht.
Deze twee Roodhuiden hadden zich dus van de troop afgezonderd I
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Hunne afwezigheid scheen Everaert zeer te verontrusten en hem
in zijue vrije beweging te zullen storen.
Intussehen duurde het slechts weinige oogenblikken of zijn gelaat
verhelderde weder, en hij haalde de schouders op met de onverschilligheid van iemand die eenmaal zijn besluit had genomen en het zou uitvoeren, zonder zich door onvermijdelijken tegenspoed te laten.
afschrikken.
Toen de In.dianen verdwenen waren, kwam hij uit zijn schuilhoek
te voorsethijn. ; hij - belnisterde nog een poos het gedruisch hunner
stappen, dat van oogenblik tot oogenblik zwakker werd en eindelijk
geheel in de verte wegstierf.
Nu richtte hij zich moedig op.
— Good, mompelde hij met een tevreden gezicht, thans kan ik
weder naar welgevallen handelen, zonder vrees voor stoornis, ten
minste zoo de Spotter en zijne vrouw Diet in den omtrek zijn blijven
rondzwerven. Bah ! dat zullen wij spoedig zien ; waarschijniijk is het
wel niet, daar het opperhoofd to veel haast had om zich weder bij ziju
stam to voegen, en geen lust zal hebben om, hier zijn tijd to verspillen
gam wij dus voort.
Hierop wierp hij zijn geweer over den schouder en ging met luchtigpri tred op weg, zonder nochtans de voorzorgen te verzuimen die in
de wildernis steeds noodig waren. : want bij nacht weten de woudloopers,
zoowel menschen als beesten, dat zij gedurig door duizend onzichtbare
vijanden omgeven zijn.
Zoodoende bereikte Everaert de boomledige ruimte waar de belangrijke tooneelen, aan het slot van ors vorig hoofdstuk verhaald, hadden
plaats gehad, en to midden waarvan thans niets moor over was dan een
ongelukkige, levencfbegraven, onder den last -zijner misdadon, zoowel
als onder het moordende zand, en van alien verlaten zonder andere hoop
op redding of genade, dan alleen op Gods barmhartigheid.
De jager staakte zijn tocht, strekte zich op den grond nit en keek
rond.
Tone stilte als die van het graf beheerschte het verlaten karnp.
Guerrero, met de oogen door schrik vergroot en gezwollen, met de
Borst bek]emd door de aarde die rondom zijn lichaam was opgehoopt en
hem te]kens logger en zwaarder scheen to drukken, voelde de lucht
allengs aan zijne longen ontbreken ; zijue hoofdslapen klopten alsof zij
zouden bersten, het blood kookto in zijne gezwollen aderen, en groote
droppels koud zweet parelden tot onder zijue Laren; weldra trok zich
als een bloedige sluier over zijne oogen, hij gevoelde dat hij ging
sterven.
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In dit veege oogenblik, terwiji alles hem begaf, rukte de ellendeling
zich met eene geweldige poging den doek uit den mond, slaakte een
rauwen verscheurenden kreet ; twee groote tranen welden nit zijne
brandige oogen en biggelden hem bugs de wangen ; zijne hand, zooals
wij reeds gezien hebben, klemde zich krampachtig om de kolf van het
pistool, dat men onder zijn bereik gelaten had om zijn lijden te kunnen
eindigen, hij bracht de tromp aan zijn. voorhoofd en mompelde op een
toon van onbeschrijfelijke wanhoop :
C, Mijn God ! mijn God ! vergeef mij !
Hij bracht den vinger aan den trekker en drukte af.
Maar to gelijk werd zijn arm door een onzichtbare hand weggerukt, de kogel ging in de lucht verloren, en hij hoorde een strenge,
maar zachte stem antwoorden :
— God heett u verhoord, Hij vergeeft u !
De ellendeling wendde het verbijsterde hoofd om, en staarde den
man die dus tot hem sprak verschrikt aan, maar to zwak om de vreeselijke ontroering to wederstaan, die hem beving, gaf hij een halfgesmoorden gil, en viol in onmacht.
De man die op het laatste oogenblik Guerrero van eon gewissen
dood redde, was, zoo als de lezer zonder twijfel reeds zal geraden
hebben, nieman.d anders dan Everaert.
— Waarachtig ! riep doze hoofdschuddend, het werd hoog tijd dat
ik tusschenbeide kwam.
Zonder een oogenblik to verliezen, was de eerzame vlaamsche
jongen or nu op bedacht om don levend begravene uit zijn graf to
redden.
Dit was werkelijk het dodl. zijner komst, maar voorzeker geene
gemakkelijke taak, vooral door het gemis van de noodige hulpmiddelen
en gereedschappen.
De Indianen hadden hun work met zooveel zorg gedaan, en de kuil
was zoo handig rondom den veroordeelde gevuld, dat de aarde hem aan
alle zijden dicht omsloot.
Everaert zag zich genoodzaakt om den grond met zijn jachtmes
weg to spitten en moest daarbij met de meeste voorzichtigheid to work
gaan, om den man niet to kwetsen.
Van tijd tot tijd Meld hij even op, om het zweet dat van zijn
aangezicht gudste af to wisschen en naar den Mexicaan to zien., die bleek
als een lijk nog altijd in zwijm lag ; na eenige sekonden van stifle
beschouwing, schudde hij een paar keeren bedenkelij k het hoofd en
hervatte met nieuwen ijver zijne taak.
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Het was eene vreemde vertooning, deze twee mannen in de eenzame
woestijn en in het bleeke maanlicht
Voorzeker, wanneer iemand op dit oogenblik met nieuwsgierigen
blik het kleine grasveld, to midden van een onmetelijk natuurbosch,
vol wilde beesten, die van tijd tot tijd hun heesch gebrul in de duisternis
lieten hooren, als leverd.en zij protest in tegen de inbreuk op hun
grondgebied, wanneer iemand dit vreemdsoortig tooneel had kunnen
gadeslaan, zou hij voorzeker aan eene of andere hekserij of duiveisbegoocheling gedacht hebben en in alleriji verschrikt zijn weggeloopen.
Intusschen ging Everaert onvermoeid voort met graven en n.aarmate hij dieper in den grond delfde werden de moeielijkheden gropter.
Eon oogenblik zelfs hield hij met zijn arbeid op en wanhoopte den
ongelukkige to zullen kunnen redden maar deze voorbijgaande vlaag
van moedeloosheid duurde slechts een paar sekonden, en beschaamd over
zijne zwakheid, hervatte hij zijne taak met die koortsachtige onverzettelijkheid, die bij den vastberaden man gewoonlijk op elke voorbijgaande
aarzeling volgt en zijne wilskracht verdubbelt.
Plotseling moest hij zijn arbeid staken, want in zijne nabijheid
hoorde hij het gebrul van een leeuw.
Het gevaar bleek groat. Everaert aarzelde goon oogenblik om zijn
geweer to vatten en den leeuw een kogel door het oog to jagen.
Daarna hervatte hij zijn. arbeid.
Na ongehoorde moeielijkheden en na misschien twintigmaal afgebroken en twintigmaal hervat te zijn, was het work eindelijk voltooid.
Everaert slaakte een kreet van triomf toen hij er mede klaar was
en uit den kuil springende, vatte hij Guerrero onder de armen, trok hem
met kracht mar zich toe, hief hem nit de groove en legde hem op den
rand neder.
Zijn eerste zorg was nu om met zijn mes het touw door to snijden,
dat den ongelukkige met honderd strikken en knoopeu om het lijf
gewikkeld zat vervolgens maakte hij zijne kleederen los, om zijne
longen de noodige ruimte te geven tot het inademen der buitentucht
daarna vulde hij eene halve kalebas, die bij manier van drinkschaal aan
zijne zijde hing, met water, en goot het uit op het gezicht van den
bewusteloozen generaal.
De flauwte waarin doze lag, was een gevoig van zijne heftige
gemoedsbeweging, daar hij een redder zag opdagen juist op een oogenblik toen hij niet anders dacht dan onherroepelijk to zullen sterven.
De plotselinge overplassing met het kille water, bracht eene heilzame reactie te weeg de lijder slaakte een zucht en opende de oogen.
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- Gij hebt mij niet te danken, zeide hij.
— Wien dan ?
— God !
Guerrero trok de bleeke lippen verachtelijk samen ; maar spoedig
begrijpende dat hij zijn redder moest bedriegen, zoo hij niet dadelijk
zijne beschermin' wilde derven, die hij voor het tegenwoordige nog to
veel noodig had, vervolgde hij op eon tool]. van geveinsde zachtmoedigheid :
- 't Is waar, Ged eerst, en dan u.
- Mij ! riep Everaert, ik hob niets meer dan mijn plicht gedaan.
- Zult gij mij dan bier aan mijn lot overlaten ? vroeg hij op een
toon van angstige gejaagdheid die hij niet overmeesteren kon.
Wat kan ik moor voor u doer ?
— Mies !
- Ik begrijp u niet.
- Gij hadt mij hover in dien kuil, daar gij mij eerst in hebt
geholpen, moeten laten sterven, dan mij to redden om mij in de
woestijn van houger to laten omkomen., of aan do wilde beesten prijs to
geven, of aan de roof- en moordzucht der Indianen. Gij weet zeer good,
in de Prairien is een man zonder wapeus eon kind des doods ; gij hebt
mij dorhalve niet gored, maar mijn doodstrijd des to langer en moeilijker gemaakt, daar zelfs hot wapen, dat de anderen mij gelaten hadden,
dn mijne jammeren to eindigen zoodra mij de mood des levens ontzonk,
mij thans niet meer dienen kan.
— Gij hebt gelijk, prevelde de Vlaming.
Hij liet het hoofd op de borst zakken en dacht eenige oogenblikken
ernstig na.
- Guerero bespiedd.e met angstigen blik de verschillende gewaarwordinhen, die zich op het eerlijk en sterkgeteekend gelaat van den
Vlaming afwisselden.
Doze sprak eindelijk :
— 1k moot u gelijk geven, dat gij mij om wapenen vraagt ; zoo
gij daarvan beroofd blijft, zijt gij binnen weinige urea in een even
noodlottigen toestand als dien waar ik u uit geholpen heb.
?
- Gevoelt gij het
daar
valt
niet aan to twijfelen.
Por
Dios
!
- Korn, woes dan nu zoo edelmoedig en verschaf mij de middelen
OM mij to verdedigen.
De Schilder schudde bet hoofd.
- Dat heb ik niet voorzien ! zeide hij.
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Daar wilt gij dus mode zeggen, dat, zoo gij het hadt voorzien,
gij mij zoudt hebben laten sterven ?
- Misschien
Dat woord viel als een mokerslag op het hart van Guerero, hij
schoot den jager een vreeselijken bil' toe.
- Wat gij mij daar zegt is onbehoorliik, riep hij.
Wut moest ik u dan antwoorden ? hernam Everaert ; in i-nijne
oogen waart gij naar verdienste gevonnist. 1k had dus do gerechtigheid
haar vrijen loop moeten laten ; maar ik deed dit niel, en misschien heb
ik daarin misgetast. Thans, nu ik de vraag koelzinnig overweeg en
erkennen moet dat gij mij te recht om wapenen verzoekt, daar'gij die
noodig hebt, vooreerst tot zelfverdediging en ten tweede, om in uw
onderhoud te voorzien, thans zie ik er tegen op u die te geven.
Guerrero zat dicht bij den schilder ; zoo het scheen speelde hij
achteloos met het afgeschoten pistool en hield hij zich als luisterde hij
aandachtig naar hetgeen Everaert sprak.
— Maar waaroni ? vroeg hij.
— Wel Orn een zeer eenvoudige reden ; ik ben overtuigd, als ik u
wapens teruggeef, dat gij op wraak bedacht zult zijn ; dat is juist wat
ik vermijden moat.
— En daarvoor, riep de Alexicaan met een schamperen lach, weet
gij geen ander middel dan mij van honger to laten sterven. 0, ho wat
zonderliuge menschlievendheid Neon, kameraad, gij hebt al een zeer
wonderlijke manier van zaken te regelen, voor iemand die op den naam
van eerlijk en loyaal gesteld is.
Gij begrijpt mij niet; ik weiger wel is waar om u wapens te
geven ; maar ik zal daaroni toch den dienst dien ik u bewees niet half
gedaau laten.
Zoo ! en wat wilt gij dan doen om dat doel to bereiken ? Ik ben
wel zeer nieuwsgierig om dit te zien, meesmuilde de generaal.
— 1k zal u tot aan de grenzen der prairien uitgeleide doen en
geduFende de reis tegen alle gevaar beschermen, u verdedigen en voor
uw onderhoud zorgen. ; dat alles is dunkt mij zeer eenvoudig.
Zeer eenvoudig, inderdaad. En als ik clan daar ginder ben koop
ik wapenen. en kom ik terug om mij to wreken.
— Neon, dat niet.
- Waarom ?
- Omdat gij mij oogenblikkelijk op uw ricidereer zweren zult,
dat gij ale gevoel van haat tegen uwe vijanden aflegt en nooit weder in
de prairien terugkomt.
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— En als ik dat niet verkies te zweren ?
— Dan zie ik van u af en laat u aan uw lot over ; en daar dit
geheel door uw eigen schuld is, beschouw ik mijne rekening met u als
volkomen vereffend.
— 0, ho ! Maar gesteld eens dat ik de harde voorwaarden die gij
mij oplegt aanneem ; dan dien ik toch eerst te weten hoe wij te zamen
de reis maken zullen. ; de weg is lang van hier tot aan de bezittingen
der blanken, en ik ben niet in staat om zoo ver te voet te gaan.
— Dat is waar, maar maak u daar niet ongerust over, ik heb mijn
paard niet ver van hier in een boschje bij de Rubio gelaten, dat moogt
gij berijden, zoolang tot ik u een ander heb weten te verschaffen.
— En gij dan ?
— Ik zal u te voet volgen, komaan, beslis nu maar.
— Mijn God ! ik zal wel moeten doen wat gij zegt, of ik wil of niet.
— Ja, ik geloof dat het voor u het beste en het zekerste is. Gij zijt
derhalve bereid om den eed to zweren dien ik van u vorder ?
— Ik zie goon ander middel om mij uit de verlegenheid to helpen.
Maar kijk eons ! vervolgde hij, wat gebeurt daar ginds in de struiken ?
Everaert wendde zich terstond om in de richting die de Mexicaan
aanduidde.
Doze nam oogenblikkelijk'zijne kans waar, en het pistool waar hij
tot hiertoe schijnbaar achteloos mode had z' Aton to spelen, bij den tromp
vattende, hief hij het schielijk op en gaf or den Viaming eon slag mode
op de hersenpan.
De slag was zoo hevig en met zooveel juistheid toegebracht, dat
Everaert de armen slap uitstrekte, de oogen sloot en met eon zwaren
kreun op den grond tuimelde.
Don Guerrero beschouwde hem een poos met een uitdrukking van
haat en verachting.
— Idioot ! mompelde hij, hem met den voet schoppende, gij hadt
mij uwe zotte voorwaarden moeten opleggen eer gij mij gored hebt, nu
is het to laat; zelfbehoud gaat voor. 1k ben vrij, cuerpo de ChristoY en
ik zal mij wreken.
Na het uitspreken dozer woorden, sloeg hij een uitdagenden blik
ten hemel, bukte over Everaert, ontnam hem zouder schaamte of aarzeling al zijue wapenen en Het hem liggen, zonder zelfs to onckrzoeken of
hij dood dan alleen gewond was.
— Gij zijt het, vervloekte hoard ! riep hij, die nu van honger moet
sterven of door de wilde beesten zult worden verscheurd ; wat mij
betreft, ik vrees thans niets meer, daar ik de middelen in handen heb
om mijne wraak to volvoeren.
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Hiermede verliet de booswicht met gezwinde stappen het grasveld,
om het paard. van Everaert op te sporen, dat hij op eenigen afstand van
de rivier hoopte te vinden en onverwijld dacht te bestijgen.
* *

We hebben gezien dat De Spotter en de Witte Lelie het tooneel van
de strafpleging niet had bijgewoond.
Toen de rechters aan het beraadslagen waren had hij van doze
kelegenheid gebruik gemaakt om stil weg to komen.
Terwijl niemand op hem lette gaf hij de Witte-Lelie eon weak,dien
de jonge vrouw dadelijk begreep, en beiden slopen nit het kreupelbosch
weg zonder dat hunne verwijdering word opgemerkt.
Na ongeveer twintig minuten door het bosch to zijn voortgegaan,
oordeelde het opperhoofd zich ver genoeg verwijderd hij bleef dus
staan en wendde zich naar zijne vrouw, die hem kort op de Edelen was
gevolgd.
Wij zullen de bleekgezichten alleen hun werk laten afdoen,
zeide hij ; de Spotter is eon Chichimeka en dus ook eon krijgsm.an der
Comanchen, hij behoeft niet langer ten gevalle der blanken tusschenbeide to komen.
- Keert het opperhoofd dan naar zijn dorp terug ? vroeg de
Witte-Lelie schroom vallig.
De Indiaan glimlachte loos.
Alles is nog niet geeindigd, antwoordde hij, de Spotter zal zijne
vrienden in 't oog hoillien.
De jonge vrouw neigde het hoofd, en daar zij zag dat de Indiaan
was gaan zitten, maakte zij zich gereed om eon kampvuur aan to leggen.
Het opperhoofd hield haar terug.
— De Spotter wil niet ontdekt zijn, zeide hij ; laat rnijne- zuster
zich mast mij nederzetten en wachten ; eon onzer vrienden is thans in
lij fsgevaar
Op dit oogenblik Het zich, niet ver van de plaats waar de twee
Roodhuiden gezeten waren, eon hevig gedruisch van.krakende takken
in het kreupelbosch hooren.
De Indiaan s.pitste aandachtig de ooren en zat eenige minuten
onbeweeglijk in voorovergebogen houding.
— De Spotter zal even heengaan, zeide hij opstaande.— De Witte-Lelie zal op hem wachten, antwoordde de jonge vrouw
tiet eon vriendelijkeu blik.
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Het opperhoofd liet bij zijne gezellin de wapens achter, die hem in
de uitvpering van ziju oogeublikkelijk opgevat plan hadden kunnen
belemmeren, en Meld alleen de lasso bij zich, die hij met de meeste zorg
om zijne hand kronkelde en zich then ter sluiks naar de plek begaf waar
het gedruisch van sekonde tot sekonde sterker word.
Nauwelijks had hij twintig stappen in doze richting gedaan, zich
met moeite door het hooge gras en de verwarde lianen een weg banende,
of hij zag ongeveer tien ellen van zich af een heerlijk zwart paard staan,
dat met achterover liggende ooren, uitgerekten -hals, de vier pooten ver
van elkander, de bloedige neusgaten wijd opengesperd en den muil met
schuim bedekt, schichtig on snuivend, zoodat het bosch or van dayerde,
hem met de groote schrand,ere oogen woest en schuw aankeek.
— Ooah ! mompelde het opperhoofd terwijl hij plotseling bleef
staan en het prachtige dier als een keener bewonderde.
Thans trad hij omzichtig eenige passen nader, om het vreesachtige
dier, dat al zijne bewegingen met schuwen blik gadesloeg, niet nog moor
to verschrikken, en zoodra het achteruit sprong om to ontsnappen,
slingerde hij het met zooveel behendigheid de lasso over den kop, dat
de loopende strik tot aan de schouders over den hals viol.
De onthutste viervoet beproefde nu drie of vier minuten lang om
aan den strik to ontworstelen en de dierbare vrijheid terug te bekomen,
die hem zoo plotseling ontfutseld was ; maar weldra ziende dat zijne
pogingen nutteloos waren, onderwierp hij zich gedwee aan zijn nieuwen
meester on liet den Indiaan ongehinderd nader komen, zonder den
nutteloozen strijd een oogenblik to verlengen.
Met reden zeggen wij dat hij zich aan zijn nieuwen meester anderwierp, want het was goon paard nit de wildernis, maar de prachtige
Arabier van Guerrero, dien hij verloren had toen hij in het gevecht aan
den Rubio gewond word.
De tuigen van het paard -waren gedeeltelijk beschadigd en verscheurd door het kreupelhoutonaar loch nog in staat om dienst to doen.
De hoofdman, niet weinig in zijn schik met de goede vondst die het
toeval hem beschikte, steeg terstond in den zadel en reed stapvoets naar
de Witte-Lelie terug, die gehoorzaam en onderdanig als een echt
Indiaansche vrouw, zich sedert zijn vertrek nog niet had verroerd.
— Ha ! de Spotter keert thans naar zijn dorp terug, gezeten op een
ros dat zulk groot opperhoofd waarclig is ! riep zij even for als naief,
zoodra zij hem zag.
De Indiaan glimlachte.
- Ja, antwoordde hij, al de sachems zijn trotsch op- hem.
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En met de ongekunstelde blijdschap die zoowel met de oorspronkelijke ruwheid dezer ijzerharde menschen strookt, begon hij terstond
eenige der rnoeielijkste passen en zwenkingen uit to voeren, zoo verheugd als een kind over de bewondering der Witte-Lelie, 'die hij hartstochtelijk lief had en die met innig welgevallen, ofschoon niet zonder
heimelijke 'vrees zag hoe gemakkelijk en stout hij hot prachtige dier
behandelde.
Eindelijk steeg de hoofdman af en ging naast zijne vrouw zitten,
zonder daarom den teugel van zijn paard los te laten.
Zoo zaten zij een geruime poos bij elkander zonder een \word te
wisselen, de Spotter scheen diep in gedachten verzonken, zijne oogen
zwierven hier en daar in de duisternis, alsof hij ergens in de verte eenig
voorwerp had willen onderscheiden ; gretig luisterde hij naar de duizend
geluiden der eenzame wildernis en speelde werktuigelijk met zijn
scalpeermes.
- Daar zijn ze ! klonk opeens zijn uitroep terwiji iij opstond alsof
hij door een ontspannen springveer werd opgeheven.
De Witte-Lelie keek hem met verwondering aan.
— Hoort mijne zuster niets ? vroeg hij haar.
— Ja, zeide zij het volgende oogenblik, ik hoor duidelijk paarden
in het bosch.
— Dat zijn de bleekgezichten die naar hun kamp terugkeeren.
— Zullen wij hen daar volgen ?
— De Spotter verlaat nooit zonder reden het spoor door zijne
mocksens gebaand en de Witte-Lelie zal den krijgsman vergezellen.
Zou mijn vader hieraan twijfelen ?
— Neon, want de Witte-Lelie is eene waardige dochter der
Kamantsje ; zij zal zonder murmelen medegaan. Er is op het oogenblik
een bleekgezicht in gevaar, een vriend van Witta-Yon.
— Het opperhoofd zal hem wel redden, riep zij.
De- Roodhuid glimlachte.
- Ja, zeide hij ; Of ZOQ ik to laat mocht .komen, zal ik hem ten
minste wreken on dan zal zijne ziel opspringen van vreugd in de
Prairien der gelukzaligen als hij van zijn yolk verneemt dat zijn vriend
hem niet vergat.
- Ik ben bereid het opperhoofd to volgen.
- Laten wij dan vertrekken, want het is tijd.
De Indiaan was met een sprong in den zadel ende Witte-Lelie maakte
zich gereed om hem to voet to volgen.
De Indiaansche vrouwen bestijgen nimm.er het oorlogspaard van
hare maunen of broeders.,
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Tengevolge der strenge wetten bij deze volken in twang, zijn de
vrouwen, als onder een ijzeren juk, gebogen onder de diepste verhedering en gedwongen tot den zwaarsten en den moeielijksten arbeid, die^
zij zonder morren verdragen, wel overtuigd dat het zoo wezeD moot en
dus niets haar zou kunnen onttrekken aan de onverbiddelijke dwingelandij die van hare geboorte tot baron dood op haar druid.
De Spotter, terwij1 hij de vrouw die hij lief had noodzaakte hem to
voet to volgen, door een natuurwoud en langs een ongebaanden weg,
des te moeielijker nog door de nachtelijke duisternis, hield zich volkomen overtuigd dat hij hierin geheel naar behooren to work ging.
De Witte-Lelie op hare beurt wist niet beter of dit was iets dat van
zelve sprak, en veroorloofde zich niet de minste aanmerking.
Zij gingen dus op weg en de rivier den rug toekeereude trokken
zij in de richting van het kamp der blanken.
Met welk doel keerde nu het opperhoofd terug naar de plek die
hij pas een uur to voren verlaten had om de Indianen to ontwijken ?
Dit zullen wij spoedig zien.
Op on.geveer honderd ellen van het open kamp hoorden zij het
knallen van een vuurwapen.
De Spotter bleef staan
Ooah ! mompelde hij, wat is dat ? zou ik mij vergist hebben ?
Onmiddellijk afstijgende, gaf hij zijn paard aan de Witte-Lelie ter
bewaring en gebood haar om hem in de verte to volgen.
Hij sloop zoo snel hij kon door de struiken naar het graskamp,
ongerust over het gevallen pistoolschot, dat hij niet wist waaraan toe
te schrijven, daar de gedachte dat het door Guerrero kon gelost zijn
volstrekt niet bij hem opkwam.
Het opperhoofd hield zich overtuigd, dat iemand van zulk een
karakter nooit zijn eigen zaak zou laten varen hoe hopeloos zij ook
staan moeht.
Ofschoon hij zich hierin vergiste, was zijne veronderstelling toch
niet zoo geheel bezijden de waarheid.
Door bovenstaande denkbeelden bezield en vreezende dat er eenig
ongeluk kon gebeurd zijn, haastte de Spotter zich om zoo spoedig
mogelijk het kleine kamp to bereiken, ten einde de onzekerheid op te
helderen, en niet zonder bekommering dat hij zijn vermoeden zou
bewaarheid zien.
Aan den rand van het grasperk gekomen bleef hij staan, boog de
takken uiteen en keek road.
Eensklaps werden de strniken anet kracht bewogen en nu whoa
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er een man, of liever een duivel uit to voorschijn, hem strijkelings
voorbij, met een sprang als een j akhals en verloor zich weldra achter
hem in de duisternis.
Een donker voorgevoel beklemde het hart van den Roodhuid, hij
dacht er een oogenblik over na of hij den onbekende zou achtervolgen ;_
maar hij liet dit denkbeeld terstond weder varen.
Neen, zeide hij, wij zullen eerst zien wat hier gebeurd is ; dien
man ben ik zeker dat ik altijd zal wedervinden, zoodra ik maar wil.
Hij stapte het grasveld op.
De , vuren die er een uur to voren gebrand hadden, waren uitgedoofd
en verspreidden geen het minste licht meer ; alles was stilte en
duisternis.
Het opperhoofd trad snel voorwaarts en bereikte weldra de plek
waar de kuil gedolven was.
Zij was ledig en Guerrero nergens to zien ; op den rand der gloofing
door de uitgeworpen aarde gevormd, lag een mensch onbeweeglijk
uitgestrekt.
De Spotter bukte om hem van nabij to bezien.
Hij had hem dadelijk herkend.
— Hob ik het niet gedacht ! riep hij bij zich zelven, terwiji. hij
zich met een grijns oprichtte, de bleekgezichten zijn lafhartige oude
vrouwen, de ondankbaarheid is eene ondeugd der blanken, de wraakzucht is een deugd der rooden.
Hij stand eenige sekonden in beraad met de oogen strak op den
gewonde gericht.
Zou ik hem helpen ? vroeg hij zich eindelijk af. Waartoe zou het
dienen ? het is immers beter dat die blanke mannen zich onderling verscheuren ; de roode krijgslieden mogen om hunne woede lachen. Die
man daar, vervolgde hij, was nochtans een der beste ander de plunderzieke bleekgezichten, die ons tot in onze laatste toevluchtsoorden
terugdringen Bah ! maar wat gaat hij mij aan ? onze twee rassen zijn
elkanders vijanden, laat de wilde beesten hem verder afmaken, ieder
zijn deel in den buit !
Na deze alleenspraak wilde 'hij zich verwijderen.
Eensklaps echter voelde hij eene hand op zijn schouder en eene
schroomvallige stem fluisterde hem zacht in het oor :
— Die bleeke man was de vriend van den blanke die mij heeft
gered ; vergeet de Sachem dit ?
Het opperhoofd ontroerde bij doze vraag, die zoo geheel met zijne
innigste geiachten overeenkwam ; want al had hij zich zelven pogen
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diets fe maken dat er reden bestond om den gewonde aan zijn 1ot over
te laten, gevoelde de Indiaan zeer goed dat zulk een bedrijf onverantwoordelijk was en dat de eer hem gebood den man -to helpen die aan
zijne voeten lag uitgestrekt.
— Kent de Witte-Lelie den jager ? vroeg de Sachem uitvorschend.
— De Witte-Lelie heeft hem eenige dagen geleden voor het eerst
gezien, toen hij den vriend van Witta-Yon ondersteunde. Vroeger
heb ik hem in het kamp van Cassa gezien. Do blanke was een dapper
man en een toovenaar.
- Ooah ! bromde de Indiaan, mijne zuster spreekt waarheid, die
krijgsman is dapper, zijn hart is groot, hij is de vriend der Roodhuiden,
de Spotter is beroemd wegens zijne grootmoedigheid, hij zal dus het
bleekgezicht niet aan de wolven ten prooi laten.
- Witta-Yon is tiO grootste krijgsman van zijn stam, zijn hoofd is
met wij sheid vervuld, en wat hij doet is goed.
Do Spotter gliinlachte welgeVallig om dit compliment van zijne
jonge vrouw.
- Laten tiff de wooden van dien man onderzoeken, zeide hij.
De Witte Lelie ontstak een ocote-fakkel om te kunnen zien.
De twee Indianen knielden bij den gewonde neer, die nog altoos
onbeweeglijk lag, en begonnen in het schijnsel der harsfakkel hem met
nauwlettendheid te onderzoeken.
Everaert was slechts licht gewond door den slag die hem met het
pistool werd toegebracht.
Wel is waar, had die slag eene geweldige bloeding veroorzaakt en
eene lichte hersenschudding gevolgd door bedwelming, maar de wond
ging niet veel dieper dan de huid aan het bovenste gedeelte van het
voorhoofd tusschen de wenkbrauwen.
Blijkbaar had Guerrero den jager op dezelfde manier willen
treffen als de matadores to Mexico de stiffen kuisten, die er hunne eer
in stellen om dit zoo behendig mogelijk to doen, ten einde de bewonderin.g der toeschouwers op het amphitheater to verwerven.
Ziju slag, ofschoon met vaste en vaardigo hand, was echter met to
veel overhaasting en dus niet juist genoeg toegebracht om doodelijk to
Evenwel, zoo de Spotter hem niet in tijds ware ter hulp gekomen,
zou de jager waarschijnlijk voor het einde van den nacht door de wilde
beesten zijn verslonden,_ die in dozen omtrek vrij i talrijk op buit rondzwierven.
All Indianen, wanneer zij op reis gaan, dragon aan een band over
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den schouder een perkamenten zak met zich, in den vorm van een
weitasch, die zij hun medicijn-zak noemen deze zak bevat een aantal
geneeskrachtige kruiden, waaamede de Roodhuiden gewoon zijn hunne
op de jacht of in den krijg bekomen kwetsuren te genezen, alsmede
eenige heelkundige instrumenten, en eenige poeders thgen de koorts.
Na do wond van Everaert natwkeurig to hebben bezichtigd,
schudde de Indiaan tevreden bet hoofd, en rnaakte hij zich onmiddellijk
gereed orn het eerste verband to leggen.
Met eon van obsidiaansteen, een soort van glas van vulkaanschen
oorsprong, vervaardigd werktuig, zoo scherp as een scheermes, begon
hij , geliolpen door de Witte-Lelie, rondom de wond bet haar weg to
scheren vervolgens grabbeldo hij in zijn medicijnen-zak en haalde er
een handvol oregano bladeren nit, die hi,' zorgvuldig fijn wreef en met
Spaanschen brandewijn, zoogenaamcie refill() verrnengde.
INij kunnen in 't voorbijgaan aanmerken dat in de geneesmiddelen
der Indianen de brandewijn cone voornamo rol speelt.
Bij dit mengsel deed hij een weinig water en zout, en bereidde
alles tot een vrij dikke pap, die hij, na de wond oerst met refino en
water to hebben gewasschen, er als eon verzachtende pleister oplegde,
en met behulp van een abanijoblad vastbechqe.
Pit eenvoudig middel werkte bijna oogenblikkelijk na verloop
van tien minuten slaakte de Vlaming eon zucht, opende de oogen en
richtte zich op, naar alle zijden ron.dziende, als iemanctdies plotseling
uit een diepen slaap wakker wordt en nog ilia volkomen in staat is om
de hem omringende voorwerpen to onderscheiden.
Intusschen had Everaert een to krachtig gestel om lang in dozen
Ftaat van half bewustzijn to blijven.
Weldra kwam er weder orde in zijne denkbeelden, hij herinnorde
zich wat er gebeurd was en welken verraclerlijken slag hem door den
man dien hij gored had was toegebracht.
- Ik dank u, brave Roodhuid, zeide hij met eene nog zwakke
stein, terwijl hij het opperhoofd zijne hand toestak.
De Indiaan drukte die hartelijk.
Mitin broeder govoelt zich nu beter ? zeide hij op vragenden
toon.
— 1k gevoel mij zoo wel alsof er diets met mij gcbeurd was,
antwoordde Everaert.
— Ooah ! dan zal mijn brooder zich op zijn vijand kunnen wreken.
— Laat dat maar aan mij over ! de schurk zal mij niet ontsnappen,
zoo waar als ik een Flaming ben, antwoordde Everaert met Dadruk.
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- Goed ! mijn broeder zal zijn vijand dooden, en zijn haarschedel
aan de deur van zijn wigwam ophangen.
Neen, hoofdman, zulk een wraak moge voor een Roodhuid
geschikt zijn, maar zij voegt niet aan een man van mijn ras en kleur.
- Wat denkt mijn broeder dan to doen ?
De jager glimlachte, zweeg eenige oogenblikken, en hervatte then
het gesprek, zonder de vraag van den Indiaan to beantwoorden.
- Sedert hoe lang.bevind ik mij hier ? vroeg hij.
- Omtrent een uur.
- Niet langer ?
— Neon.
— God dank ! dan kan mijn moordenaar nog niet ver weg zijn.
een kwaad geweten is een scherpe prikkel, merkte de Rood—
huid verstandig aan.
Dat is waar.
- Wat wil mijn broeder doen ?
— Dat weet ik nog niet al to goed ; mijne positie is bijzonder
ingewikkeld, antwoordde Everaert nadenkend ; door de inspraak van
mijn hart en de herinnering van een lang geleden bewezen dienst
gedreven, heb ik eene daad gedaan die op velerlei wijs kan worden
uitgelegd ; ik zie thans dat ik verkeerd heb gehandeld. Intusschen,
Roodhuid, wil ik u zeggen, dat ik mij weinig over de verwijten mijuer
vrienden bekommer ; ofschoon het hard is voor iemand van mijn leeftijd
en ondervinding, zich to hooren verwijten, dat hij zoo onnoozel heeft
gedaan als een kind, en zich aangesteld als een gek.
Gij dient ten minste toch to besluiten.
- Dat weet ik zeer goed, maar dat is juist wat mij het moeilijkste
valt, te meer nog, omdat don Miguel zoo spoedig mogelijk van het
gebeurde onderricht moot worden, of de gevolgen mijner dwaasheid
zijn niet te berekenen.
- Hoor eens, zeide de hoofdman, ik begrijp zeer good dat gij
tegen eene onvermijdelijke bekentenis opziet ; het is zeker ondragelijk
hard, als een grijsaard het hoofd moot buigen vdor verwijtingen, hoe
welverdiend zij ook mogen zijn.
— Maar wat dan ?
Als gij er in toestemt, wil ik voor u doen wat u to veel moeite
zou kosten. Terwijl gij de Witte-Lelie gezelschap houdt, zal ik naar
uwe vrienden de bleekgezichten gaan en hun zeggen wat er is voorgevallen ; ik zal hen tegen hun vijand waarschuwen en gij zult 'Diets van
hun ongenoegen to duchten hebben,
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Bij dit voorstel van den Indiaan, werd het aangezicht van den
schilder rood van verontwaardiging.
— Neon riep hij forsch, ik zal mijn misslag niet vergrooten door
Gene lafheid, ik moet de gevolgen van mijne dwaze handeling widergaan ; ik zeg u dank, hoofdman, voor uw goed gemeend voorstel, maar
ik kan het niet aannernen.
- Mijn broeder is or meester van.
Laat ous haast maken, riep Everaert, we hebben reeds te_veel
tijd verloren ; God weet welke gevolgen mijn misslag heeft en welke
onheilen er misschien uit zulleii voortvloeien. Als ik ze niet moor kan
verhoeden, is het ten minste miju plicht om er de kracht van to verminderen. Kom mee, hoofdman, volg mij, wij moeten onmidcrellijk naar
bet kamp.
Onder het uitspreken dezer woorden stond de jager met koortsachtigen drift op.
— 1k hob geene wapens, riep hij, de ellendeling heeft ze mij
ontroofd.
Laat mijn brooder zich daarover niet ongerust maker], antwoordde de Indiaan, in het kamp zal hij wapens genoeg vinden.
— Pat is waar maar waar is mijn paard dat ik eenige schreden
van hier heb laten staan ? 1k moot het dadelijk zoeken.
Be Indiaan hield hem terug.
— Het zou u Diets baton, zeide hij.
- Waarom niet?
— Die man heeft er zich meester van gemaakt.
De jager sloeg zich moedelobs op het voorhoofd.
- Wat nu ? mompelde-hij.
- Mijn brooder neme mijn paard.
— En wat gij dan, hoofdman ?
— 1k heb er nog eon.
- Ah riep Everaert.
Op eon wenk van den Spotter bracht de Witte-Lelie het andere
paard.
De beide mannen wierpen zich in den zadel.
Het opperhoofd Het voor ditmaal, om zooveel spoed mogelijk te
maken, zijn vrouw achter hem opzitten en nu reden de twee ruiters,
met het hoofd over den hals hunner paarden gebogen en met gevierden
teugel in vliegenden galop naar het kamp der blanken.
Eon uur later stond Everaert met eon bleek en bobbed gezicht,
gescheurde en met blood bevlekte kleederen, recht op en onbeweeglijk,
onder het Opgeheven gordijn, aan den ingang der tent.
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He Ileilige Stad.

We moeten thans naar Bellarosa en Lydia terug, die door Wimpa
geschaakt en naar de Heilige stad der Indianen gevoerd werden..
Wimpa, de Zwarte Panter, droeg in zijn borst.een gevoel van nooit
gekende weelde, then hij zich met Bellarosa en Lydia alleen in het
dal beyond, ver verwij derd van iederen bespiedenden blik.
Zijn oog glinsterde van genot toen hij Bellarosa aanschouwde.
Hij vond haar zoo schoon dat hij zich niet verzadigen kon haar aan
te zien, met die schier uitzinnige bewondering, waarmede de Indianen
gewoon zijn Spaansche vrouwen te begroeten, die zij oneindig schooner
vinden dan die van liunnen eigen stam.
Doch, terwiji wij onze lezers deze bijzonderheid doen opmerken,
moeten wij er bijvoegen dat de Spanjaarden van hun kant even gretig
de gunst der Indiaansche schoonheden zoeken, door welker bekoorlijkheden zij onweerstaanbaar worden aangetrokken.
Is dit wellicht een gevolg van de wijze beschikking der Voorzienigheid, die daardoor de volkomen samensmelting der twee men6chenrassen mogelijk wil makers ? Wie weet dit ? Maar wat men niet kan in
twijfel trekken is, dat er slechts weinige Spantiaarden in Zuid-Amerika
worden gevonden die ten minste niet eenige druppels Indiaansch bloed
in hunne aderenhebben.
Wimpa verborg de duistere plannen die in hem woelden zoo diep
mogelijk in zijn. boezem , en besloot , ten minste oogenschijnlijk ,
zijne taak stipt te volyoeren en reehtstreeks naar de stad te trekken.
Een ding behield hij zich echter .voor, namelijk om de twee jonge
dames aan de zorg van zijn zoogbroeder Chicuhcoatl den Amantzin van.
Quiepa-Tani toe te vertrouwen, die in zijne hoedanigheid als opperpriester van den tempel der Zon, bij machte was om ze voor aller oog
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te verbergen, tot de bestaande bezwaren zouden zijn uit den weg
geruimd en Wimpa gelegenheid kreeg om naar goeddunken te handelen
of zijne schoone gevangenen weder onder zijn eigen opzieht te nemenT
De ongelukkige meisjes vedieerden in een staat van diepe neerslachtigheid die haar het vermogen benam om veel op het aarzelen en
draaien van haar ontrouwen gids to letten.
Zouder bescherming aan dezan wildeman overgelaten, die zoo het
hem beviel haar op allerlei wijze kon mishandelen al was ook zijn trouw
haar verzekerd, wisten zij maar al te goed dat zij geene menschelijke
hulp te wachten hadden.
Zij moesten dus haar lot volkomen in Gods hand stellen, en met
christelijke gelatenheid zich overgeven aan de beproevingen die zij
pdurende haar verblijf onder de heidensche Indianen, zouden te
verduren hebben.
Onder deze verschillende indrukken trokken ouzo drie reizigers,
door de maagdelijke wouden van Mexico.
Na:clagen rnarcheeren waren zij ten laatste geslaagd om al de moeielijkheden en gevaren, die wij niet kunnen beschriiven, door te worstelen, en kwam men aan eene ruime vlakte, aan alle zijden door wouden
omsloten en in welks midden zich een Indiaansche stad verheft.
Met andere woorden, zij bevonden zich voor een dier geheimziu.nige
verblijven, in welke tot hiertoe nog simmer de voet van een Europeaan
vas binnengedrongen, wier juiste Jigging men zelfs Diet wist te bepalen,
en waar, volgens de verzekering der Indianen, sedert de verovering van
Mexico het laatste overschot van de beschaving der Azteken zich heeft
teruggetrokken.
De fabelachtige verhalen die door sommige reizigers over de onberekenbare in deze steden begraven schatten werden uitgestrooid, hebben
de begeerte van tallooze gelukzoekers gaande gemaakt en vele hunner
hebben op verschillende tijdon beproefd om het verloren pad naar
deze koninginnen der prairien en der Mexicaanscho wildernissen terug
to vinden.
Andere avonturiers, alleen gedreven door de onweerstaanbare
nieuwsgierigheid die de zwerfzieke verbeelding van sommige menschen
ontvlamt, hebben, inzonderheid sedert de laatste vijftig jaren, zich aan
het opsporen dezer Indiaansche steden gewaagd, maar zonder dat een
dier ondernemingen met goed gevolg word bekroond.
Enkelen zijn geheel terneergeslagen en ontmoedigd van hunne
vermetele reis naar het onbekende teruggekeerd maar een groot aantal
hebben hunne lijken op den bodem van steile rotskloven of in de
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gronden) aan de roofvogels ten prooi gelaten ;
nog anderen eindelijk, wellicht de ongelukkigsten van alien, zijn verdwenen zonder eenig spoor achter to laten, of zonder dat men ooit jets
van hen heeft gehoord.
De beschrijving van de Heilige Stad die wij itier laten volgen, is
dus met de meeste nauwgezetheid opgemaakt en kan door niemand
worden gelogenstraft, daar wij spreken nadat wij gezien hebben.
Quiepa-Tani, de eerste stad die zich voordoet zoodra men het
onmetelijk oer-woud, mar wij straks eene vluchtige schets van gaven,
is .doorgeworsteld, strekt zich uit in een langwerpig vierkant van het
Oosten. naar het Weston.
Eene vrij breede rivier, waarover hiefen daar van boomstammen.
en Hanel], bruggen zijn geslagen van verwonderlijke lichtheid en zwier,
doorstroomt de stad in hare geheele lengte.
Aan iederen hook van het vierkant verheft zich eene verbazend
groote rotsmassa, die aan de zijde welke over de vlakte uitziet loodrecht
is afgehouwen en tot eene schier onneembare sterkte dient ; doze vier
citadellen zijn bovendien onderling verbonden door een doorloopenden
muur van veertig voet hoogte en op de kruim van twintig voet dikte.
Aan de binnen- of stadszijde vormt doze muur eene talus of heiling
die aan haar basis zestig voet breedte heeft.
De muur is gebouwd van inlandsche nit zandachtige met stroo
vermengde klei gebakken briksteenen, die men adobas noemt ; elke
steen is omtrent een meter lang.
Eene diepe en breede gracht . verdubbelt bijna de hoogte van den
muur.
Door twee poorten komt men de stad binnen.
Doze poorten hebben aan weerszijde een ronden toren met zoogenaamde peperbos-spitsen, die aan de oude stedepoorten van het middeleeuwsch Europa doen denken ; wat doze gelijkenis nog moor versterkt,
is eene kleine, van planken samengestelde smalle brug, die bij het
minste onraad kan worden opgehaald of weggenomen, en die het eenige
middel uitmaakt om door de poort naar buiten te komen.
De huizen zijn laag en loopen uit op torrassen, die met elkander in
verband staan ; zij zijn alien van riot, met ciment bekleed en zeer licht
gebouwd, wegens de aardbevingen welke in doze streek niet zeldzaam
voorkomen ; maar zij zijn ruim, zeer luchtig en van vele vensters
voorzien.
Allen hebben slechts eene verdieping en de voorgevels zijn met eon
schitterend wit vernis bestreken.
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gegeven om op hare hoede te zijn, nam daarbij eene houding aan zoo
onverschillig hem maar eenigszins mogelijk was, ofschoon zijn hart
klopte van angst, then hij zich aan stadspoorten zou vertoonen om to
worden binuengelaten,
Schijnbaar bedaard stapte hij de brag over en stond weldra voor
de poort.
Oogenblikkelijk werd er een lans tegen hen geveld, die hun den
doortocht versperde.
Een man, aan zijne kleedz g gemakkelij k als een der aanzienlijkste
ktadsbeambten te herkennen, stond op van de bulacca zitbank —
waar hij in achtelooze houding zijn calumet zat te rooken, en trad met
afgen-,eten stappen naar hen toe.
Op korten afstand bleef hij staan, terwijl hij Wimpa en zijn gezelschap van bet hoofd tot de voeten met de grootste aandacht bekeek.
Be Indiaan schrikte eerst over deze blijkbaar vijandige ontvangst,
maar herstelde zich terstond weder.
Er blonk een straal van welgevallen uit het woeste oog van den
Stadsbeambte, hij wendde zich naar den schildwacht en fluisterde hem
met bijna onhoorbare stem eenige woorden in 't oor.
De roods soldaat, hief terstond cerbiedig zij ne lans op, trad een
stap achteruit en liet de vreemdelingeu door.
Zij gingen de poort binnen.
Wimpa richtte zich met snelle schreden naar den tempel der Zon,
mich in stilte geluk wenschende dat hij zoo gemakkelijk aan het gevaar
ontkomen was, dat hem eenige minuten boven het hoofd had gezweefd.
Bellarosa en Lydia volgden hem met de gelatenheid der wanhoop,
die zoo licht voor gedweeheid of onderwerping wordt aangezien, maar
inderdaad niets anders is dan de erkende onmogelijkheid om zich aan
een gevreesd en onvermijdelijk lot te onttrekken.
Terwijl ooze personages de straten der stad doortrekken . om de
plaats hunner bestemming te bereiken, zullen wij met weinige woorden
Quiepa-Tani trachten to beschriiven, dat onzen lezers nog slechts uitwendig bekend is.
De nauwe, maar lijnreclite en elkander rechthoekig sniklende
straten, loopen alle uit op eon, juist in het midden der stad gelegen,
uitgestrekt plein, dat den naar van Con«ciathzin, of Zonneplein draagt.
Bij den aanleg der stad en van dit plein, uit welks middenpunt de
hoofdstraten letterlijk nitstralen, hebben de Indianen waarschijnlijk het
oog op de zon gehad en zich bij haar welbehagelijk trachten to maken,
want men zou zich moeielijk een treffender en reusachtiger afbeelding
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van dat hemellicht kunnen voorstellen dan deze mysterieuse en zinnebeeldige evenredigheid.
Viar prachtige Expan, of paleizen, verheffen zich in de richting
der vier hoofdstreken van bet kompas ; aan de westzijde staat de groote
tempel Amantzin-e,q(tn, omgeven van eene talrijke menigte met -goud
en zilver ingelegde kolomman.
De aanblik van dit gebouw is allerindrukwekkendst ; men beklimt
den drempel langs een breeden trap van twintig elk
uit een
enkelen steen van tier meters gehouwen ; de muren zijn verbazend
hoog en het dak, evenals dat der andere gebouwen, eindigt in een terras
of verheven plat.
De Indianen, ofschoon volkomen in staat om onderaardsehe
gewelven to stichten, schijnen echter niet to weten hoe men een koepeldak of dom moot bouwen.
Het inwendige des tempels is betrekkelijk zeer eenvoudig:
Lange draperien met vederen van duizend Ideureri geborduurd en
door middel van hieroglyphische figuren, de geschiedenis van den
Indiaanschen godsdienst voorstellende, bedekken de wanden.
In het midden des tempels staat een teocali of altaar, waarboven
eene zon, schitterende van good en edele gesteenten en rustende-op de
groote ayalt of heilige schildpad.
Door eene kunstmatige inrichting van het gebouw, schiet
opkomende zon iederen morgen hare stralen recht op het zonnebeeld en
doet alsdan dit idiool schitteren met een oogverblindenden glans, die
alles wat or omheen is verlicht en verlevendigt.
Voor het altaar staat de offertafel, eei vervaarlijk grooten-nrarmerblok, gelijkende 'mar de bekende 'menhirs der Druiden in het land
der aloude Armorichen.
Dozen marmerblok rust op vier kolossale pooten van graniet.
Het tafelblad is in het midden eenigszins uitgehold- en voorzien-van
een geul om het bloed der slachtoffers to laten wegvloeien.
Wij haasten ons to zeggen, dat het slachten van menschenoffers
dagelijks zeldzamer wordt ; gelukkig zijn wij ver verwijderd- van' dien
rampzaligen tijd, toen men tot inwijding des tempels to Mexico- op een
enkelen dag zestig duizend menschen slachtte ; tegenwoordig 'freeft dit
afschuwelijk gebruik in
buitengewone gevallen plaats en dan
kiest men de slachtoffers alleen uit ter dood veroordeelde personeii:
Op den achtergrond des tempels is eene kleine, met zware-gordijnen
voor het oog des yolks afgesloten ruimte.
Doze gordijnen bedekken den ingaug van een trap die rear de
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uitgestrekte gewelven onder den tempi voert, in welke alleen de
priesters vrijheid hebben om af te dalen.
Het is in deze onderaardsche gewelven dat het gewijde vuur van.
Moctecuzoma onophoudelijk blijft branden.
De trappen en dorpeis aan den ingaug des tempels worden iederen
morgen met versche bladeren en bloomer' bestrooid,
Aan de zuidzijde van het plein verrijst de tanainitec of het paleis
van den vorst.
Dit paleis, welks naam letterlijk eerie c, door mureu omgeven
ruimte aanduidt, is niets anders dan eene aaneenschakeling van
audientie- en vergaderzalen en ruime binnenplaatsen, waar de krijgslieden, die met het bewaken der stad ziju belast, worden gedrild en
geoefend.
Een afzonderlijke reeks huizen, ontoegankelijk voor vreemde
bezoekers, strekt tot verblijf voor het opperhoofd en zijn gezin.
Een . ander soortgelijk gebouw dient tot tuighuis en bevat allerlei
wapenen, als pi.jlen,, bogen, werpspiezen, lansen en schilden, van
Indiaansch maaksel en edert de vroegste tijden in gebruik, alsmede
Europeesch oorlogstuig, als : sabels, degens, zwaarden en geweren en
andere vuurwapens, van welke de inboorlingen, na er de geduchte
uitwerksels van te hebben leeren kennel', zich thans even goed weten
bedienen als wij, zoo niet beter.
rEene der merkwaardigste bijzonderlreden die dit tuighuis bevat is
zonder twijfel een Mein stuk geschut, dat eenmaal aan Fernando Cortez
toebehoorde, maar door de Indianen, toen hij het bij ziju overhaasten
aftoeht uit Mexico in den bekenden wick trite (jarnmernacht) op den
wegnaoest achterlaten, werd buit gemaakt.
Dit kanon is thans voor de Indianen nog altoos een onderwerp van
vereering en vrees, wel een bewijs van den schrikkelijken indruk
dien het tijdperk der verovering op de gemoederen des yolks_ leoft
achtergelaten, daar hij na verloop van ,zoo vele jaren en veelvuldige
lotwisseling niet kon worden. uitgewischt.
Op hetzelfde plein verheft zich de vermaarde civati-expan of het
palei§ der vestalinnen.
Daar leven en sterven, ver van het oog der mannen, de rnaagden
aan den dienst der Zon gewijd.
Geen manspersoon, uitgezonderd de hoogepriester, vermag dit
gebouw binnen te dringen i terwijl eene gruwzame straf den vermetele
bedreigt die deze wet zou durven overtreden.
Het levee der Indiaansche zonnemaagden gelijkt in menig opzicht
naar dat der nonnen in de Europeesche kloosters.
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Evenals deze zijn zij in cellen opgesloten en .moeten zij de kelofte
van eeuwige kuischheid afleggen, waardoor zij zich verbinden 'nirnmer
een man toe te spreken, dan haar vader of haar broeder ; en dit zelfs
staat haar niet vrij , dan geheel gesluierd, achter een traliehek en in de
tegenwoordigheid van een derden persoon.
Ook bij de openbare plechtigheden en godsdiens-tige feesten in den
tempel verschijnen zij niet anders dan volkomen gesluierd.
Wanneer het van eerie zonnemaagd bewezon is 'dat eon man . haar
aangezicht heeft gezien, moet zij onmiddellijk ter dood Worden
gebracht.
In het kloostergebouw zelve houden zij zich met vrou*elijken
arbeid bezig en vervullen tevens met ijver hare godsdiensiigd plidhten.
De geloften zijn vrijwillig.
Geen jong meisje kan wider de zonnemaagden word-erf opfromomen,
tenzij de opperpriester zekerlieid hebbe dat niemand haar tat de iel lOtts
heeft gedwongen en dat zij bereid is hare roeping voistandig te
volgen.
Eindelijk noemen. -wij het 'vierde paleis, aan de oostzijde, het
prachtigste en tevens het somberste van alien.
flit gebouw heet Iztlacat-exp'an of het paleis der profeten ; he-t-diett
tot woonplaats vipor den Amanani en de Chalchiuh (priesters).
terugMen kan zich moeilijk een geheimzinniger, en
stootender gebouw voorstelleh dan dit verblijr,wikN'Tens-ter ally
met geNlochten riet zijn bedekt, zoo dicht en ondoordringbaar dat ilea
k s het daglicht doorlaat.
ii auwelij
Binnen deze muren heeischt eene eeuwigdurende stilte en Sombeiheid ; slechts nu en dan, in het hoist van den nacht, wanneer alles in
de stad in diepe rust is, hoort men vervaariijke geluiden en wOnderbare
stemmen nit den iztlacat-expan opgaan, die de verschrikte Indianñ in
hun slaap storen.
Terwiji de gelofte der kuischheid. aan de vestaalsche nonen is
opgelegd, is dit niet het geval met den opperpriester en zijne Onderhoorigen.
Intussclien moeten wij hier danmerken dat ook deze zelden trouwen
en, ten minste oogenblik, zich van alien omgang met de sekse
onthouden.
Het noviciaat der priesters duurt Jim jaar, en eerst na verloop van
dezen tijd en na bet doorstaan van fallooze proeven, bekomen zij den
titel van Chalchiuh.
Tot zoolang kunnen zij nog van besluit veranderen en eene andere
loopbant kiezen dit gebeurt eeliter uiterst zelden,
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Ilet is maar, al te waar .dat zij, van deze door de wet toegestane
vrijheid gebruik makende, groot rgevaar loopen om door hunne voorwalige ambtsbroeders vermoord to worden, uit vrees dat zij iets van
hunne heilige geheimon aan het yolk zouden verraden.
Overigens worden de priesters door de Indianen zeer geeerbiedigd
en weten zij zich do,orgaans bij het volk bemind to maken ; in een
woord, na het wereldlijk opperhoofd is de Amanani of opperpriester de
Est, geeerbiedigde man,van zijn stam.
Ofschoon bij deze volken de godsdienst zulk een machtige hef boom
is, moet men zeggen dat er tusschen de wereldlijke en geestelijko macht
Doc* bQtsing ontstaat ; i der van deze weet wat zij to doer heeft en
houdt zich binnen de Naar voorgeschreven perken, zonder ooit op de
rechten der andere inbreuk to willen maken.
Dank zij doze verstandige staatsregeling, werken de priesters en de
opperhoofden eemtemmig en met verdubbelde kracht.
De Europeaan, gewoon aan het gewoel en gedruisch en geschreeuw
der steden in de Oude Wereld, waar de straten gedurig door allerlei
soorten van rijtuigen worden versperd, en waar bij iederen voetstap
duizende belangen, zaken en bezigheden tegen elkander, botsen, zich
verdringen en dooreenwoelen, zou zich grootelijics verwonderen, wanneer hij eensklaps jn eene Indiaansche stad wierd overgeplaatst.,
,Daar heeft men geene kunstmatige middelen van gerneenschap,
geen luidruchtige hand,elsbewegingen ; daar ziet men geen buurten vol
prachtige winkels die hunne waren uitstallen, om de nieuwsgierigheid
en kooplust der voorbijgaugers aan to lokken of de dieven gelegenheid
-Le geven tot, het naasten der oogverblindende voorwerpen van weelde
en gemal.
DzakIr ziet men zelfs geen rijtuigen, koetsen, wagers of karren ; de
stilte wordt er slechts nu en dan gestoord door een eenzamen voetganger
die zich haast om zijne woning to bereiken, of voortstapt met al de
deftigheid yan een magistraatspersoon of geleerde.
De huizen, alien potdicht gesloten, zijn voor de oogen en ooren
daarbuiten ontoegankelijk.
Het leven der Indianen trekt_ zich geheel samen in het familieleven ;
voor alles wat vreemd is ongenaakbaar, blijven de zeden aartsvaderlijk,
en wordt de openbare straat er nooit zooals zij dit maar al to veel bij
ons beschaafde volken is, het schancitooneel va,u twist, strijd, dronlienschap, of wat nog afschuwelijker, zedeloosheid.
De kooplieden verzamelen zich in uitgestrekte bazars, waar zij des
namelijk vruchten, groenten,
voormiddags hunne waren te koop
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en stukken vleesch of gevogelte ; want iedere andere tak van negotie is
bij de Indianen onbekend, daar elk gezin zijn eigen kleederen spint,
weeft en vervaardigt, evenals alle andere voorwerpen — meubels, buisraad of levensbehoeften.
Zoodra de zon haar loop half heeft volbracht, worden de bazars
gesloten en nemen de Indiaansche kooplieden die alien op het land
wonen, de stad, om er niet voor den volgenden morgen met versche
eetwaren terug te komen.
Iedereen voorziet zich van het noodige voor den ganschen dag.
Bij de Indianen werken de mannen nooit ; alleen de vrouwen zijn
belast met het doen van aankoop, de zorg voor het huishotiden, en
het toebereiden of vervaardigen van alles vat tot levensonderhoud
dienen kan.
De mannen daarentegen to trotsch om zich met huiselijken arbeid
in to 'atoll, gaan op.jacht of ten oorlog.
De betaling van hetgeen men koopt of verkoopt geschiedt niet als
in Europa met klinkende specie — die in 't algemeen onder de Indianen
weinig bekend is en slechts aan de grenzen of kusten, in den handel met
de blanken gebruikt wordt — maar door middel van riffling.
Dit eem oudig maar gebrekkig en bij onze Europeesche beschaving
,gansch onbruikbaar geworden han -delsmiddel, is bij al de Indianenstammen in het binnenland bijnauitsluitencl in zwang.
De kooper geeft het een of ander voorwerp dat hij missen kan in
mull voor hetgeen hij verlangt of noodig heeft.
Ziedaar alles.
Terwijl wij dus onze lezeIrs den toestand hebben doen kennen,
zullen ' wij dit hoofdstuk eindigen met to zeggen, dat Wimpa en zijne
gezellinnen, na lang genoeg de stille straten der stad to hebben doorkruist, eindelijk het paleis Iztlacat-expan bereikten.
De Indiaansche hoofdman vond op zijn verzoek in den Amanani
een gewillig en voorkomend bondgenoot, die hem plechtig beloofde de
hem in bewaring gegevene gevangenen met de meeste zorg te zullen
bewaken.
Wij moeten bier bijvoegen dat Wimpa niet verzuimde den opperpriester to verzekeren dat de hem vertrouwde meisjes, dochters waren
van een der vermogendste heeren nit Mexico, en dat hij om dezen.
edelman in het belang der Indianen to verplichten, besloten had een van
de twee tot vrouw te nemen.
' Evenwel, daar de meisjes hem beiden even good bevielen, was hij
op dit oogenblik nog niet in staat om zijne keus te bepalen, en meende
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hij de beslissing nog een tijdlang te moeten verschuiven totdat Lydia
grooter geworden was.
Eindelijk liet hij, om zich de gunst van zijnen nieuwen bondgenoot
te verzekeren, wiens gierigheid hem sinds lang bekend was, er op
volgen, dat hij de voogdij die deze thans op zich nam met een kostbaar
geschenk zou beloonen.
Hiermede wegens het tot der jonge meisjes voorshands gerustgesteld en na in het eerste gedeelte van zijn plan volkomen te zijn
geslaagd, begon Wimpa te overleggen hoe hij ook het tweede gedeelte
zou doen gelukken.
Hij nam alras afscheict van Bellarosa en Lydia, steeg te paard en
reed haastig naar de stad in de richting van het meer Del Rubio, waar hij
met Everaert het hooger beschreven onderhoud had.
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Wij laten Wimpa, met zijne ondeugende plannen, in vollen galop
zich verwijderen van Quiepa-Tani, en zullen ons intusschen een weinig
nader bezighouden met de twee beklagenswaardige meisjes, die hij voor
zijn vertrek aan de zorg van den Amanani had opgedragen.
Deze liet Fen terstond in de Civati-expan, het verblijf der zonnemaagden opsluiten.
Ofschoon gevangenen, werden zij, ingevolge de bevelen van Wimpa,
met de meeste onderscheiding behandeld ook zouden zij de verveling
van hunne ourech-tvaardige gevangenschap geduldig hebben gedragen,
zoo een heimelijke angst over het lot dat haar wellicht in de toekomst
verbeidde, zich niet van haar had meester gemaakt. Het was onder doze
omstandigheden, dat het verschil van karakter tusschen do beide
vriendinnen duidelijk aan 't licht kwam.
Bellarosa, verwend door de genietingen van het mollig en weelderig
leven der rijke familien in Mexico, leed Yeel onder de treurige herinnering van hetgeen zij hier missen moest en dat weleer hare kindsheid had
gestreeld.
De Hoogepriester van Quiepa-Tani het geene gelegenheid voorbijgaan om de twee meisjes tot den dienst der Zon over to halen.
Met groote verstandsgaven bedeeld en voor zichzelven hoog ingenomen met den godsdienst dien hij beleed, bovendien een bittere vijand
van al wat blank was, vatte hij, reeds zoodra Wimpa hem de zorg voor
de gevangenen toevertrouwde, het voornemen op om haar tot priesteressen der Z0n to maken.
Dergelijke bekeeringen zijn in Amerika niet zonder voorbeeld, en
het ongerijrnde of hover monsterachtige dat daarin voor ons gevoel
gelegen is 2 schijut in dit laud jets geheel natuurlijks.
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De Amanani stelde dus zijne batterijen in deze richting.
De gevangenen spraken geen Indiaansch hij, van zijn kant, kende
geen woord Spaansch maar dit groote bezwaar wilt de opperpriester
spoedig nit den weg to ruimen.
Er was namelijk onder zijne handlangers zekere krijgsman, Atoyac
geheeten, dezelfde die bij de stadspcoit op schildwacht stolid toen Wimpa
er aankwam.
Doze man was met eene Indiaansche rnanza — beschaafde vrouw
gehuwd, die niet ver van Monterey hare, opvoeding had genoten en de
Spaansche taal vlot genoeg sprak om zich to doen verstaan.
Het was eene vrouw van ongeveer dertig jaren, ofschoon men op
het eerste gezicht zou gedacht hebben dat zij ten minute vijftig was.
In doze gewesten, waar het menschelijk lichaam zoo sue} ontwikkelt, trouwen de meisjes gewoonlijk reeds op haar twaalfde of dertiende
aar.
Vervolgens aanhoudend tot den zwaarsten arbeid gedwongen, die
in andere linden gewoonlijk den manner ten deel valt, begint hare
frischheid spoedig to verwelken en komen zij met haar vijf-en-twintigste
jaar reeds tot een vervroegden staat van verval, die geen tien jaar later
de meeste vrouwen tot leelijke schepsels maakt, ofschoon zij in hare
jeugd eene schoonheid en bevalligheid bezaten die vele Europeaansche
dames haar met recht madden kunnen benijden.
De vrouw van AI oyac heette fluitloti, of de Duif.
Het was een eenvoudig, zachtzinnig schepsel, die zelve veel geleden
had en dus onwillekeurig geneigd was om medelijden to gevoelen met
de smarten van anderen.
Zij moest het middel zijn om Bellarosa en Lydia to verleiden, en in
weerwil van de bestaande wet, die nadrukkelijk verbood om vreemdelingen in het paleis der Zonnemaagden toe to laten, nam de Amanani
op zich om de zachtzinnige Duif met de beide meisjes in aanraking to
brengen.
Men moot zelf gevangene zijn geweest, onder menschen weer taal
men niet verstaat, om zich een joist denkbeeld to maken van het
genoegen dat de acme gevangenen ondervonden, toen haar iemand
kwam bezoeken met wie zij konden spreken en die voor het eerst de
verveling hielp verdrij ven aan wolke zij in hare eenzaamheid ten prooi
waren.
De Indiaansche werd ontvangen als een vriendin en hare tegenwoordigheid was voor de gevangenen eene aangename afteiding.
Bij haar tweede bezoek echter begon de moeder reeds to begrijpen,
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met welk hatelijk oogmerk deze bijeenkomsten plaats hadden, en van
Coen of volgde er op de korte vreugde van den eersten dag eene ware
tirannij.
De verschijning van Huitlotl werd voor haar een voortdurende
straf.
Als kristene, stork aau den godsdienst harer vaderen gehecht, kon
zij de bedoelingen van den opperpriester niet dan met afgrijzen beantwoorden.
Iutusschen was de Indiaansche vrouw veel to eenvoudig en nit zich
zelve onbekwaam om de bedriegelijke rol die men haar had opgedragen
lung vol to houden, of voor hare nieuwe vriendinnen to verbergen welk
lot zij ondanks de zoetsappige woorden en innerne-nde manieren van den
Amanani te wachten hadden, ev welke vreeselijke folteringen zij zouden
moeteii doorstaan wanneer zij weigerden zich aan den Zonnedienst te
verbinden.
Het vooruitzicht was dus altos behalve geruststeliend.
Bellarosa wist maar al te wel dat de Indianen in staat waren om
liunne gruwzame bedreigingen zonder genade uit to voeren ; hoe stand••
vastig zij zich dus voornam om aan het voorvaderlijk geloof getrouw
to blijven, word zij om haar arm kind door sehrikbarende angsten verscheurd.
Intusschen verliep de tijd.
De opperpriester begon ongeduldig to worden over den tragen
gang van het bekeeringswerk.
De zwakke hoop die Bellarosa tot hiertoe had staande gehouden,
om zich aan het offer dat men van haar eischte te onttrekken, begon
meer en meer to verdwijnen.
Lydia, die een verstandig meisje was en zeer ontwikkeld voor haren
ouderdom, luisterde mar al de raadgevingen barer moeder en volgde
die met de meeste nauwkeurigheid op.
Doze pijnlijke toe'stand werd n , )g verzwaard door de ontsteltenis
van alle berichten van buiten, en de moedeloosheid der jonge vrouw
eindigde weldra in eene kwijn.ende ziekte, die zoo hand over hand
toenam, dat de Amanani voorzichtighoidshalve besloot om bet plan
zijner pr'oselietenmakerij voor eenigen tijd op te schorsen.
wij zullen hier de arme gevangenen een pons aan zichzelven overlaten, gelukkig als zij zijn door het uchijnbaar ongeluk dat haar in het
verlies van hare gezondheid overkwam en dat haar voor een tijd lang
ten minste tegen de hatelijke aanslagen beschermde waaraan zij ten
doch stonden terwi.j1 wij den draad weder opvatten der gewichtige
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gebeurtenissen in welke de overige personen nit ons verhaal hunne rol
spelen.
Zoodra Guerrero zich weder in vrijheid zag en het paard van
Everaert overmeesterd had, gaf hij het de sporen en begon hij met
lossen tengel een onstuimigen rit door het bosch, om zich zoo spoedig
mogelijk van de plaats te verwijderen waar slechts weinige oogenblikken
to voren hem een onvermij(lelijken dood had gedreigd.
Ten prooi aan eene dwaze vrees, die met iedere minuut toenam,
rende hij in gestrekten draf, zonder doel of gedachte en zonder bepaalde
riating, maar steeds recht voor zich uit vluchtende, 1s werd hij vervolgd door het spook van den akeligen dood, die hem gedurende een
uur, maar voor zijn gevoel langer dan een eeuw, op de schouders had
gedrukt en de ontvleesde arm reeds dreigend hield uitgestrekt om hem
aan te grijpen en in den afgrond te slingeren, dat het toeval hem as
een wonder, in het uiterste oogenblik van wanhoop en stervensnood een
verlosser beschikte.
Guerrero, naarmate het in zijn brein weder holder begon te worden
in zijne geschokte denkbeelden, werd van lieverlede weder dezelfde man
die hij te voren geweest was, namelijk een onverbeterlijke schurk, die
met alle recht en billijkheid veroordeeld volgens de Lynchwet, zijne
welverdiende straf had ondergaan.
In plaats toch van in zijne onverhoopte redding de hand eener
genaclige,. Voorzienigheid to erkennen, die het behaagde op deze wijs
den weg des berouws voor hem open to stollen, zag hij er niets anders
in dan eene materieele toevalligheid, en voeddo hij gee') andere gedaehte,
dan zich zoo spoedig mogelijk to wreken aan de man non (he hem vernederd en hem den voet op den nek hadden gezet.
Hoe vele uren hij aldus in de duisternis voortholde, met allerlei
wraakplannen in het hoofd en met het oog spottend en uittartend ten
hemel gericht, is moeilijk to hopalen.
De geheele nacht verliep in dozen onbeteugelden rit, tot de
opgaande zon hem verraste, op verren afstand van do plaats waar
zijn vonnis had ondergaan.
Eindelijk hield hij eon poos stil, oni zijne denkbeelden in orde to
schikken en een bespiedenden blik in het rond to werpen.
In de streek waar hij zich thans be yond, waren de boornen vrij
dun gezaaid en kon. men -tussche p de hooge stammen door, op korten
afstand, cone geheel van hose!) ontbloote -vlakte onderscheideii, die in
de verte door hooge bergen word begrensd, Welker kruinen aan den
uilersten horizont met den hemel samonsmolten ; eene vrij breede rivier
fitroon-We b.tatig tusschen twee kale en rotsachtige oevers.
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Guerrero s/aakte een zucht van verlichting, in de zeeu waarscliijnlijke veronderstelling, dat, zoo hij door iemand ware n.agezet, de snelheid
van zijn-rit en de menigte door hem gernaakte omwegen, zijn spoor
geheel zouden hebben uitgewischt.
Ilij reed nu stapvoets naar den uitersten kant van het bosch, waar
hij voornemens was een paar uren al l to stijge-n, om zijn hijgend en
dampend paard te verpoozen en zelf ook eenige hoognoodige rust to
nemen, na al de doorgostane angsten en vermoeienissen.
Then hij de laatste boomen van het woud had bereikt bled hij voor
de tweede maal staan, om zich opnieuw met een bespiedenden blik to
.verzekeren dat er niemand in den omtrek was, en hiervan door de
roekelooze stilte rondom hem overtuigd, steeg hij af, ontzadelde ziju
paard, deed het een kluister aan, zoodat het ziju voeder koll zoeken
zonder ver weg te loopen, en zich toen op den grond uitstrekkende,
begon hij na te denken.
Zijn toestand was ver van aangenaam.
Zoo geheel alleen, bijna zonder wapenen, in een onbekende streek,
genoodzaakt om de lieden van zijne kleur te ontvluchten en verplieht
om ailedn op zichzelve te rekenen, tegenover de duizend gevaren die
hem omringden en alles wat er gebeuren kon !
Voorzeker zou we' een vastberadener en door de natuur met een
harder gestel begaafd man dan de generaal, onder zulke omstandigheden
verlegen gestaan en zoo niet aan wanhoop dan toch aan rnoedeloosheicl
zich hebben overgegeven.
lJitgeput door de felle zielsangsten en ongehoord.e vermoeienissen
die hij gedurende den afgeloopon nacht had moeten doorstaan, verzonk
hij tegen wil en dank in zulk een staat van ptompzinnigheid en onmacht,
dat hij geheel ongevoelig we'rd V03r de buitenwerel.d. ; de hem omringende voorwerpen verdwenen van lieverlede uit zijn.e oogen, zoodat hij,
ona zoo to zeggen, niet meer bestond dan in de gedachte — die altoos
brandende baken, door Gods oneindige goedheid in het hoofd van den
mensch ontstoken, om hem in de dikste duisternis voor to lichten en het
arme schepsel zelfs in den uitersten nood het gevoel zij ner kracht en
den wil tot den strijd to doen. behouden.
Sedert geruimen tij d zat de Mexicaan reeds met den elleboog op
de knieen en het hoofd op de hand geleund, starende zonder to zien en.
luisterende zonder to hooren, toen hij opeens een schok kreeg en verschrikt opstond.
Eene hand was hem zacht op den schouder gelegd.
Hoe licht de aanraking mocht geweest zijn, zij was genoeg om den
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Mexicaan op to -wekken en tot het besef van zijn tegenwoordigen toestand terug to brengen.
Hij keek op.
Er stonden twee Indianen bij hem.
Die Indianen waren Wimpa en De Witte-Beer, zijn onafscheidbaren
vrieu.d.
Eon vreugdestraal blonk uit het oog van Guerrero, daar hij
gevoelde dat deze twee mannen voor hem niets anders dan bondgenooten
konden zijn. Hij had naar hen verlangd, zonder te hopen hen ooit hier
to ontmoeten.
Kan men wel in de woestijn ooit met eenige zekerheid zeggen to
zullen ontmoeten die men zoekt ? Wimpa staarde hem aan mkt eon
spotachtigen blik.
— Ooah ! riep hij, mijn bleeke broeder slaapt met de oogen open,
hij is zeer vermoeid naar het schij-nt.
— Ja, zei de generaal.
Er volgde een poosje stilte.
— 1k had niet gehoopt miju brooder zoo spoedig to vinden, en
vooral niet in zulke aangename omstandigheden, hervatte de Indiaan.
— Zoo ! zei Guerrero laconisch.
— Ja, met behulp van mijn brooder de Witte-Beer en zijne krijgslieden ging ik op marsch, om zoo mogelijk het bleekgezicht hulp toe te
brengen.
De Mexicaan beschouwde hem mit een argwanencl. oog.
— Ik zeg u dank, zeide hij eindelijk op eon toon van bittere ironie,
ik heb niemands hulp noodig.
— Des te beter ; en het verwondert mij geenszins : miju broeder is
een groot krijgsman onder zijn yolk ; maar het is tocli mogelijk dat de
hulp die hij tot hiertoe niet noodig had, hem later zou kunnen dienen.
— Hoor eons, zei Guerrero, geloof "nib wij moeten goon strijd van
fijne gezegden beginnen ; laten wij liever rouduit met elkander spreken ;
gij kent mijne omstandigheden beter dan ik die u ooit had willen vertellen ; hoe gij ze to weten zijt gekomeu, kan mij weinig schelen ; maar,
zooals ik wel denk, liebt gij mij eon voorstel to doen, een voorstel, dat
gij zonder twijfel naar de omstandigheden waariu ik mij beviud, borekenen kunt dat ik zal aannemen ; doe dat voorstel derhalve duidelijk en
beknopt als een man betaamt, en komen wij ter zake in plaats van
onzen kostbaren tijd in zotte praatjes of nuttelooze gesprekken to
verkwisten.
Wimpa meesmuilde grinnikend.
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Mijn broeder spreekt goed, zeide hij op vleienden toon, zijne
wijsheicl is groot ; ik zal vrank en vrij met hem te werk gaan ; hij heeft
mij op deze oogenblikkon noodig en ik wil hem van dienst-zijn.
Voto a brios ! ferm gezegd. ! Dat heet ik spreken als eon man ;
zoo bevalt het mij ; ga voort, hoofdman, en als het slot van uw rode zoo
goed is als het begin, twijfel ik diet of wij zullen het wel eons worden.
— Ooah daar ben ik van overtuigd ; maar eer wij ons sarnen aan
het raadvuur nederzetten, heeft mijn brooder behoefte om zijne krachten
een weinig to herstellen, daar zij door lang vasten en vermoeienissen
zijn uitgeput.
De krijgslieden van den Witten-Beer zijn onder het geboomte in
onze nabijheid gelegerd : dat mijn brooder mij volge ; eerst wanneer hij
eenige spij s heeft gebruikt zullen wij onze zaken afhanclelen.
— Good ! ga mij voor, ik volg u, zei Guerrero.
De drie mannen verwijderden zich in de richting van het kamp der
Roodhuiden, dat werkelijk goon honderd passen ver op een geschikte
plaats was opgeslagen.
De Indianen eerbiedigen meer dan eenig ander yolk, uitgezonderd
de Arabieren, de wetten der gastvrijheid, deze deugd der zwervende
nomaden, onbeken.d in de steden, waar zij tot oneer der beschaafde
volken, door karige zelfzucht en schandelijk wantrouwen is vervangen.
Guerrero word door de Indianen naar hun beste vermogen onthaald.
Nadat hij zooveel gegeten on gedronken had als zijne behoeften
vereischten, nam Wimpa het woord wader op :
- Wil mijn bleeke brooder mij nu aanhooren ? vroeg hij, zijn
zijne ooren geopend ?
- Mijne ooren zijn geopend, hoofdman, ik zal u aanhooren met
al de aandacht die ik bezit.
- Verlangt mijn brooder zich aan zijne vijanden to wreken ?
— Ja, riep Guerrero met drift.
— Maar zijne vijanden zijn stork, zij ziju talrijk ; reeds is mijn
brooder bezweken in den strijd dien hij tegen hen heeft durven wagon ;
een man, wanneer hij ailed n is, is zwakker dan een kind.
— Dat is waar, prevelde de Mexicaau.
- Als mijn broeder aan den Witten-Beer en aan Wimpa wil toestaan wat zij van hem vorderen, zullen de roode opperhoofden hem in
zijne wraakneming on.dersteunen en verbinden zij zich orn hem te doen
slagen.
Eon koortsachtig rood overvloog bet gelaat van Guerrero ec cone
krampachtige ruling deed zijne laden siticleren.
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— V oto a Mos ! bromde

hij met eene sombere stem, welke voorwaarde gij mij ook zult opleggen, ik neem die aan, als gij mij zult
dienen zooals gij zegt.
— Pat miju broecler zich niet te lichtvaardig verbinde, meesmuilde
de Indiaan ; onze voorwaarde is hem nog onbekend, misschien zou, hij
zich later beklagen.
- Ik herhaal u, antwoordde Guerrero ferm, dat ik uwe voorwaarde
onderschrijf, wat zij ook wezen snag ; laat mij haar dus oogenblikkelijk
kennen.
De omzichtige In.diaan aarzelde of vei-n.sde althans te aarzelen meer
dan drie minuten lang, die voor den Mexicaan eene eeuw schenen ;
eindelijk hervatte hij op eeu toon van geruststelling :
Met eene listigheid eigen aan de Indianen wanneer zij iemand
moeten in de doeken rollen, dischte hij hem een verhaal voor dat aan
het ongeloofelijke grensde, maar dat nochtans door de feiten zelven
was bevestigd.
Op enkele oogenblikken kende Guerrero gansch de geschiederds
van Bellarosa en waar ze verborgen was.
Ook vernam hij dat Wimpa smoorlij k op de Witte -Lelie verliefd
was die hem door den Spotter in medehulp van Don Miguel werd
ontrukt.
Hij eischte van den generaal dat hij "ou helpen -de Witte-Lelie
terug in de handen van den Wimpa te bezorgen, hetgeen hem het best
zou lukken, vermits hij talrijke betrekkingen onderhield met de blanken
en het hem zeer gemakkelijk zou geweest zijn een zijner mannen als
medehelper in het kamp van Don Miguel af to vaardigen.
De Witte-Beer zou zijn tweehonderd kri ejgslieden ter beschikking
stollen van den generaal zoo hij verkrijgen kon wat hij wenschte,
namelijk zijn invloed to gebruiken bij het opperhoofd-bevelhebber der
Heilige stad, met wien hij nog onderhandelingen had aangeknoopt in
naam der Mexicaansche regeering om Bellarosa en haar dochtertje uit
te leveren, en de Witte-Beer die Bellarosa in het kamp van Cassa had
gekend zou haar tot vrouw nemen.
De oogslag van Wimpa bij het uitspreken van dozen naam Bellarosa
schitterde, misschien broeide or ii zijn ziel ook wel een plan om de
schoone Blank° den Witten-Beer bij nadere gelegenheid uit de klauwen
to ontfutselen.
— Maar, deed de generaal opmerken, rnijn mannen zijn langs alle
kanten verspreid, ik kan dus het eerste deel van uw voorstel niet
aanneinen.
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Wimpa lachte.
— Mijn bleeke breeder zal tevreden zijn, antwoordde hij. Ik zal
hem de mannen terugbrengen.
— Wanneer ?
— Als ge mijn voorwaarden aanneemt.
Don Guerrero liet bet hoofil op de beide handen zinken en zat
verschei(Tene minuten onb , weeglijk ; diezelfde man die eens tot den.

Met gehuvcn bul bed' Llg,le hij dun Indi„an die zoo c. lnelijk overvallen woken rnoest. (B 1186)

dood zijnet doubter besluiten kon, deinsde terug voor het onteerend en
verfoeielijk voorstul dat hem gedaan word ; zulk eene voorwaardo
scheen hem erger dan de dood.
De twee Indianen zaten te wachten, als stomme en schijnbaar
onverschillige getuigen van den heftigen strijd, gestreden in het binnenste van den man, die voor hunne blikken sidderde en dien zij zochten
to verleiden.
Zij bespiedden de hachelijke worstelingen tussschen zijne goede en
booze neigingen, en berekenden in koelen bloede de kans van het wel75
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slagen hunner snoode bedoelingen, terwiji zij hunne hoop bouwden op
de overwinning die het kwaad in zijn hart behalen zou.
De strijd duurde echter niet lang :
Don Guerrero hief het hoofd op en sprak met eene bedaarde stem
en met een gelaat dat goon de minste ontroering verried :
— Welaan ! het zu dan zoo, het lot is geworpen ; ik neem uwe
voorwaarden aan en zal mij n woord houden ; maar houdt gij eerst het
uwe.
— Dat zullen wij, antwoo ,Men de Indianen.
— Eer de zon achtmaal zal ondergaan, voegde Wimpa er bij,
zullen de vijanden mijns broeders in zijne macht zijn, en zal hij naar
welgevallen over hen kunnen beschikken.
— Zeg mij intusschen wat ik doen moet, hervatte Guerrero:
— floor ons ontwerp, zei Wimpa.
En nu begonnen de drie mannen samen bet plan te overwegen dat
2ij volgen zouden om het best hun doel te bereiken.
Daar dit plan zich echter weldra van zelf voor maze oogen zal
ontwikkelen, zullen wij het driemanschap rustig laten beraadslagen, om
ons met andere persoonaadjes bezig te houclen, op welke wij volgens den
loop van ons verhaal thans moeten terugkomen.

HOOFDSTUK

LXXXIII.
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De personen in de tent van don Miguel vereenigd, konden hunne
verbazing, ja hun schrik niet verbergen bij de onverwachte vers.chijning
van Everaert, die daar Meek, bloedend en met gescheurde kleederen
voor hen stond.
De schilder was aan den ingang der tent blij von staan en liet zijne
verwilderde blikken wankehnoedig rondweiden, terwiji, zij n. gelaat
allengs eene uitdrukking van diepe treurigheid en moed.eloosheid
aann am .
Don Miguel en de anderen, ofschoon aan het wisselvallige leven
der woestijn gewoon en bezield met eon mood die, in menige ruwe proef
gehard, zich niet licht verwonderde of van vervaren wist, ontroerden
echter geweldig, en vermoedden een of ander groot ongeluk.
Everaert stood altoos even stom en onbeweeglijk.
Don Miguel was de eerste die zijne tegenwoordigheid van geest
terugkreeg en macht genoeg over zich zelven bekwam om den
bloedenden man to ondervragen.
Wat schort u, Everaert ? vroeg hij met eene stem die hij to
vergeefs form poogde to houden, welk noodlottig bericht schijnt gij ons
te korner, brengen ?
De -Mining streek zich eenige keeren met de hand over het
klamme gelaat, en Da nogmaals eon onzeiceren en verlegen bilk in het
rond to hebben geworpen, gelukte het hem eindelijk met cone doffe en
onduidelij ke stem to antwoorden :
1k heb u eon verschrikkelijk DiP11WS aan te kondigen
Het hart van de jagers kromp onwillekeurig ineen ; zij overmanden
echter hun on-troering en Don Miguel antwoordde echter op kalmen
toon en met eon zucht van onderwerping.
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- Leat het wezen wat het wil, wij moeten het welkom heeten,
want wij kunnen niets anders verwachten ; spreek dus, vriend, wij
hooren u aan.
Everaert aarzelde opnieuw, een koortsachtig rood vloog over zijn
gelaat ; maar hij deed eene uiterste poging en sprak
— 1k heb u verraden lafhartig verraden
- Gii, riepen al de aanwezigen, even ongeloovig als verbaasd de
schouders ophalend.
— Ja, ik
Deze twee woorden werden uitgesproken op beslissenden toon, als
door iemand wiens partij reeds bepaaldelijk gekozen is, en die zich
ridderlijk verantwoordelijk stelt voor eene daad die hij inwendig
afkeurt.
Be aanwezigen zagen elkander twijfeimoedig aan.
- Hm ! mompelde Don Miguel het hoofd schuddend, ik zie wel,
daar steekt jets onbegrijpelijks achter. Maar laat aan mij de zorg
over om het op te helderen, vervolgde hij tegen zijne makkers, die zich
gereed maakten om den %laming met vragen te bestormen ; ik weet het
best hoe ik hem aan 't spreken kan krijgen.
Everaert bewilligde met een stilzwijgenden wenk in dit verzoek en
het zich op zijn leger van pantervellen terugzinken, ofschoon altijd met
eep, scherp uitvorschenden blik op don Miguel gericht.
Don Miguel stond op van den bisonsschedel waar hij tot hiertoe op
gezeten had, trad naar Everaert en legde hem de hand op den schouder.
De Vlaming sidderde bij deze vriendschappelijke aanraking, hid het
hoofd op en wierp een treurigen blik op den ouden jager.
— Mijn hemel, Everaert riep deze met een bemoedigenden lach,
ik geloof waarachtig dat wij daareven onze ooren hebben hooren tuiten.
Zeg mij toch eens, mijn kameraad, wat is er gebeurd ? Waarom stelt
gij u zoo verschrikt aan, alsof de hemel ons op het hoofd zou vallen ?
Wat beduidt dat voorgewende verraad, daar gij u zelven van beschuldigt
en dat ik bij voorraad voor mijne verantwoording neem, daar ik het
geluk heb u sedert eenigen tijd te kennel]. ik zeg u, het is eene
schreeuwende onmogelijkheid.
— Geef u maar niet zoo sterk bloat om mijnentwil, mijn breeder,
antwoordde Everaert met eene holle stein, ik heb de wet der prairien
geschonden, ik heb verraad gepleegd, zeg ik u.
— Maar, in 's hemels naam, verklaar u dal ! Gij zult toch ten
onzen nadeele gem verbond hebben gesloten met die holden van
Kamantsje, onze doodvijanden ! zulk eene veronderstelling zou al te
belachelijk zijn.
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— Ik deed erger dan dat.
— 0, o ! Maar wat deedt gij dan ?
- Ik heb.... begon Everaert aarzelend.
- Wat hebt gij ?
- ...Ik heb Guerrero de vrijheid geschonken.
— Kan dat mogelijk zijn ? riep don Miguel driftig uit.
Everaert boog bevestigend het hoofd.
riep de jager, rampzalige wat hebt gij gedaan ?
—
— 1k heb geen moordenaar willen zijn. antwoordde Everaert
edelmoedig.
Dit gezegde klonk onder deze rnannen met leeuwenharten als een
donderslag ; zij bogen onwillekeurig het hoofd en sidderden tegen wil
en dank voor zooveel edelmoedigheid.
Zooveel opoffering trof hen in het diepste des harten en zij moesten
hem vergiffenis sehenken, te meer daar de zaak afgedaan was.
Don Miguel, wees thans op al het gevaarlijke dat het fait zou na
zich slepen, dat Wimpa een gevaarlijke bondgenoot verzekerd bleef en
de strijd juist om de edelmoedigheid van Everaert onmogelijk word,
alsook de redding van Bellarosa en Lydia.
- Dus, besloot hij, ziet ge van den strijd af en zoudt ge Guerrero
nogmaals sparen ?
— Neon, neon, riep Everaert, dood aan het ondier Weet gij wat
die man gedaan heeft ? Nauwelijks zag hij zich, door mijn toedoen, in
vrijheid, of hij vergat oogenblikkelijk dat ik zijn redder was geweest
en poogde mij op eene verraderlijke wijze het leven to ontrukken, dat
ik hem had terug gegeven. Zie doze gapende wond op mijn hoofd,
vervolgde hij, met een duw het verband wegrukkende dat om zijn hoofd
was gelegd, dat is het bewijs der dankloaarheid dat hij mij heeft achtergelaten eer hij wegging.
Al de aanwezigen deden een uitroep van afgrijzen.
Everaert, wiens beklemming intusschen geweken was, verhaalde
thans tot in de kleinste bijzonderheden wat er had plaats gehad.
De jagers luisterden met de grootste aandacht en toen hij zijn
verslag had gedaan, bleef alles nog een poos stil.
- Wat zullen wij door ? begon eindelijk don Miguel treurig ; nu
kunnen wij wader van voren af aan beginnen ; een ding is vooreerst
zeker, het ontbreekt in de prairie niet aan slecht yolk waarmede die
man zich verbinden kan.
- Wij moeten er een einde aan maken, zeide Goedsmoeds, want
de oogenhlikken zijn kostbaar wie weet wat de schurk doet, terwiji
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staan te overleggen. Laten wij het kamp ten spoedigste opbreken
en ons naar Quiepa-Tani begeven, de meisjes moeten onverwijld gered
worden ; wat ons betreft, wij zullen de misdadige kuiperijen van dea
onverlaat wel weten te lour te stellen, wanneer zij rechtstreeks tegen
ons gewend worden.
— Ja ! riep Everaert, op weg ! onverwijld op weg ! geve God dat
wij nog tijdig genoeg aankomen !
En hiermede zijne zwakheid en zijne wonden vergetende, stond hij
driftig en vastberaden op.
Don Miguel hield hem terug.
— Een oogenblik, sprak hij, wij moeten eerst overleggen. Op de
mogelijkheid van verraad moot men in de woestijn altoos rekenen, gij
hebt er in mij het bewijs van, verdubbelen wij dus onze voorzorg ;
Goedsmoeds en zijn troep moeten, onder mijn geleide, dadelijk op weg
gaan om Don Guerrero to vervolgen ; geloof mij, het gewichtigste punt
voor ons is dat wij oils van den aartsschelm persoonlijk verzekeren, en
bij God ! om dit doel te bereiken zweer ik u dat ik alles doen zal wat
menschelijkerwijs gedaan kan worden ; ik voor mij heb ihans weer
eene verschrikkelijke rekening met hem to vereffenen, voegde hij er bij,
op een toon van moeielijk verkropten haat dien niemand kon misverstaan.
— Maar de meisjes dan ? riep Everaert.
— Geduld, jongen ; als gij zooveel kracht bezat als goeden wil, zou
ik u de eer hebben voorbehouden om haar in het toevluchtsoord to gaan
opsporen ; maar doze taak zou voor u, gekwetste, to zwaar zijn. : laat
dus aan. Goedsmoeds de zorg over om die to volbrengen, woes verzekerd
dat hij er zich behoorlijk van zal kwijten.
Everaert greep hem bij de hand en tlie met warmte drukkende,
zeide hij :
— Uw raad is zeer good ; in de tegenwoordige omstandigheden is
het de eenige dien we volgen kunnen ; wij moeten tegenover onze
vijanden fijn tegen fijn spelen om hunne listen to verschalken.
Er word overeengekomen dat de manschappen zich in twee groepen
zouden splitsen die elk een ancleren weg zouden inslaan. Men zou
elkander terugvinden op enkele mijlen ten Weston van de Heilige Stad,
op eon plaats, den Hemelsehen Vierweg geheeten.
De Zwarte Eland werd gelast met het bevel over den tweeden
troop, terwijl Arendskop bevel zou voeren over den eersten.
Weldra k warn het ganscire kamp in beweging.
De Chichimeka's gingen druk aau 't work om de verschansingen to
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slechten en af te breken, de wagens to laden, de paarden te zadelen en.
wat meer te doen was ; kortorn, ieder maakte zich gereed op een overha ast vertrek.
- Heb ik u niet hooren zeggen, vroeg Don Miguel aa-n zijn vriends
dat gij door den Spotter zijt geholpen ?
- Ja, zei Everaert.
Heeft het opperhoofd zich dan van u reeds gescheiden !
— Geenszins ; hij is mij naar het kamp gevolgd, en zijne vrouw
ook.
— God zij geloofd, dit zal mij in mij no onderneming .kunnen
bijstaan ; hij is eon dapper en beproefd krijgsman ; zijne hulp is, zoo ik
meen, voor het gelukken van mijn plan hoogst noodig. Waar is hij ?
— Hier dicht bij, gaan wij samen naar hem toe, ik hob hem ook
nog iets to zeggen.
De beide jagers verlieten de groote tent ; weldra zagen zij den
Spotter voor zijn vuur zitten, bedaard zijne calumet rookende ; de
Witte Lelio zat stil naast hem, gereed om op zijne minste wenken to
ietten.

Toen het opperhoofd de jagers zag aankomen, legd.e hij zijn pijp
neer en groette hen beleefd.
Everaert wist dat de Indiaan reeds verscheidene proeven genomen
had om het spoor to ontdekken dat don Guerrero bij zijn vlucht had
nagelaten ; van den uitslag dezer proeven dacht hij zich to bedienen om
zijn vijand verder op to sporen en na to zetten.
Het opperhoofd gaf hem onverwijld de noodige inlichtingen, en
stelde hem het papier ter hand waarop hij zijn onderzoek had
geteekend ; de jager stak het zorgvuldig in zijn borstzak on prevelde
met blijkbare zelfvoldoening :
— Ha, ha ! met doze terechtwijzingen zal ik het eerste gedeelte
van zijn spoor wel to vinden, en met Gods pulp weldra het overige.
Intusschen had Don Miguel zich naast den Spotter neergezet.
- Blijft mijn roode brooder nog altijd bij zijn voornemen om naar
zijn stam, ginds over het Rotsgebergte, terug to keeren ? vroeg hij.
— De Sachem is reefs sedert lang aanwezig, antwoordde de
Indiaan ; zijn kinderen verlangen zeer om hem weder te zien.
— Good zei de jager, dat behoort ook zoo : do Spotter is eeu
beroemd opperhoofd, zijne kinderen hebben hem noodig.
— De Chichimeka's zijn to verstandig om mij noodig to hebben,
de afwezigheid van eon onkel krijgsman nicer of min maakt voor hen
niet veel ui.t.
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— Mijn brooder is wel nederig, maar zijn hart verlangt toch mar
het dorp zijner vaderen.
— Zoo doen immers alle menschen ?
— Pat is waar, de liefde tot zijn land is den mensch aangeboren.
- Gaan de bleekgezichten hun kamp opbreken ?
— Ja.
- Trekken zij naar den kant van het groote zoutmeer, naar hunne
steenen dorpen terug ?
- Neen, zij gaan op eene groote bisonsjacht uit, in de prairién,
aan de overzijde van de c, groote rivier met de gouden golven.
— Ooah riep het opperhoofd met zekero teleurstelling : dan
zullen er vrij wat maanden verloopen eer ik mijn brooder wederzie.
- Hoedat, hoofdman
Gaat de groote jager dan Diet mode met zijne brooders ?
— Neon, zei Goedsmoeds kortaf.
Ooah ! mijn broeder scherst ; wat zullen de bleekgezichten
doen wanneer hij hen niet vergezeit ?
— 1k ga naar den kant der zon.
De Indiaan ontstelde en kook den spreker aan met eon doordringenden blik.
— Naar den kant der zon ! prevelde hij in zich zelven.
— Ja, hernam Goodsmoeds, naar de altoos groene prairien fn het
land van het riot, aan de boorden van de schoone rivier Waterzon.
Eeno koude rifling hop den Indiaan over het lijf, maar hield zich
of hij er niets van bemerkte, ofschoon hij de verschillende gemoedsbewegingen van den Sachem nauwkeurig gadesloeg, wat moeite doze
ook aanwendcle om zijn gelaat in een strakken plooi to zetten.
- Mijn brooder doet verkeerd, riep hij een oogenblik later.
- Waarom ?
— Mijn brooder weet zeker niet, dat het land waarvan hij spreekt
heilig is ; noch nooit heeft den voet van een blanke het ongestraft
betroden.
- Dat weet ik, antwoordde de jager onverstoord.
- Weet mijn brooder het, en blijft hij dan toch bij ziju plan om
er heen te gaan ?
- Ja.
Nu volgden er tusschen de twee mannen eenige minuten van diep
stilzwijgen ; de Indiaan blies met snelle teugen den rook uit zijn calumet.
Hij scheen zijne ongerustheid niet meester to kunnen worden.
Eindelijk nam hij het woord weder op
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— leder onzer heeft zijne lotsbesteming, zeide hij op dien ernstigen
toon die aan de Indianen bijzonder eigen is, mijn broeder stelt zonder
twijfel groot belang in deze reis ?
— Tlitermate ; ofschoon ten voile bekend met het gevaar dat mij
in die streek wacht, ga ik er heen voor zaken van het grootste gewicht
en gedreven door een wil die sterker is dan de rnijne.
- Goed ik verlang niet om in do geheimen mijns broeders door
to dringen ; het hart van een m.ensch komt hem zelven toe, hij alleen
kan er in lezen ; de Spotter is een machtige Sachem, hij zelf moet ook
dien weg uit en zal zijn blanken broeder beschermen, mits zijne bedoelingen edel en goed zijn.
— Pat zijn ze.
Ooah I Mijn broeder heeft het woord van een opperhoofd. 1k heb
gezegd.
Na deze woorden gesproken te hebben nam de Indiaan zijn calumet
weder op en rookte stil voort.
Don Miguel was te goed met de zeden. der Indianen bekend om hem
langer lastig to
llij stolid vroolijk op, wel voldaan dat het hem gelukt was zich de
medewerking van zulk een machtigen bondgenoot to verzekeren
haastte zich met het noodige voor zijn vertrek gereed to maken.
Op hunne beurt waren de Chichimeka's gedurende het bovengemeld
gesprek niet werkeloos gebleven ; Goedsmoeds had zijn yolk zoo stork
aangezet dat alles reels klaar stond : de wagons bespannen en beladen,
da ruiters in den zadel, met de karabijn op den rechter dij, slechts
wachtend op het eerste signaal tot den marsch.
Don Miguel koos onder zijne bende een vijftiental oude, in den
krijg geoefende Indianen uit, op welke hij meende het meest to kunnen
betrouwen.
Hij voegde hun eenige woorden toe om hen zijne voor-nernens to
doen kennen en stelde hen onder het bevel van den Zwarten Eland, met
uitdrukkelijken last hem in alles to gehoorzamen, zoo good alsof hij zelf
hun aanvoerder was ; dit zwoeren hem de Indianen met een luid hoerah.
De andere afdeeling, onder bevel van Arendskop, zette zich ook op
weg.
De eerste sloeg links in de richting der bergen en de andere voigde
den oever van den Rubio.
In het kamp bled' niemand achter dan Don Miguel, Everaert, de
Spotter, de Witte-Lelie en twee beclienclen.
Wauneer do afdeelingon aan den gezichteinder verdwenen waren,
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trad eensklaps uit het struikgewas een blanke te voorschijn die heel
bezweet was en van een verren tocht vermoeid scheen.
Hij liet zich voor de voeten van don Miguel vallen.
De mannen stoven verschrikt op.
Wie was die vreemdeling ?
Nadat hij eenigen tijd tot rust imam, vertelde hij dat hij op reis
was van de Vereenigde-Staten naar Mexico, zijn vaderstad, en in een
hut, die verlaten scheen, den nacht had doorgebracht.
In den inorgen werd hij eensklaps gewekt door het luik dat plotseling word opepgeworpen en toegang verleende tot een woesten
Indiaan.
Zijn bijl grijpen en op hen toespringen was voor hem maar een
oogenblik geweest.
Met geheven biji bedreigde hij den Indiaan die zoo schielijk overvallen wijken moest.
Don Miguel oiidervroeg hem lang en kon vernomen dat hij zich
door allerlei listen had weten te onttrekken aan de aanvallen van
Indianen, waaronder zich ook Illanken bevonden.
Don Miguel wist genoeg.
De ontsnapte was overvallen geweest door de bende van Wimpa en
Guerrero.
Verder gaf de Mexicaan, die zich Casova noemde, allerlei inlichtingen over de plaats waar de Indianen zich bevonden.
Hij word bij don Miguel ingelijfd en zou als gids de beste diensten
kunnen bewijzen.
Het laatste troepje bestond dus uit zes mannen en eene vrouw, in
adios zeven personen.
De jager had zij ne gehei-me reclenen waarom hij niet verkoos op
weg to gaan voor dat do zon onder was en het geheel donker zou zijn.
Nauwelijks was de dagtoorts aan den benevelden horizont verdwenen of de nacht daalde snel en het landschap word bijna oogenblikkelijk in de diepste duisternis gedompeld.
Wij hebben reeds meermalen doen opmerken dat op de lagere
breedte tusschen de keerkrillgen, de schemering niet bestaat, of ten
minste zoo goring en kort van duur is, dat de nacht om zoo to zeggen
zonder overgang op den dag volgt.
Don Miguel had sedert het vertrek der beide eerste detachementen
geen woord gesproken en geen voet verzet ; zijne kameraden hadden,
zonder twijfel om gelijksoortige redenen als de zijne, dit gedrag van hun
kom.mandapt stilzwijgend ge-volgd ; maar zoodia was de nacht niet
gedaald of de jager cheei to ontwaken.
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— Op marsch riep hij met eene krachtige stem.
Allen stonden op.
De jager wierp een bespiedenden blik in het rand.
— Laat uwe paarden niaar hier, zeide hij, wij hebben die niet
noodig : het is geen reis die wij thans beginnen, rnaar en menschenjacht ; wij moeten vrij zijn in al onze bewegingen en het spoor dat wij
volgen is zeer rnoeielijk. Juanito gij moet bij do paarden blijven totdat
gij nadere bevelen van ons ontvangen zult.
Juanito was de knecht en scheen door dit bevel blijkbaar ontoVi eden.
zou liever mede zijn gegaan en rnijn meester niet verlaten
hebben, zeide hij.
- Dat begrijp 1k 1 rnaar ik lieb een nioedig en cordaat man noodig
om op doze dieren to passen, en wist daarvoor niemand p eter to vinden
dan U ; overigens hoop ik dat gij niet lang alleen zult blijven ; daar
wij intusschen niet weten waken weg wij volgen of welke hindernissen
wij ontmoeten zuflen,moet gij u cone bat bouwen. Gij kunt op de
jacht gaan en alles doen wat gij goedvindt-, maar onthoud dat gij hier
ilia van daan moogt zonder mijn order.
— T' akkoord, compadre, antwoordde Juanito, gij kunt gerust
vertrekken ; al zou uwe reis ook zes maanden duren, kunt gij zeker zijn
dat gij mij hier bij uwe teruglomst vinden zult.
— Goed, zei Don Miguel dan, ik ma,ak staat op u.
Thans Hoot hij, en oogenblikkelijk kwam ziju mustang . naar hem
toe, legde zijn schranderen kop op den schouder van ziju meester die
hem met de hand streelde en zachte woordjes gaf.
Het was een edel dier, vrij groot van stuk, met eon klein hoofd
maar vurig schitterende oogeu ; zijne breecle Borst en fijne maar storkgespierae beenen kenmerkten hem als een onvermoeiden draver.
Don Miguel nain de reata of lasso die aan den zadelknop hing en
wikkelde zich dial om het lijf, en met een zacht Hone op het kruis
van den mustang, zag hij hem met zeker verdriet van hem wegstappen.
De tochtgenoten van Don Miguel liadden, behalve hunne wapenen,
den noodigen voorraad levensmiddelen bij zich, bostaande in pemmican
of gedroogd en fija gestampt bisonvleesch, en gerooste malskorrels.
— Gaan wij op marseh riep de jager, terwij1 hij zijn buks
schouderde.
— Op marsch ! herhaalden de anderen.
- Goode reis en weislagen riep Juanito met een gesmoorden
zucht, die duidelijk genoeg to kennen gaf hce leed het hem was dat hij
niet met hen mocht medegaan.
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Dankje, antwoordde de avonturiers.
Zoodra zij het kamp veriaten hadden, namen zij de zoogenaamde
Indiaansehe linie to baat, dat is, zij marcheerden achter elkander, zoodat
de tweede man juist in de voetstappen trad van den eersten, de derde
in die van den tweeden, en zoo vervolgens tot aan den zesden of
laatsten, met dien verstande, dat doze zooveel mogelijk de voetsporen
uitwischte door hem en de vorigen op den weg achtergelaten.
Juanito volgde hen eenige minuten met leede oogen tot zij den
hettvel af waren waarop het kamp gelegen was, en vleide zich toen
druiloorig bij het vuur neder.
— Hm bromde hij, ik zal het hier wel eenzaarn en eentonig
hebben kom, wat zal ik or tegen doen, het kan niet antlers !
Met doze philosofische aanmerking stak de deftige Mexicaan zijne
cigaret op en begon vreedzaam to rooken, naar de blauwe kringetjes
turende, die in het schijnsel van zijn vuur zichtbaar waren en door het
zachte koeltje inalle richtingen werden voortgedreven.
Hij genoot den geur van zijn zuivere Havanatabak, met de stelselmatige kalmte van e'n echt Indiaanschen Sagamore (Sachem).
—

HOOFDSTUK LXXXIV.

Eene jaeht in de prairien.

In de Nieuwe Wereld reizende, .namelijk als men op Indiaansch
grondgebied komt en niet gaarne door de Roodhuiden wil zijn opgespoord, moet men wel zorg dragen zijn tocht in eene tegengestelde
richting te beginnen, b. v. wanneer men naar het westen gaat moet
men doen alsof men naar het oosten trok, met een woord dezelfde
beweging in acht nemen als een schip, dat door tegenwind overvallen,
verplicht is to laveeren, en telkena een halven gang naar den anderen
oever moot rnaken, om langzamerhand en ongemerkt het punt te
bereiken waar men eigenlijk wezen wil.
Don Miguel was te goed met de listen en sluwheid der indianen
bekend, om niet op doze wijs to werk to gaan.
Ofschoon de tegenwoordigheid van den Spotter eenigermate een
waarborg was voor de veiligheid van den behoedzamen jager, wist hij
enkel weinig met welke Indiaansche horde hij wellicht in aanraking zou
komen en besloot hij het zóó aan to leggen, dat hij door goon hunner
kon warden ontdekt of met list overrompeld.
Fenimore Cooper, de onsterfelijke bescbrijver der Indianen
Noord-Amerika, heeft ons in zijne voortreffelijke werken met de listen
der Tuscaroras, Moeganen. en Hurons bekend gemaakt, wanneer doze
schandere widen de nasporingen hunner vijanden zoeken to ontgaan ;
maar bij al ooze bewondering voor de behendigheid van den jongen
Uncas, die heerlijke type van het yolk der Delawaren
wier laatste
held hij echter niet geweest is, dar doze stain, ofschoon in geringen
getalle, nog heden bestaat
moeten wj zeggen, dat de Indianen op
het gebied der Vereenigde-Staten, slechts kinderen zijn in vergelijking
der Comanchen, de Apachen, de Pawnes, en andere volkeren in de
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groote prairien ten Westen van Mexico, die overigens in ieder opzicht
hunne meesters mogen genoemd worden.
Be reden hiervati is hoogst eenvoudig en laat zich licht begrijpen.
De stammen van het Noorden hebben nimmer een geregelden of
machtigen staat uitgemaakt, elk derzelven hield zich afzonderlijk en
bestuurde om zoo te zeggen, naar de luimen zijner beperkte behoeften ;
de familiehoofden of individus, nit welke zij bestaan, vereenigen zich
zelden met hunne naburen en leiden sedert onheugelijke tijden een
rusteloos nornadenleven.
Ook hebben zij nooit anders bezeten dan de, wel is waar, zeer ontwikkelde natuurlijke elgenschappen van menschen, die gestadig in de
wouden en wildernissen leven, namelijk eene verbazende vlugheid in 't
loopen, een allerfijnst gehoor en een scherpte van gezicht die aan het
wonderdadige grenst, eigenschappen in een woord, die men ook bij de
Arabieren vindt en, over 't algemeen, bij zwervende volken in iederen
hoek der aarde.
Wat hunne slimheid en behondigheid betreft, zij hebben die van de
wilde dieren geleerd, en behoefden deze sleeks na to volgen.
De Indianen in Mexico bezitten, behalve de hover" aangeduide hoedanighedeu, nog overblijfsels eener vroegere, vrij ver gevorderde beschaving, die sedert de verovering door de Spanjaarden zich wel in
ontoegankelijke schuilhoeken heeft teruggetrokken, maar met dat al
werkelijk bestaat.
De afzonderlijke stammen beschouwen zich onderling als een geheel :
het yolk.
Dit Amerikaansche y olk, voortdurend in strijd aan de eene zijde
met de Spanjaarden en aan de andere met de wilde stammen van het
Noorden, heeft zich gedrongen gezien om zijne krachten to verdubbelen,
ten einde deze twee geduchte vijanden het hoofd to bieden ; hunne nakomelingen, hebb3n. van lieverlede afgelegd wat in hunne zeden schadelijk was, en daarentegen die hunner onderdrukkers aangenomen, om hen
als het ware met hunne eigen wapenen to bestrijden ; deze taktiek
hebben zij zoo ver weten to drijven, dat zij niet alleen voor het, vieemde
juk, ja voor eon geheelen ondergang zijn bewaard gebleven, maar tevens
volleerde meesters zijn geworden in het uitvinden van de fijnste sluipmiddelen en krijgslisten ; hunne ideeen hebben zich allengs uitgebreid,
hun verstand is ontwikkeld en zij overtreffen, als men het zoo noemen
kan, hunne vijanden in diplomatische behendigheid.
Pit alles is zoo waar, dat het de moor besehaafde indringers uit
Europa niet alleon nimmor gelukt is hen ton onder t brengen, maar
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zelfs niet om zich van hunne periodieke invallen te ontslaan welke
invallen de Voudas in hunne verbloemde taal, de Mexicaansche maan
noemen, en gedurende welke zij straffeloos alles verwoesten wat zij op
hun doortocht ontrnoeten.
Kan men werkelijk als wildeii besehouwen, menschen, die voorheen
door den schrik der hun onbekende vuurwapenen en bij het zien van
paarden, — een dierensoort welker bestaan hun niet eens leekend was,
— gedwongen werden zich in het ontoegankelijke gebergte terug te
trekken, maar des ondanks, hun terrein voet voor voet bleven verdedigen en in sommige streken zelfs geslaagd zijn orn hun oude grondgebied te heroveren ?
Wij weten, beter misschien dan iernand, dat er in Amerika wilden
bestaan in den volsten zin van het woord maar wat dezen betreft, men
heeft ze goedkoop genoeg en met iederen dag verdwijnen zij meer en
meer van den natuurlijken bodem, daar zij noch verstand, noch veerkracht genoeg bezitten om zich te verdedigen of to handhaven.
Doze wilden waren, eer zij aan de Spanjaarden en Engelschen
onderworpen werden, reeds lang to voren cijnsbaar aan. de Mexicanen,
de Peruanen en de Auracaniers van Chili, en dat wel ten gevolge van
hun lagen trap van ontwikkeling, die hen bijna met het dier gelijk
maakt.
Men moot doze zwervende horden of Amerikaansche Iloten, die
slechts eene uitzondering op den regel zijn, niet verwarren met de
groote, ongetemde nation welker zeden wij bier trachten to beschrijven
zeden die met den dag vera,nderen en verbeteren want in weerwil
hunner pogingen om zich aan haar invloed fe onttrekken wint de
Europeesche beschaving — die zij nit erfelijken haat tegen de eerste
veroveraars en orn het blanke ras in het algemeen, meer dan orn eenige
andere reden verachten onder de Roodhuiden gedurig veld, en
omringt en ontvleugelt hen van alle kanten, om zoo te zeggen tegen wil
en dank.
Als dit zoo voortgaat, zullen er wellicht geen honderd jaren meer
verloopen eer doze half beschaafde vrije Indianen, — die in hun vuist
lachen over den verwarden toestand en onderlinge oorlogeu der hun
omringende kleine republieken, of van den wankelenden kolossus der
Vereenigde-Staten die hun bedreigt, hun natuurlijken rang in de
wereld hernemen en alsdan het hoofd hoog opsteken.
Zulk eene uitkomst ware Diet moor dan billijk, want het zijn
heldhaftige rnenschen, rijk aan natuurlijke gaven, bekwaarn, welgezind,
ondernemend en tot allerlei groote dingell in staat.
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To Mexico zelve, sedert het oogenblik dat dit land voor zelfstandigheid rijp geworden, zich als Spaansche kolonie onafhankelijk verklaarde
van het moederland, behoorden de uitstekendste mannen, die, hetzij in
de kunsten, in de diplomatic of in den oorlog hebben uitgeblonken, tot
het zuivere Indiaansche ras. Tot bewijs van doze bewering behoeven wij
slechts een enkel feit van de hoogste beteekenis aan to voeren. : de beste
historie van Zuid-Amerika die tot hiertoe in de Spaansehe taal het Licht
zag, wend geschreven door eon [ilea : Garcilasso de -Vega !
Is dit bewijs niet afdoende ? en wordt het niet meer dan tijd om de
ongerijmde theorien den bodem in to slaan, welke trachten.vol to houden,
dat hot roode inenschenras, als een verbasterd of rnislukt natuurproduct,
ongeschikt is voor ontwikkeling of verbetering, en onherroapelijk
gedoemd zou zijn om van het aardrijk te verdwijnen
Na doze image uitweiding, to lang mischien voor het ongeduld van
sommige lezers, maar tot recht verstand der volgende feiten onontbeerlijk, hervatten wij thans den draad van oils verhaal, waar wij dien
hadden afgebroken.
Na con vermoeienden marseh van drie uren door het hooge Prairiegras, boreikten ollze avonturiers do eerste grenspalen die zij wensehten
to oversehrijden.
Tegen middernacht, nadat don Miguel zijne kameraden twee uren
rust had vergund, word de tocht hervat.
Met het oE;aall der zon kwamen zij aan eon soort van carno of
kcel, gevormd door twee loodrechte rotswanden, en waren zij verplicht
om vier uren lang door het bed van een half aitgedroogden stroom to
trekkon of hover te waden, waar echter liunne stappen gelukkig geen
zichbaar spoor konden nalaten.
Gedurende verseheidene, dagen ging de tocht door steile en eenzame
gvbergten onder de grootste bezwaren en vermoeienissen maar overigens
zonder eenig meldenswaardig voorval op to leveren..
Eindelijk bevonden zij zich opnieuw in de zoogenaamde tierras
calientes , alles was bier weder groen en een weldadige warmte deed
haar koesterenden invloed met kracht gevoelen.
Ook maze avonturiers, die in de hooge streken der Serrania veel
van de koude hadden moeten verduren, ondervonden een onbeschrijfelijk genot bij het inademen der zachte en balsemieke lucht order dien
helder blauwen hemel en prachtigen zonneschijn, in plaats van het dof
grijze luchtgewelf en den bekrompen met ijzel en motregen bezwangerden horizont, tusschen de bergspitsen en rotskloven die zij thans achter
den rug hadden.
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Aan het einde van den vierden dag, nadat zij de bergen door waren
slaakte don Miguel een kreet van verrassing en zelfvoldoening, toen hij
in de blauwe verte der prairie de eerste voorpasten zag van een

onmetelijk wou 1 , dat hij zoo reikhalzend had gezocht en aanvankelijk
het doel van zijn tocht was geweest.
Schept mood ! mijne vrienden, riep hij, wij krijgen nu spoedig
de verfrisscheude schactuw die ons bier ontbreekt.
76
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Zonder te antwoorden, versnelden zijne kameraden hun pas, als
mannen die de hun voorgespiegelde beloften op prijs stelden.
De nacht was reeds volkomen gedaald toen zij, niet het bosch,
maar den oever eener vrij breede rivier bereikten, wier nabijheid zij
door h,-)t hoogstaand prairiegras niet hadden bemerkt voor dat zij op
eenige passen afstands het zacht stroomende water op den bergachtigen
oever hoorden kabbelen.
De jager besloot echter tot den volgenden morgen te wachten om
naar eene waadbare plaats te zoeken.
Men kampeerde dus ; maar uit voorzorg werd er geen vuur ontstoken, en ooze avonturiers, na een sober maal te hebben genoten,
wikkelden zich in hunne zeraXs en sliepen weldra in.
Don Miguel was de eenige die bleef waken.
Intusschen zakte de maan naar den horizont, de sterren begonnen
te verbleeken en zich in de diepte des hemels te verliezen ; den jager,
overstelpt door afmatting, vielen de oogen toe en hij zou voor een korte
poos zijn ingeslapen, toen hij opeens door een vreemdsomitig geluid
word wakker geschrikt ; hij sprong op als door een elektrieken schok
getroffen en spitste de ooren.
Eene zachte trilling doorliep het riot aan de Inorden der rivier,
wier kaime waterers zich als een zilveren lint door de vlakte
lironkelden.
Geen briesje bewoog de lucht.
De jager trad naar den Spotter en legde hem de hand op den
schouder ; deze opeude de oogen en zag hem aan.
— De Indianen ! fluisterde hij hem in 't oor.
Thans op hadden en voeten naar de rivier krui.pende, begaf hij
rich to water.
Schuw zag hij in alle richtingen rond.
De maan verspreidde nog lucht genoeg om bet landschap tot op ,
verren afstand to herkennen.
Hoe nauwlettend echter de jager rondkeek en de omstreken opnam,
hij zag niets.
Ales was kalm.
liij wachtte een geruime poos, met strakken blik en scherp luisterend oor.
Er verliep een half uur, zonder dat het geluid waardoor hij was
opgewekt, zich vernieuwde .
Wat hij ook laisteran mocht, pen het minste gerucht stoorde de
stilte van den nacht.
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Met al dat was don Miguel overtuigcl dat hij zich viet kon becirogen.
hebben.
Iel do wildernis hebben alle geluiden eene natuurlijke oorzaak ; dit
weten de jagers, en daarbij hebben zij ieder geluid leeren onderscheiden, zonder zich ooit to vergissen.
Gedurende al dien tijd stond de jager tot aan de heupen in het
water.
Al zijn de dagen er stikkend heet, is de nacht daarentegen buitengewoon koel.
Don Miguel voelde dus eene huiveringwekkende koude door al
zijne leden.
Etnielijk zijn onderzoek moede wordende, en half in de meening
dat hij zich bArogen had, besloot hij zi ) n koud bad to verlaten, en
wader am land to gaan ; mlar, op het oogenblik dat hij zija vooraemen
wilde uitvoeren, voelde hij langs m i ne lom-st een hard voorwerp schuiven.
sloeg de oogen naar omlaag en stak onwillekeurig de hancleh
uit : wat had hij aangeraakt ? het was de kant van een kleine prauw
die geruchteloos do m- de biezen gleed en ze zacht vaaeen Scheid le.
Deze prauw, even als alle Indiaansche cants aan dozen Dever, was
van b3rkenschors v .11a vaardigi, dat door middel van hoot water van den
boomsfam wordt losgemaakt.
Don Miguel nam terstond het geheimzinnige vaartuig iu oogenschouw, dat, zoncler loch lip van men.sehenhandea zich scheen voort to
bewegen of hover in eene rochte hi n zich langs den stroom hot af trij von .
Een ding echter verwonderde den jager, namelijk dat hot bootje
zonder de minste schommeling voortgleed.
Blijkbaar word het door een onzichtbaar wezen voortgestuwd,
waarschijnlijk door eon Indiaan ; — ja, hij kon hieraan. niet 'anger
twijfelen.
Maar, waar zat dan deze man ? Was hij alleen ? Geen van doze
vragen liet zich beantwoorden.
De jager was erg in de engte gadreven ; hij dorst goon lid
verroeren uit vroes van zij ne togenwoordigheid to verrad.on ; intusschen
gleed de prauw altoos voort.
Om er tot iederen priis een aan to maken., tro p Don Miguel
zaebtj es zijn noes uit de ,.chode, en mr)t ingehoule,n adem hurkte hij
'leder in de rivior, dcrwijzo dat zipn gezicht maw eveutjes boven water
u;tstalc •
Wat hij hoopte gebeurde ; een sekondo later zag hij in de schiduw,
als tbvee vuricso kolen, do oogon van den In haw sehitt;eren. die achter
de prauw zwom en haar met de arnaeu voortstawde
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Do Roodhuid hield zijn hoofd gelijk met de waterpeil en keek met
bespiedende blikken om zich been.
De jager herkende een Kama-ntsj6.
Plotseling vestigden de oogen van den wilde zich op den jager.
Doze oordeelde het raadzaam om, zich van hem te ontslaan met de
buigzaamheid van een slang en de vlugheid van eon jaguar greep hij zijn
vijand bij de keel en zonder hem den tijd to laten een alarmkreet to
uiten, stiet hij horn het mes in de borst.
Het gelaat van den Indiaau word zwart zijn oogen spalkten zich
wijd open, hij sloeg een oogenblik het water met amen en, beenen
maar weldra verstijfden zijne leden, eene laatste stuiptrekking deed zijn
lichaam krimpen en hij dreef weg op den stroom, een lichtgekleurd
bloedig spoor achterlatende.
De arme indiaan was dood.
Zonder eeu oogenblik tijd to verliezen, stapte de jager in de prauw
en zich am het riot vasthoudende, kook hij uit naar den kant waar hij
zijne kameraden had achtergelaten.
Doze, door den Spotter gewekt, waren reeds omzichtig genaderd,
de buks medebrengende die de jager op den oever had laten liggen.
Zoodra zij bij elkander waren, brachten zij de prauw buiten de
biezen die haar den doortocht belemmerde, en nadat alien zich op bevel
van Don Miguel ingescheept en het vaartuig in voile water hadden
gebracht, strekten zij zich plat op den bodem uit.
Onder deze voorzorg dreven zij een geruime poos zachtjes de rivier
af, zoo zij meenden, onopgemerkt door de onzichtbare vijanden die zich
waarschijnlijk hier of daar aan den oever verscholen hielden, toen or
plotseling een verschrikkelijke alarmkreet opging en de lucht als een
donderslag deed daveren.
Het lijk van den door Don Miguel gedooden Kamantsje was gedurondo eenige minuten door den stroom medegesleept, maar then op een
hoop biezen en drijfhout gestuit, juist tegenover een Indianen-kamp,
dat de avonturiers een paar uren geleden, zonder het to zien, waren
voorbij getrokken.
Zoodra hadden de Roodhuiden het lijk huns broeders niet opgernerkt of zij hieven het zoo even gemeld vervaarlijk doodgeschrei aan,
verzamelden zich aau den oever en nu stonden zij daar, elkander met
den vinger de prauw aanwijzende.
Don Miguel, ziende dat hij ontdekt was, greep oogenblikkelijk de
pagaaieu en door den Spotter en Casova geholpen, was hij binnen eenige
sekonden buiten hun bereik.
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De teleurgestelde Kamanisjen, woedend over deze behendige vlucht
en niet wetende wat zij er vooreerst tegen zouden doen, zwaaiden met
de armen, staken de vuisten op en overlaadden hunne onbekende
vijanden met al de scheldwoorden die bet Indiaarsche woordenboek hun
aan de hand deed, als hazen, eenden, 'louden, uilen en meer andere
dergelijke namen van dieren die zij haten of verachten.
De jager en zijne kameraden stoorden zich weinig aan deze machtelooze beschimping en pagaaiden met kracht door om bun tocht to
vervolgen en tevens in hunne stramme leden den bloedsomloop to
herstellen na hun diepen slaap in de kille nachtlucht.
Inmiddels veranderden de Indianen van taktiek.
Verscheidene pijlen met weerhaken werden naar de prauw afgeschoten, zelfs vielen er eenige geweerschoten maar de afstand was to
groot en het water alleen word door de kogels getroffen.
Zoo giig de nacht voorbij.
De avouturiers roeiden met verdubbelden ijver voort, dear zij reeds
gezien hadden dat de rivier, na menige kronkeling, ongevoelig bet
woud naderde, dat zij zoo gaarne wenEchten to bereiken.
Intusschen meenden zij niet s meer van hunne vijanden to vreezen
to hebben en lieten zij de pagaaien eenige oogenblikken rusten om zich
to verpoozen on een weinig voedsel to nuttigen.
Terwiji zij bezig waren met hun ontbijt, kwarn de Z0n op en nu
ontrolde zich een prachtige landstreek voor hunne verbaasde blikken.
— 0! riep opeens de Spotter, op een toon van schrik die weinig
goods voorspelde.
— Wat is er ? vroeg Don Miguel, die terstond begreep dat het
opperhoofd iets buitengewoons nioest gezien. hebben.
— Kijk riep de Spotter met nadruk, terwijl hij den aim uitstrekte
in de richting van de streek die zij dien nacht waren. doorgekomen.
- Sakkerloot ! riep de jager, twee prauwen achter ons ! 0, o! daar
zal wat aan to tornen vallen.
— Cuerpo de Christ° ! riep op zijn beurt Casova, met een sprang
die het lichte vaartuig bijna deed omkantelen.
— Wat nog meer ?
— Ziet eons !
— Alle duivels ! hervatte de jager, wij worden ingesloten.
Werkelijk kwamen er twee prauwen achter hen den stroom af,
terwijl twee anderen van twee tegenovergelegen oeverpunten hun to
gernoet kwamen, blijkbaar met het dubbele doel om huu den voortgang
zoowel als den terugtocht af to snijden.
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- Ach, lie ye Ilimel daar komen de Roodhuiden om ons een koud
bad te geven, prevelde Casova. Wat denkt gij er van, jager ?
— Nu go€(1, laat h( n maar komen, riep don Miguel vroolijk, wij
zullen hen beialen voor huLne moeite. Geeft acht, kameraden, verdubbelen wij onze inspanning.
Op zijil wenk, grepcn de manners tei stand de pagaaien weder op en
gawn van de prauw zulk eerie wart, dat zij over bet water scheen to
vliegen.
De toestand der blanken werd inderdaad bedenkelijk.
Don Miguel siond op zijn buks geleuLd in de ptauw ovareind en
berekerde koelbloedig de kansen voor en tegen deze onvermijdelijke
ontmoeting ; zijne (rgste vrees betrof niet de booten die achter hen
kwtin-en, daar deze nog op te verren afstand waren om hen in tijds to
kunnen inhaTen, maar al zijne aandacht vestigde zich op de twee die tiun
van voren to gen-loot kwamen en tusschen welke hij noodzakelijk zou
moeten doorroeien.
Met iederen pagaaislag verminderde de afstand die de blanken van
de Roodhuiden scheidde.
De vijandelijke prauwen, zooveel men in de verte kon opmaken,
schenen alto stork bemand en hadden zwaar werk om tegen stroom op
vdoruit to komen.
Don Miguel had alles met een onfeilbaren blik gezien ; hij nam een
van die koene besluiten voor welke hij algemeen beroemd was en die in
deze kritieke oogeublikken alleen in staat schenen om hem en de zijnen
te redden.
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Manken en Roodhuiden.

De jager, zoo als wij gezegd hebben, had bepaald partij gekozen.
In plaats van eene poging te doen om tusschen de beide prauwen to
ontsnappen, waardoor hij groot gevaar zou hebben geloopen van in den
grond te worden geboord, nam hij zijn koers een weinig links en
stevende regelrecht aan op de prauw die het dichtst bij de zijne was.
De Indianen verschalkt door deze manoeuvre, van Welke zij niet
aanstonds de uitwerking voorzagen, ontvingen Naar met luide triumfkreten.
De avonturiers hielden zich echter doodstil, maar verdubbelden
hunne pogingen en roeiden met kracht door.
Een vergenoegde lath plooide zich 6m de lippen van don Miguel.
Naarmate zijne prauw die der Kamantsjen naderde, had hij gezien,
dat de rivier aan de linkerzijde een sterke bocht maakte en deze bocht
gevormd werd door een klein eiland, dat zeer dicht bij den oever lag,
maar tech ver genoeg, om een bootje door te laten.
Hij bediende zich nu van dezen doortocht en vermeed zoodoende
een langen omweg, hetge€n hem op eens een goed Bind op de vijanden
die hen vervolgden deed winnen.
De hoofdzaak was bier om het eiland te bereiken voordat de eerste
vijandelijke prauw er aankwam.
De Roodhuiden echter begonnen weldra, zoo niet gansch en al, dan
toch gedeeltelijk te bemerken wat hun onverschrokken tegenstander
voornemens was ; ook zij veranderden dus van plan en wijzigden hunne
richting.
In plaats van de blanken regelrecht tegemoet to snellen zooals zij
tot hiertoe gepoogd hadden, mmen zij hun koers links en pagaaiden
met kracht op het eiland aan.

1200

MAXIMILIA AN
,.....................10.■

Don Miguel begreep thans dat hij, bet koste wat het wilde, hunne
vaart moest zien te stuiten.
Tot dusver was noch van de eene noch van andere zijde een piji
geschoten of een geweerschot gewisseld.
De Indianen rekenden zoo stellig hunne vijanden te zullen meester
worden, dat zij bet als onnoodig beschouwden om tot dit uiterste over
te gaan.
De blauken daarenteget, aie de noodzakelijkheid gevoelden om hun
krnit fe spares, daar zij to midden van een vijandelijk land onmogelijk
nieuwen voorraad konden bekomen, bepaalden zich voorzichtigheidshalve om bet voorheeld der Indianen to volgen, hoe belust zil ook
mochten ziju om met hen slaags te raken.
Intusschen was de vijandelijke prauw geen vijftig ellen weer van
het eiland verwijderd ; de jager, na nog een laatsten blik in het rond to
hebben geworpen, neigde zich tot zijne kameraden en sprak bun met
et n zachte stem eenige woorden toe.
Oogenblikkelijk lieten deze de pagaaien rusten en hunne geweren
grijpende, knielden zij in de prauw neder en legden hun wapens op den
rand der bcot, na vooraf nog een tweeden kogel in den loop to hebben
laten glijden.
De jager had hetzelfde gedaan.
— Zijn wij gereed ? vroeg hij een oogenblik later.
— Ja ! riepen de avonturiers.
— Schiet dan en laag aanleggen : vuur !
De vijf buksen brandden los in een enkelen knal.
Wij hebben reeds aangemerkt dat de beide prauwen elkander reeds
dicht genaderd waren.
— Nu naar de pagaaien en vlug ! riep de jager, dadelijk zeif het
voorbeeld gevende, zooals hij altijd deed.
Acht armen hernamen de dubbele riemen, de lichte boot vloog over
het water.
Aileen de jager laadde zijn buks weder en lag op de eene knie
gereed om to schieten.
De uitwerking der eerste losbranding openbaarde zich weldra ; de
vijf geweerschoten, alien op hetzelfde punt gericht, hadden in de zijde
der Indiaansche boot een vrij groote bres gemaakt, juist gelijk met de
waterlijn, zoodat zij Diet 'anger vlot kon blijven.
Kreten van schrik en smart gingen op onder de Kamantsjen, die
de eon na den ander over boord sprongen en naar alle kanten wegzwommen.
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Wait hunne prauw betreft, aan zich zelve overgelaten, begon zij
oogenblikkelijk af te drijven, liep langzamerhand vol en verzonk
eindelijk in den stroom.
De avonturiers zich thans van hunne vijanden ontslagen. rekenende
vertraagden voor een oogenblik hunne pogingen.
Eensklaps hief de Spotter zijn pagnai op, terwiji Don Miguel zijn
geweer bij den tromp vatte.
Twee Kamantsjen, ware athleten in kracht -en met woeste blikken,
waren onverhoeds genaderd en poogden zich aan de boot vast te
klemmen om haar te doers kantelen.
Weldra vielen zij met verbrijzelden schedel in het water terug en
dreven af op den stroom.
Eenige minuten. later bereikten *de jagers den doortocht.
Intusschen waren een aantal Indianen mar het eiland gezwommen,
en begonnen zij zoodra zij aan land kwamen de blanken van den kant
van het water te bestoken ; bij gebrek aan andere middelen wierpen zij
hen met steenen, daar zij hunne nat geworden buksen niet konden
gebruiken en hunne pijlkokers en bogen bij hunne plotselinge indompeling in de rivier waren verloren gegaan.
Hoe ruw en gebrekkig deze door de Kamantsjen verdedigingsmiddelen
ook wezen mochten, was Don Miguel echter verplicht zijne kameraden
dringend aan te bevelen om met verdubbelde kracht voort to roeien,
ten einde zoo spoedig mogelijk buiten het bereik der mare steenworpen
to komen die hageldicht van uit de hooge biezen en van achter ieder
welgelegen aanvalspunt rondom de bcot neerregenden, terwiji de
Roodhuiden, volgens hun gewoonte wel zorg droegen onzichtbaar to
blijven uit vrees voor de kogels der blanken.
De toestand der laatstgenoemden werd echter onhoudbaar, er moest
een einde aan worden gemaakt, en de jager die scherp op de eerste
gelegenheid loerde om zijne vijanden eene geduchte les to geven,
meende die weldra gevonden to hebben : cenige ellen van hem af, op
den oever, zag hij op een zeker punt, in een floripondio-boschje, eene
verdachte beweging , terstond legde hij zijn geweer aan, mikte op goad
geluk en schoot.
Een vervaarlijke kreet verhief zich uit de dichte struiken der
floripondios, bamboezen, lianen en waterplanten, en een reusachtige
Indiaan, woest als een gekwetste tijger, sprong to voorschijn om zich
achter een an.der boschje, dat een eind verder op het eiland gelegen
was, in veiligheid to stellen , Don Miguel die met alien spoed zijn buks
weder geladen had, legde die voor de tweedemaal aan om den vluchte.
ling opnieuw to treffen, maar hief haar terstond weder op.
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De Indiaan viel reeds op bet zand en wrong zich in zijn laatsten
doodst uip.
Op hetzelfde oogenblik schoten er uit de omliggende boschjes een
tiental Kamantsjen te voorschijn, en snelden naar het lijk hulas broeders
namen het in Dunne ai men en verdwenen er mede als een troep spoken.
Nu volgde er een stilstand, en weldra waren de woeste kreten en
gevaarlijke steenworpen die eenige miuuten to voren de lucht deden
weergalmen en de blanken met ondergang dreigden, vervangen door de
diepste kalmte en rust.
— De arme duivels ! mempvlde Don Miguel, terwij1 hij zijn buks
op den bed(m der prauw nederlegde en een der pagaaien greel p , het
spijt mij wel dat zulks bier heeft moeten gebeuren, maar ik geloof dat
zij er thans genoeg van hebben itu zij de kracht van mijn buks hebben
leeren kennel', en ik denk dat zij ons voortaan met vrede zulleu laten.
De jager had zich niet niisrekend : werkelijk lieten de Roodhuiden niets meer van zich zien of hooren.
Wat wij bier bacEreven hater), moet ooze lezers Diet te zeer
1i-env( nderen : ieder land heeft zijne eigene begiippen van eer en plicht.
De Indiaan gaat van het begiusel uit, dat hij zich niet nutteloos
aan gear( n moet blootstellen.
Voor hen kan de bijval alleen hunne daden rechtvaardigen ; zoodra
zij dus zien dat zij de sterksten Diet zijn, deinzen zij zonder schaamte
terug en laten met de nieeste bereidwilligheid de plannen varen dia zij
eenmaal opgevat en rni.,,schien woken vooraf hebben vcorbereid.
De jagers kwamen eindelijk bet eiland oDgemoeid voorbij.
De tweede vijandelijke prauw was thans reeds ver achter hen ; wat
de beide anderen betreft, die zij bet eerste gezien hadden, deze geleken
nauwelijks meer dan onmerkbare stippen aan den horizont.
Toen de Roodbuiden der tweede prauw dus zagen dat de blanken
een afstand op hen' hadden gewonnen dien zij onmogelijk weder konden
inhalen en dat deze stellig aan hunne vervolging zouden ontsrapp(D,
schoten zij al hunne geweren en bogen to gelijk op hen af, als om hun
een laatste proof van hun moed achterna to zenden eerie machtelooze
vertooning, die niemand kwetste, daar de kogels en pijlen op een aanzienlijken afstand van de blanken nedervielen ; daarop wendden zij den
steven, om zich bij hunne hameraden op het eiland to voegen, waar deze
in het dichte geboomte de wijk hadden genomen.
Don Miguel en de zijnen kwamen et behouden af.
Na nog omfrent een uur lang stroomafwaarts te hebben gel oeid, om
jusschen zich en de Kamantsjen een °novel komelijlien -afstand te- laten,
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namen zij een Boos rust, die zij wel noodig had& n om zich te herstellen
van den heftigen tramp en bunne wond( n te wasschen, want sommigen
hadden vrij erustige lueuzi.),gen bekemen door den steenregen die op
lien was ncergekomen ; in het beetst van den strijd hadden zij dit
minder bernerkt, mar i u het gevaar voorbij was begonnen zij er aan
te lijden.
Het woud, dat des morgens, uit boofde der veelvuldige krommingen
der rivier, nog zoo ver van htn verwijd(rd waren zij thaus zeer
•nabij gekomen en zij hoc pten het nog voor den avond te zullen bereiken.
Na eene korte ontspanniug grepen zij dus weder de riemen en
hervatten met nieuwen ijver bun tocht.
Tegen het ondergaan der zon verdween de kleine prauw onder de
sonibere bladgewelven -van het oumetelijk natumwoud, dat zich als ecn
statige dom boven hunne hoofden slcot en door den stroom in de
schilinte doorsneden werd.
Zoodra de duisternis begon to vallen, ontwaakte de woestijn en liet
bet gebuil der wild dieren, die zich mar de rivier begaven om to
di inken, zich somber hooren in de diepte der ouger( pte bosschen.
Don Aligu( 1 vcirtte het ongerad(n om zich Op dit uur to wagen in
de onbekende wilderuis, die zonder twijfel gevaren van allerlei aard in
baron schoot verborg.
Nadat hij dus nog eenigen tijd had laten voortroeien, om eene
geschikte ladiugsplaats te vinden, gaf hij eindelijk bevel om op een
verheven i otsmassa aan to houden, die in den stroom vooruit sprang ell
een soort van voorgebergte volmde waar men zonder veel moeite of
gevaar zou kunnen aan wal stappen.
Nauwelijks wad en zij aan land, of de jager deed een wandeling om
de rots, daar bij de omstreken Wilde opnemen om to weten in welk
gedeelte van het m owl zij zich bevonden.
Ditmaal diende bet toeval den jager beter dan hij had durven
verhopen.
Na met -moeite en de uitorste vcorzorg de struiken en slingergewassen to zijn doorgeworsteld, die hem overal den weg verTerden,
zag hij zich eensklaps en zonder nader onclerzoek aan den ingang van
eene natuurlijke grot, waarschijulijk gevormd door een dier vulkanische
omkeeringen die in deze streken zoo veelvuldig zijn.
Bij doze ontdekking bleef hij staan, stak een ocotc-fakkel aan, die
hij niet verzuirad had met zich to Lerner), en bad stoutrnoedig de
spelonk binnen, gevolgd door zijne kamaraden.
De plotselinge verschijuing der brakdeac tocits verschrikte eel].
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grooten zwerm nachtvogels, uilen en vleerrnuizen op die met luid
geschreeuw fladderend wegvlogen en aan alle zijden zochten te
ont SD appen.
De jager ging echter door, zonder zich om deze liefhebbers der
duisternis te bekommeren, die hij zoo onverwachts in hunne sombere
schuilhoeken gestoord had.
De spelonk was hoog, buitengewoon ruim en luchtig.
Onder de omstandigheden waarin zich de jagers bevonden was dit
voor hen eene allergelukkigste ontdekking, daar ze hun een genoegzaam veilig verblijf voor den nacht aanbood, even als voor de nasporingen der Indianen, die hen thins wel uit het oog hadden verloren,
maar zeker Diet zouden nalaten hen te vervolgen.
De avonturiers, na de grot in alien deele doorzocht en zich verzekerd te hebben dat er geen verscheurende dieren in schuilden, en wat
meer zegt, dat zij twee uitgangen had, die de gelegenheid waarborgden
te kunnen vluchten, wanneer zij door een overmachtigen vijand
rnochten warden aangevallen, keerden naar de ladingsplaats terug,
haalden de boot uit het water, namen haar op de fichouders en zetten
haar achter in de grot.
Vervolgens begonnen zij, met een geduld waar alleen de Indianen
of de woudloopers in sta g toe zijn, zorgvuldig de minste sporen en
indruksels uit to wisschen die de plaats hunner ontscheping of den
aftocht dien zij gekozen hadden zouden kunnen verraden.
Alle openingen werden dicht gemaakt, de gebogen riethalmen hersteld, de van een geschoven lianen en struiken weder bijeengevoegd en
na deze gepaste voorzorg zou niemand hebben kunnen vermoeden, dat
er een troep menschen was doorgegaan.
Daarop verzamelden zij een goeden voorraad flood hout om vuur to
stoken, alsmede ocote-takken voor fakkels, en trokken de grot binnen
met het vaste voornemen om eindalijk de rust te genieten daar zij
zooveel behoefte aan hadden.
Al deze toebereidselen hadden tijd gevorderd, en de nacht was
reeds eon goed eind heen, eer onze vrijbuiters, na het gebruik van een
mageren, in der haast klaar gemaakten maaltijd, in hunne mantels
gewikkeld zich op den grand uitstrekten, en met de voeten naar het
vuur, het hoofd op een hoop dorro bladeren en de hand aan de buks,
eindelijk insliepen.
Niets stoorde dien nacht hunnen slaap, die nog aanhield toen de
eerste stralen der Ton den oostelijken gezichteinder reedti kleurden met
een purperen gloed.
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Don Miguel werd het eerst wakker en wekte terstond zijne
kamaraden.
De Spotter was niet in de grot.
Zijne afwezigheid maakte den jager echter niet ongerust.
Hij kende den Sachem te wel om van den eerlijken Indiaan verraad
te vreezen.
Staat op ! riep hij tegen de slapenden. De zon is al op : wij
hebben lang genoeg geslapen, het wordt tijd om aan onzen arbeid to
denken.
Oogenblikkelijk was ieder op de been.
De jager had zich in den Sachem niet bedrogen ; nauwelijks was
hij bezig met het vuur aau te leggen om het ontbijt gereed to maken,
of de Spotter verscheen.
Hij droeg op zijne schouders een heerlijken eland, lien hij stilzwijgend op den grond wierp, en zich Coen nevens de Witte Lelie
neerzette.
Te duivel hoofdman, riep Don Miguel verrast, ge zijt een man
van de voorbaat, uwe jachtvangst is welkom, onze levensmiddelen
begonnen mooi op to raken.
De Indiaan grinnikte van pleizier over doze aanmerking, maar
verder antwoordde hij niet ; gelijk al de lieden van zijn stam, sprak de
Indiaan alleen in geval van dringende noodzakelijkheid of wanneer het
gesprek eene meer ernstige wending lawn.
Op een wenk van Don Miguel begon Goedsmoeds, die een ervaren
jager was, onmiddellijk den eland de huid of te stroopen.
De pemmican, de pueco, en het Indiaansche koren bleven onaangeroerd in de alforjas (knapzak), dank zij de sappige hertenbouten, die
Goedsmoeds zoo behendig van 't wildbraad had atgesneden en die op den
rooster gebraden aan alien een uitmuntend ontbijt verschaften ; dit
festijn word bekroond met eenige droppels pulque, waaraan echter de
Spotter en zijn vrouw, volgens de wijze der Chichimeka's, die geen
sterken drank gebruiken, weigerden deel to nemen.
Daarna werden de pijpen en cigaretten opgestoken en ied€r begon
stilzwijgend te rooken.
Don Miguel overwoog bij zich zelven welk plan hij volgen zou.
Cabelleros, zeide wij zijn hier op de plaats waar onzen tocht
eigenlijk begint, het wordt dus tijd om u te zeggen waar wij heen gaau.
Zoodra wij dit Bosch door zijn, hetgeen niet lang duren zal, komen wij
aan een ruime vlakte, in welker midden eene stad ligt. Die stad, door
de Indian.en Quiepa-Tani gen.oeml, iu een der geheimzinnige wijk-
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plaatsen waar zich, sinds den inval der Spanjaarden, de aloade Mexicaausche beschavin.g heeft teruggetrokkeD. Welnu, naar die stad moeten
wij heen, want daar bevinden zich twee meisjes die wij geroepen zip u te
redden. Maar datzelfde Quiepa-Tani is tevens eene heilige stad : Wee
den Europeaau of den blanke die in haren omtrek gezien wordt of het
waagt haar te betreden ! ik mag u du's niet verbergen dat de gevaren
die wij tot hiertoe trotseerden en gelukkig te boven kwamen, Diets te
beteekenen hebbon in vergelijking met die welke ons waarschiinlijk te
wachten staan, eer wij het ons voorgestelde doel zullen bereiken. Er
valt natuurlijk niet aall to denken dat wij alien die stad zouden kunnen
binnentrekken ; dit te willen ondernemen zou eene dwaasheid zijn die
op een gri-iwzamen mlord, zoo niet, op ons onvermijdelijk verderf zou
uitloopen.
Daarentegen zal het noodig zijn dat wij hier-getrouwe kameraden
vinden, die ons in geval van tegenspoed of gevaar konden te hulp
komen. Hoort daarom, caballeros, wat ik besloten heb : onze vrieiid
Carlos — eon der b )diendea zal op zijne stappon terugkeeren, dat is
naar de plek waar wij Juanito gelaten hebben. : vandaar zullen doze
twee, to gelijk mt onze paarden, zich naar de algemeelle loopplaats
begeven die wij onderling heb l)en afgesproken, ten elude zich daar met
het detachement van de zwarte Elands en Arendskop te vereenigen ten
.alsdan, zoo dit mogelijk is gezamentlijk horwaarts to komen. Wat dunkt
u'hiervan, caballeros ? Keurt gij dit plan good ?
— In alien opzichte, antwoordde men met eene toestemmende
bulging.
— En. gij, Sachem, wat zegt gij ?
- Mien brooder is wijs en al wat hij zegt is good, zei de Sachem.
- 1VIaar, hoe dat, moot ik u dan verlaten ? mmnpelcle Carlos met
een, verlegen blik op zijn meester.
- 't Is noolig, vciend, antwoordde doze, miar het zal slechts voor
kort zijn, zoo ik hoop.
Herinner u goed langs welken weg -wij gekomen zijn, om u niet
to vergissen als gij torugkom1, zei de jager.
— Ik zal mijn best doen, prevelde Carlos.
Zeg, jager, riep Casova meesmuilend, wat duivel ! waarom
zendt gij rnij Diet hover dan dozen armen daar ik als woudlooper
de prairie op mijn duimpi e kenr torwlj l ik bijua dud we idea dat hij
zijn gebeente op den weg zal to bleeken. leggen.
Don Miguel schoot den Mexicaan een doorbmen,len bilk too, die
hem de oogen neerslaan en beschaami het hoofd deed buigen.
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- Omdat ik, vriend Garovas, antwoordde hij met zonderlingen
nadruk op ieder woord, omclat ik zooveel van u hou I dat ik geen
minuet u uit het oo,-; zou willen verliezen ; gij begrijpt mij immers,
niet waar ?
- Zeer good, zeer goed ! stotterde dez blijkblar geraakt, maak
u maar niet boos, jager, ik zal blijven, wat ik ervan gezegd heb, was
alleen in uw belang, anders niet.
— Ik stel uw b3langloosheid op prijs en waardeer nw aanbod naar
verdienste, hernarn de jager koddig , spreken wij er niet verder over.
Zich daarop tot Carlos wendende, vervolgde hij :
— Daar wij wollicht spo3dig help noolig hebben, zult gij wabloen
in het teragkomen, zoo mogelijk, een korter wog te kiezen.
— 1k zal zien.
- Deze grot hier is een uittnimtend toevluchtsoord, zij is ruim
genoog owl u. alien te b3rgen ; gij zult er verblijf houden met de paarden
oil haar niet verlaten dan op mijne orders ; is dat afgesproken ?
- Ja, en begrepen ook, woes daar gerust op ; ik ben te zeer
doordrongen van het rwicht der aanwijzingen die gij mij doet, om er
mij niet naar te gedragen.
Een laatste woord nog. 1k heb u gezegd, dat het voor het
welslagen ouzer onderneming volstrekt noolig was, dat wij
bier in ieder geval een stark detachement cordate mailmen konden
vinden ; wil dus de Zwarte Eland dringend w iarschuwen, dat hij zijne
omzichtigheid verdub t elt, e 1 zoo veel mogelijk, -niet alleen ieder geschil
met de Indianen, maar zelfs iedere ontmoeting met hen ontwijkt.
- Ik zal het hem zeggen.
— Brengen wij thins de praiuw weder to water en dan good geluk
er mee.
- Geve God dat gij de arme gevangene moogt redden, zei de
bediende, op een Loon die bewoes dat hij zijn gevoel nauwelijks meester
was.
— Ge gerust heen, vriend, antwoordo D)n Miguel, w)1-3rkeerig
getroffen, het miine heb ik reeds voor haar op het spel gent.
Allen gingen de grot uit, maar niet zonder vooraf te hebbm rold
gezien of er ook eenig gevaar bestoncl.
In het dicht belommerde Bosch heerschte de diepste stilte.
Thans namen zij de praiiw op hunne schmders en droeg )n haar
naar den rivierkant, nadat zij er eerst eenigo levensrnicld.elen voor hum
kamaraad in gelegcl hadden.
Weldra schommelde de boot zachtkens op het water.
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Carlos nam voor 't laatst afscheid van zijn meester ; zich toen met
moeite omwende, sprong hij in de prauw, greep de riemen en stak van
wal.
— Tot wederziens ! riep Don Miguel hem aangedaan na.
— Tot spoe'lig, zoo God wil ! antwoordde Carlos.
— Amen ! mompelden alien, blijkbaar getroffen.
Don Miguel volgde de wegvarende prauw een tijd lang met de
oogen ; zich toen plotseling tot zijne kamaraden wendende, prevelde
hij half in zich zelven. :
— 't Is een trouwe ziel ; -- maar zou hij slagen ?
— God zal hem behoeden, zei Everaert.
— Pat is waar, hervatte de jager, terwijl hij zich de hand over
het voorhoofd spreek ; ik ben inderdaad dwaas dat ik zoo spreek, ja, wat
meer is, oudankbaar jegens de Voorzienigheid, die tot hier toa met
zooveel zorg over ons waakte.
— Goed gesproken, riep Everaert : ik heb de beste verwachting
dat wij slagen zullen..
— Ja, als ik het ronduit zeggen moet, zei de jager opgeruimd,
ik heb er ook de beste verwachting van ; voorwaarts dus.
De Spotter iegde hem thins de hand op den schouder :
— Eer wij vertrekken, brooder, zou ik met u verlangen raad to
houden, de zaak is ernstig.
— Gij hebt gelijk, hoofdman, keeren wij naar de grot terug ; ooze
maatregelen moeten met het meeste beleid overwogen en vastgesteld
worden, om, wan.neer het oDgenblik van handelen daar is, geen fout to
begaan, die den uitslag van ooze onderneming onherstelbaar zou
bederven.
De Sachem boog toestemmend en ging zijn kameraden vooruit naar
de grot. Het vuur was nog niet geheel uitgedoofd, maar smeulde onder
de asch ; in weinige oogenblikken vlamde het weder op ; en de vier
personen hurkteu er met deftigen ernst om heen.
Nu nam het opperhoofd de calumet nit den gordel, stopte haar met
gewijden-tabak, stale haar aan, en gaf haar toen, na eerst zelf eenige
trekjes gedaan hebben, aan Don Miguel.
Zoo ging de pijp eenige keeren rond, zonder dat er een woord
gesproken werd, zoo lang tot de tabak geheel was opgebrand.
Toen er niets moor overbleef dais de asch, klopte de Sachem haar
uit in het fornuis, stak haar weder in zijn gordel en wendde zich tot
den jager.
— Een opperhoofd verlangt to spreken, zeide de jager.
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— Dat mijn broeder spreke, antwoord(ie de jager met eene
buiging ; onze ooren zijn geopend.
De Sachem, "la zijne vrouw met een gebiedenden wenk bevolen to

De Spotter, sachem der Chichnneka's.

hebben den kring te verlaten en zich buiten het bereik zijner stem to
begeven, waaraan zij volgens de Indiaansche gebruiken terstond gehoorzaamde, boog eerbiedig voor de andere raadsleden, en nam het woord.
77
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Sedert het begin van den tocht, aan welken hij vrijwillig deelnam,
had de Spotter steeds een tijdelijke rol gespeeld, zonder beoordeeling of
tegenspraak de plannen van Don Miguel aangenomen, onbekommerd en
getrouw diens bevelen uitgevoerd, in een woord, geheel en al de rol
vervuld van een ondergeschikt officier, wiens plicht medebrengt om
zijn chef voor hem te laten denken.
De nieuwe hooding, thans zoo plotseling door den Sachem aangenomen, had den jager dan ook niet weinig verwonderd, daar deze niet
wist wat hij hiervan denken moest, en heimelijk begon te vreezen dat
de jager voornemens was, hem in het tegenwoordige kritieke oogenblik
aan zijn lot over te laten en zich aan hem te onttrekken, misschien wel
om hem te dwarsboomen en wie weet welke hindernissen in den weg te
leggen.
Hij wachtte dus met levendig ongeduld op de verklaring van het
opperhoofd, ter opheldering van diens zonderling gedrag.
De Spotter even kalen en bedaard als allijd, was opgestaan, en /la
eene statige buiging in het rond te hebben gemaakt, nam hij eindelijk
het woord op
Bleekgezichten, mijn waarde breeders, begon hij met zijne
gewone scherpe maar sentimenteel slepende keelstem, sedert eene maand
reeds zijn wij vereenigd op hetzelfde oorlogspad, deelend in elkanders
vermoeienissen, slapend aan elkanders zijne, etende van hetgeen onze
gezamenlijke jacht oplevert, zonder dat het den Sachem, diem gij in owe
gevaren en arbeid liet deelen, tot hiertoe vergund werd om dat openhartig vertrouwen to genieten, waarop een vriend met recht aanspraak
heeft.
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Uw hart is steeds voor hem gesloten gebleven en als met een dichte
wolk omhuld ; uwe plamien zijn hem even onbekend als op den eersten
dag van ons vertrek ; de woorden die uwe borst uitblaast zijn en blijven
voor hem onoplosbare raadsels. Is dit zooals het behoort ? Is dit rechtvaardig ? Geenszins, zeg ik. Waarom hebt gij mij geroepen, waarom
hebt gij mij verzocht u te vergezellen, zooals ik altoos voor u moet
zijn als een vreemdeling.
Tot op dit uur, ging hij voort, heb ik den tegenzin, die uw ergerlijk
gedrag mij veroorzaakt in mijn boezem besloten ; geen klacht is uit
mijn hart naar mijne lippen gestegen, over eene behandeling die zoo
weinig overeenkonit met mijn rang en met de goede betrekking waarin
ik met ulieden tot dusver sta ; en op dit oogenblik zelfs, zothik nog de
stilte bewaren, zoo mijne vriendschap voor u niet sterker was dan. de
wrevel die uw onedelmoedig gedrag ten mijnent opzichte mij inboezemt.
Wij zijn bier op bet gewijde gebied der Indianen, de grond dien wij
betreden is ons heilig ; de gevaren die ons omringen, de tallooze
strikken en hinderlagen die van alle zijden voor onze voeten worden
gespannen, — hoe zou ik in staat zijn die te bezweren, als uwe ontwerpen mij nog langer verholen blijven, in een woord, als ik niet weet
of het pad dat wij volgen, werkelijk het pad des oorlogs is, of alieen der
j acht.
Spreek derhalve ronduit, ruk de huid van uw hart gelijk ik die
van het mijne afgerukt heb, en verklaar u omtrent het gedrag dat gij
voorhebt en de plannen die gij volgen wilt, opdat ik in staat zij, daar
tvaar zulks noodig is, u met mijn goeden raad to helpen en als een
getrouw bondgenoot niet 'anger buiten uwe beraadslagingen blij ve,
hetgeen inderdaad even schandelijk zou zijn voor de natie waartoe ik de
eer heb to behooren, als onwaardig den hoogen krijgsmansrang dien ik
onder de Indianen bekleed.
1k heb gesproken, mijne broeders, en ik wacht op uw antwoord,
dat, hiervan houd ik mij verzekerd, zoodanig zijn zal als voegt aan
krijgslieden van uwe wijsheid en van uwe ondervinding.
Gedurende de lange f redevoering van den Sachem, had Don Miguel
meer dan eons blijken van ongeduld gegeven en zoo hij niet gevreesd
/awl tegen de regelen der Indiaansche gewoonten to zondigen, zou hij
hem zeker in de redo zijn gevallen ; niet dan met de grootste moeite
was het hem gelukt zich to bedwingen en eene voor de gelegenheid
passende houding to bewaren.
Zoodra tins het opperhoofd weder was gaan zitton, stolid de jager
op, en Da een hoofdknik tegen de aanwezigen, nam hij met eene vaste
stem het woord en sprak in dozer voege ;
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De Wacondah is groot ; hij houdt in zijne rechterhand het hart
van alle menschen, van welken stam of kleur ook : hij alleen kent
hunne voornemens en leest in hunne ziel de gedachten en bedoelingen.
De verwijten die gij mij toevoegt, hoofdman, hebben eon schijn van
billijkheid die ik ii niet, zal betwisten ; gij hebt uit het gedrag dat de
omstandigheden tot hiertoe mij gedwongen hebben jegens u in acht to
nemen, kunnen en moeten opmaken, dat ik in u niet zooveel vertrouwen
stelde als gij met recht verdient ; maar dit is zoo niet ; ik wachtte
alleen tot bet uur van spreken zou gekornen zijn, niet slechts om u mijne
plannen. bloot te leggen, maar ook oiii uwe hulp en tusschenkomst in to
roepen. Gij verlangt thans dat ik mij oogenblikkelijk verklaar en ik zal
het doen, ofschoon het wellicht beter ware geweest dat ik gezwagen
had tot wij dit bosch geheel zullen zijn doorgetrokken.
— 1k mag hier mijn brooder doen opmerken, hervatte het opperhoofd, dat ik niets van hem heb geeisicht, ik heb alleen gemeend hem
eenige aanmerkingen to moeten maken ; vindt hij die ongepast, ik weet
zijn hart is good en hij zal mij vergeven als hij bedenkt dat ik slechts
eon arme Indiaan ben, wiens verstand in eene wolk is gehuld en dat ik
geenszins het voornemen had hem to beleedigen.— Neon, neon, hoofdman, hervatte de jager met drift, nu wij
eenmaal dit punt hebben aangeroerd, is het beter om het terstond toe to
lichten dan er later op terug to komen, ten elude voortaan alle misverstand tusschen ons ophoude.
- Mijn brooder kan over mij beschikken, ik ben gereed hem aan
te hooren als het horn behaagt to spreken ; ook zal ik gaarne wachten
als hij dit noodig acht.
— 1k zeg u dank, hoofdman, maar ik houd mij thans aau mijn
eerste besluit, ik wil u liever alles zeggen.
De Indiaan begon schalks to glimlachen.
- Heeft mijn broeder waarlijk besloten to spreken? vroeg hij.
Ja.
- Goed ; dan behoeft mijn brooder er goon woord bij to voegen,
alles wat hij mij to zeggen heeft weet ik reeds. Hij zou mij niets kunnen
vettellen dan hetgeen ik zelf heb geraden.
De jager weerhield nauwelijks eon uitroep van verbazing.
— 0, ho mompelde hij, wat beteekent dat, hoofdman ? Waarom
hebt gij mij dan zulke ernstige verwijtingen gedaan ?
- Omdat ik mijn brooder heb willen doen gevoelen dat de eerie
vriend niets voor den anderen verborgen 'nag houden, vooral niet, wan.neer die vriend sinds jaren lung beproefd en getrouw bevonden is, en als
—
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men weet dat men op hem zoo goed als op zichzelven zou kunnen
rekenen.
De jager begon even to lachen, maar herstelde zich dadelijk.
- Ik dank u voor de les die gij mij geeft, hoofdman, zeide hij,
hem hartelijk de hand toestekende ; ik heb die verdiend door mijn
gebrek aan vertrouwen ; de dienst lien ik van u verwacht is zoo
gewichtig, dat ik van dag tot dag verschoven heb er u om to verzoeken
en ondanks mij zelven bekennen moot, dat ik er waarschijnlijk niet
voor het laatste oogenblik toe zou besloten hebben.
— 1k weet het, antwoordde de Sachem op eon toon van goedwilligheid die Don Miguel geheel gerust stelde.
- Intusschen, hervatte de jager, hoezeer gij mij verzekert mijne
planners to kennen, zal het toch beter zijn dat ik u met eenige bijzonderheden bekend maak, die gij waarschijnlijk niet weet.
— 1k heritaal mijn bleeken brooder dat ik alles weet ; de Spotter
is eon der eerste Sachems van zijn stam, hij heeft eon fijn oor en eon
doordriugend oog ; het is nu bijna twee manen reeds dat hij den grooten
jager der blanken ter zijde staat ; gedurende dat tijdsverloop zijn er vele
dingen gebeurd en vele woorden in zijde tegenwoordigheid gesproken ;
.het opperhoofd heeft alles gehoord en gezien, en alles staat hem zoo
'Maar voor den geese, als waren doze dingen in eon van die colliers —
boeken geschreven, die de blanken zoo goed weten to maken en die
ik wel eons in handen van de hoofden des gebeds heb gezien.
— Hoe scherp ook uw doorzicht wezen mag, hoofdman, hervatte
de jager met nadruk, kan ik mij toch moeielijk voorstellen dat gij zoo
juist van mijne ontwerpen zit ingolicht als gij misschien denkt.
- Diet alzoo. Tic ken niet alleen de ontwerpen mijns broeders,
maar ik weet welken dienst hij van mij verwacht.
Te weerga ! hoofdman, meesmuildo de jager, clan zal het mij
aangenamer zijn dit uit uW eigen mond to vernemen ; niet dat ik een
oogenblik aan uW doorzicht twijfel, want de Roodhuiden zijn wegens
hunne scherpzinnigheid beroemd, maar dit koint mij zoo buitengewoon
voor, dat ik er gaarne de bijzonderheden zou van willen hooren, al was
het slechts om er mij persoonlijk van to overtuigen en tevens ieder die
ons bier aanhoort to bewijzon, hoezeer wij, blanken, ons vergissen, door
ons to verbeelde.n dat wij u in schranderheid overtreffen, terwiji wij
integendeel ver bij u ten achter zijn.
Hm mompelde Casova, wat gij daar zegt is wel een beetje
kras, jager ; het is maar al to bekend dat de Indianen lompe beesten
zijn.
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— Pat ben ik niet bij n eens, rnerkte Everaert hierop aan ; ofschoon
ik de Roodhuiden slechts weinig ken en voor de laatste maand nooit met
hen in aanraking ben geweest, heb ik hen sedert mijne komst in deze
streek zulke verbazende dingen zien volbrengen, dat het mij geenszins
verwonderen zou of de hoofdman is, zooals hij verzekert volkomen met
uwe plannen bekend.
— Dat geloof ik ook, hernam de jager. Maar hoe dit wezen mag,
wij zullen het weldra zien. Spreek op, hoofdman, laten wij zoo spoedig
mogelijk hooren wat er is van dat doorzicht waarop gij u zoozeer durft
beroemen.
— De Spotter is geen pochhans of klapachtige oude vrouw, dat hij
zich zou willen beroemen op jets dat hij niet bezit, hij is een Sachem die
zijne woorden en daden wel overweegt ; hij vermeet zich niet verstandiger to willeli zijn dan zijne broeders, de bleekgezichten ; alleen de
ervaring die hij heeft opgedaan is zijne wijsheid en helpt hem verklaren
wat hij ziet of hoort.
Het is genoeg, hoofdman, ik weet dat gij een dapper en beroemd
krijgsman zijt ; onze ooren staan geheel open, wij zijn gereed u aan te
hooren met al de aandacht die gij verthent.
— Welnu, luister dan : Mijn brooder de groote jager der blanken,
evil zich naar Quiepa-Tani begeven, waar twee blanke vrouwen ziju
heen gevlucht, die twee vrouwen werden gesteld onder opzicht van een
hoofdman der Kamantsjó, met name Wimpa ; mijn brooder de jager
verlangt zoo spoedig mogelijk naar Quiepa-Tani to komen, daar hij
vreest door het opperhoofd der Kamantsje verraden to zijn, en niet
zonder reden vermoedt dat doze zich met een ander man verbonden
heeft — denzelfden die onlangs door de bleekgezichten gevonnisd word.
1k heb gezegd. Heb ik de plannen van miiu brooder good begrepen ? of
heb ik mij hierin bedrogen ?
De toehoorders staarden elkander verbaasd aan; de Spotter genoot
eenige oogenblikken zijn triomf, maar begon weldra op nieuw :
— Mans zal ik u zeggen welken dienst de jager van zijn brooder,
den Sachem der Chichimeka's verlangt.
— Bij God ! hoofdman, riep don Miguel, ik moot bekennen dat
alles wat gij gezegd hebt waarheid is ! Maar hoe zijt gij dat to weten
gekomen ? 1k begrijp het- niet, ofschoon er, strikt genomen, over die
zaken genoeg in uw tijzijn gesproken is om er eindelijk jots van to
kunnen radon ; maar wat de dienst aangaat dien ik van u verlang, zoo
gij mij dat kunt zeggen, dan beschouw ik u waarachtig als den
grootstenw.
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— Pat mijn broeder zich niet te ver uitlate, viel het opperhoofd
hem glimlachend in de redo, alsof hij mij voor een ingewijde hield in de
groote geneeskunst — een toovenaar....
— Hm ! mompelde de jager ernstig, ik zou niet durven zweren
dat er niets van aan was.
— Ooah ! dat mijn broeder oordeele. Geen der bleekgezichten was
het tot hiertoe vergund om Quiepa-Tani bin.nen te dringen, ten einde
zekere narichten te erlangen aangaande de twee blanke meisjes. Ongelukkigerwijs echter ziet mijn broeder geen kans om zijn plan ten uitvoer
fe brengen, noch hoe hij het aan zal, leggen om de jonge maagden te
redden, wanneer zij in gevaar verkeerden. Ziedaar de reden die hem aan
den Spotter deed denken. Hij overwoog bij zich zelven dat zijn roode
broeder een Sachem was, dat hij zeker to Quiepa-Tani vrienden of bloodverwanten moest hebben, en dat de poort der Tzinco (stad), wier toegang
hem als blanke ontzegd is, dit niet zijn zou voor een Sachem, en dat
dus de narichten die hij zelf niet zou kunnen inwinnen, gemakkelijk
konden verkregen worden door tusschenkomst van zijn broeder, den
Spotter.
— Ja, juist zoo heb ik gedacht, hoofdman ; waarom zou ik het u
nog verbergen ? Help ik mij in u bedrogen ? Zoudt gij dat niet voor mij
willen doen ?
— Ik zal meer doen, en beter dan dat, antwoordde de Indiaan ,
dat mijn broeder slechts luistere. De Witte Lelie is eene vrouw,
niemand zal acht op haar geven ; zij zal de Tzinco ongemerkt binnenkomen en, veel beter dan ik, in staat zijn om de noodige bijzonderheden to vernemen die mijn brooder verlangt ; wanneer later het oogenblik van handelen komt, zal het opperhoofd den jager helpen.
— Gij hebt waarachtig gelijk, hoofdman, uw plan is beter dan het
naijne ; het is in alien opzichte verkieslijker dat de Witte Lelie op
verkenning uitgaat, eene vrouw kan geen argwaan verwekken en, wat
meer zegt, zij zal ons de besto berichten brengen. Gaan wij dus dadelijk
,
op marsch, zoodra wji het bosch door zijn, komen wij aan de stad.
De Spotter schudde het hoofd en hield den jager bij den arm terug,
daar hij reeds was opgestaan om zich voor den afmarsch gereed to
maker'.
— Mijn broeder is to driftig, zeide hij ; dat hij vergunne hem nog
een paar woorden to zeggen.
— Laat hooren !
— De Witte-Lelie moot vooruit gaan en mijn broeder zal des to eer
bericht ontvangen.
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Everaert stond op en drukte den Indiaan met warmte de hand.
— 1k zeg u dank voor het gelukkige plan dat gij voor ons hebt
uitgedacht hoofdman, zeide hij, gij bezit fijn overleg en kieschheid, uw
hart is edel, gij begrikt wat het zegt smart te gevoelen ik zeg u nogmaals dank.
De Indiaan wendde zich af om de lichte sporen van aandoening to
verbergen, die onwillekeurig op zijn gelaat zichtbaar werden, want in
zijne schatting was het beneden de waardigheid van een opperhoofd om,
onder welke omstandigheden ook, zijne kalmte to verliezen.
- Inderdaad, hervatte Don Miguel, wat de Sachem voorstelt zal
this eon kostbaren tijd doen uitwinnen zijn gedacht is uitmuntend.
De Spotter gaf de Witte-Lelie een gebiedonden wenk om to naderen.
De jonge vrouw gehoorzaamde.
Nu verklaarde haar do Sachem in zijne eigene taal wat zij to doen
had, terwijl zij bedeesd voor hem stond en hem met bevallige gedweeheid aanhoorde.
Tom hij haar zijne bestellingen tot in de kleinste bijzonderheden
had medegedeeld en zij in alien deele van bare taak doordrongen was,
wendde zij zich met zekere natuurlijke gratie naar Everaert en Don
Miguel en zeide h-un met een zoeten lach en cone welluidende stem
— De Witte-Lelie zal het weten.
Doze weinige woorden vervulden het hart van Everaert met vreugde
en hoop.
— Woes gezegend, jonge vrouw, zeide bib woes gezegend om de
weldaad die gij mij op dit oogenblik bewijst en om die welke gij voornem.ens zijt mij to bewijzen.
Het afscheid van man en row was zoo als het van Indianen to
verwachten was, namelijk ernsfig en koel hoeveel liefcle de Spotter
zijne wederhelft ook toedroeg, zou hij zich toch in het bijzijn van
vreemden, en vooral van blanken, geschaamd hebben om or zelfs het
minste van to later blijken.
Na eene buiging voor Everaert en Don Miguel, als laatste teeken
van afscheid, verwijderde de Witte-Lelie zich snel, met dien elastieken
en verheven trod, die den Indianen eigen is en hen tot de beste wandelaars van de wereld maakt.
Wat den Sachem betreft, hoe groot zijne stoicijnsche koelheid ook
wezen mocht, volgde hij zijne jeugdige vrouw met de oogen tot zij
eindelijk tusschen het geboomte verdween.
Daar de avonturiers thans zooveel haast niet moor behoefden to
Timken, lieten zij de grootste hitt° van den dag eerst voorbijgaan. en
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begaven zijzich niet op weg voordat de Z011 reeds lang in het Westen
was gedaald en als een vuurroode bol gloeide in den opkomenden avondnevel, gereed our aan den uitersten gezichteinder weg te zinken. Hun
tocht ging langzaam genoeg, door de tallooze bezwaren die zij te overwinnen hadden our zich in het dichte kreupelbosch en de warrige
slingergewassen een pad te banen, daar zij er zich sours met de bijl in
de hand stap voor stap doorheen moesten werken.
Eindelijk, na een tocht van vier dagen en ongehoorde vermoeienissen, zagen zij het geboomte voor hen nit ijler worden, do grond was
nu minder met laag hout bezet en tusschen het hoog geboomte bespeurden zij van tijd tot tijd een lagen en geheel open horizont.
Ofschoon de avonturiers zich in eon zoogenaamd ongerept natuurbosch bevonden en dus naar alto waarschijnlijkheid op hun tocht goon
sterveling zouden ontrnoe-ten, verzuimden zi-j toch goon enkele voorzorg
en trokken zij met de grootste omzichtigheid voort, de Indiaansche linie
in acht nemende, met de hand aan het slot van hunne buks en met open
oog en oor ; want zoo dicht in de nabijheid der heilige Indiaansche
steden, waren zij, vooral na de heftige schermutseling van eenige dagen
vroeger, niet zonder reden beducht dat er spionnen in het rond zouden
loeren our op hunne bewegingen to letteu.
Tegen den avond van den viorden dag, op het oogenblik then zij
zich gereed maakten our voor den nacht to kampeeren, op een vrij ruim
open veld aan den oever van eerie book zorider naam, zooals men er
ontelbaar veel in deze bosschen ontmoet, hield Don Miguel, die de
voorste was, eensklaps stil en ging plat op den bod.em liggen, onder
allerlei teekenen van onrust on verbazing.
- Wat is er ? vroeg Everaert oogenblikkelijk,,
De jager antwoordde niet, maar wendde zich tot den Indiaan en
zeide hem met zekere ongerustheid :
- Zie gij zelf eons, hoofdman, hier is jets dat mij onbegriipelijk
voorkomt.
De Spotter bukte op zijne beurt dicht bij den grond en beschouwde
vrij lang en met -aandacht de sporen die den ouden jager zooveel belang
inboezemden.
Ein.delijk stond hij weder op.
— Wel ? vroeg horn Don Miguel.
— Bier moot een troop ruiters gepasseerd zijn, nog op dezen dag,
was zijn antwoord.
- Ja, prevelde de jager ; maar wat zijn dat voor ruiters ? waar
komen zij vandaan ? Pat zou ik gaarne weten.
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De Indiaan hervatte zijn onderzoek met nog meer nauwkeurigheid
dan to voren.
— Het zijn bleekgezichten, zeide hij.
— Wat ! bleekgezichten ! riep de jager terwip hij zijne stem voorzichtigheidshalve merkelijk Het dalen, dat is onmogelijk ; bedenk waar
we zijn ; geen blanke, behalve ik, is tot hiertoe in deze streek doorgedrongen.
— Bet zijn bleekgezichten, herhaalde de Spotter. Zie slechts ; hier
heeft er eon stil gehouden. Hij is van zijn paard afgestegen ; kijk maar,
dair is het spoor van zijne stappen, bier heeft zijn veet het gras
gekneusd, en hier heeft een spijker van zijn schoen een zwarte kras op
dozen Steen achtergelaten.
— Het is waar, mornpelde Don Miguel, de Indianen dragon geen
schoenen met spijkers, hunne mocksens laten zulke indrukken niet
achter. Maar wie kunnen deze mannen -zijn ? Hoe kwamen ze hier ?
Welke richting hebben zij gevolgd om herwaarts to komen ?
Terwip de jager zich deze reeks van vragen voorstelde en to
vergeefs mar de oplossing zocht van iets dat hem onverklaarbaar
scheen, was de Spotter eenige stappen verder gegaan om de voetsporen
to volgen die hier en daar in het gras zichtbaar waren.
. : — Wel, hoofdman ? vroeg de jager, toen hij hem zag terugkomen,
hebt gij iets gevonden dat ons nader op den weg kan helpers ?
— Ooah ! riep de Indiaan hoofdschuddend, het spoor is nog versch
de ruiters kunnen nog niet veruf zijn.
— Weet gij dit zeker, hoofdman? Bedenk van hoeveel belang het
voor ons is, to weten welke lieden wij in onze nabuurschap hebben.
De Indiaan zweeg een poos en verdiepte zich blijkbaar in ernstige
,- teschouwiilgen ; toen het hoofd schielijk opheffende, zeide nij :
— De Spotter zal zijn brooder trachten to voldoen. Laat de bleekgezichten hier blijven tot hij terugkomt ; de hoofdman zal het ontdekte
spoor volgen, weldra zal hij den jager weten to zeggen of die mannen
vrienden of vijanden zijn.
— Sakkerloot ! ik ga met n hoofdman, riep Don Miguel met drift;
men moot nooit kunnen zeggen dat wij om oils zelven to dienen u aan
ernstig gevaar hebben bl000tgesteld, zonder u een vriend mode to geven
die u in geval van nood had kunnen bijstaan.
— Neen, zeide de In.diaan, mijn brooder moot hier blijven, een
krijgsman is genoeg.
De jager wist wel, dat wanneer het opperhoofd eenmaal iets
besloten had, men hem niet van zijn plan kon afbrengen ; hij drong er
dus niet verder op aan.
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— Ga dan, zeide hij, en handel naar welgevallen ; ik weet dat
hetgeen gij doet wel gedaan zal zijn.
De Indiaan wierp zijn geweer over schouder, ging op knieen en
en ellebogen liggen en kroop als een slang de struiken in, waar hij
weldra verdween.
— En wij nu, vroeg Everaert, wat mooten wij doen ?
-- Wachten tot de Sachem terugkomt, zeide Don Miguel, en
intusschen ons avondmaal gereed maken, waarnaar gij, dunkt mij, even
4,1s ik, wel zeer verlangen zult.
De avonturiers kampeerden zich zoo goed of zoo kwaad zij konden
op het kleine, maar welgelegen grasperk, en maakten, zoo als de jager
gezegd had, hun souper klaar, tegen dat de veldontdekker terug zoude
zijn, die intusschen veel langer wegbleef dan zij verwacht hadden, want
de nacht was reeds eerie geruirne pool gedaald en nog was hij niet terug.

HOOFDSTUK LXXXVII

Vali den Saehem.

Gelijk wij in ons vorige hoofdstuk gezien hebben was de Spotter or
op uitgegaan om het spoor der ruiters to volgeu dat Don Miguel het
eerst ontdekt had.
De Indiaan was inderdaad een der geslepenste spoorzoekers van
zijn stain want ofschoon de nacht hem snel overviel en weldra belette
om de indruksels to herkennen die hem in zijn onderzoek moesten
leiden, vervolgde hij desniettemin zijn pad even zeker en gerust als_
bey ond hij zich op een der groote wegen die gedurende de Spaansche
heerschappij werden aangelegd en welker overblijfsels nog hier en daar
in de nabijheid der groote Spaansch-Amerikaansche steden te zien zijn.
Ongeveer tien minuten nadat hij zijne kameraden verlaten had, was
het opperhoofd weder opgestaan, zonder, zoo hot scheen, verder acht to
geven op de sporen in het gras, en had hij zijn weg gevolgd zich
vergenoegencle met nu en dan een blik to werpen op de heesters en
struiken in het rond.
Zoo stapte de Spotter ruin een uur lang voort zonder to aarzelen of
to verpoozen, tot hij eindelijk aan een plek kwam, waar hij het geboomte
dunner word on een ruimen doortocht vormcle blijkbaar kruisten zich
hier een aantal sporen van wilde beesten.
Het opperhoofd bled een oogenblik staan. Hij wierp een scherp
toezienden blik in het rond, luisterde oplettend, greep naar zijn buks,
die tot dusver vchteloos op zijn rug had gehangen, keek naar het
percussieslot en zich nu een weinig voorover buigende, zoodat zijn
schouder met -de koppen van het hooge gras gelijic kwam, stapte hij
langzaam en voorzichtig naar eon dicht kreupelboschje, welks takken
hij zacht uiteenboog en waarin hij weldra verdweeu.
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Zoodra hij zich in dit warbosch van takken en struiken geheel
verborgen zag, ging d 3 [ndiaan op de eene knie liggeu, opende langzamerhand het dich i e bladgordijn dat hem 'het uitzicht belette, en kook
rond. Op eens, als word hij door eon elektrieken schok opge>chrikt,
roes hij overeind, bracht zijn geweer in rust dat hij weder achter zich
hing, en verliet ijlings met eon glimlach om de lippen het kreupelhout.
Wat had hij ontdekt ?
In het midden van eon ruim grasveld, door drie of vier houtvuren
verlicht, was eon twintigtal mannen gekampeerd, die schilderachtig
roudom hunne vuren zaten en met ijver bezig waren om hun avondmaal
to bereiden, terwiji hunne paarden half onttuigd en gekluisterd, huunen
voorraad erwten verorberden of hier en haar aan de jonge struiken
linabbelden.
De Spotter had de ruiters bij den eersten oogopslag herkend. Het
waren de Zwarte Eland , Adelaarskop en de Chichimeka's sedert
veertien dagen op weg om don Guerrero to zoeken. De Indiaan naderde
het vuur, waar Arendskop en de jager zich bevonden, en bleef voor hen
staan.
Dat de Wacondah mijn.e broeders bescherme, zeide hij met een
statigen groet ; een vriend. komt hen bezoeken.
— Hij zij ons welkom, antwoordde Arendskop beleefd, hem de
hand toestekende.
- Ja, gewis, voegde de Zwarte Eland or bij, duizeudmaal -welkom
Zijne tegenwoordigheid to dezer plaatse is ons cone aangename ververrassing.
De Sachem boog en nam plaats tusschen de beide blanken.
— Hoe komt het, dat wij u hier zoo ontmoeten ? vroeg de jager.
— 1k maakte mij juist gereed om miju brooder dezelfde vraag to
doen, antwoordde de Indiaan.
— Hoe dat ? vroeg Adelaarskop.
— Mijn brooder schijnt dan niet to weten, waar hij zich op dit
oogenblik bevindt ? hernam de Spotter.
— In geenen deele ; sedert wij van elkander gingen, zijn wij steeds
het spoor van onzen vijand gevolgd, zonder hem wit to kunnen achterhalen ; dat spoor heeft ons door streken gevoerd die zelfs aan de Zwarte
Eland onbekend, waren.
Dat moot ik bekennen, Hap de jager met drift.
— De Spotter stak de hand plechtig naar het Weston nit en zei
Cinder ligt Quiepa-Tani, de heilige stad. De Witte-Lelie is ginds,
voor zonsopgang zullen we nieuws van de blanke -vrouw en haar
dochter hebben.
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— 0 ! o ! riep de Zwarte Eland verheugd. Zoodra als uwe vrouw
uit dat duivelsnest terugkomt, hoofdman, beloof ik haar het schoonste
paar armbanden, en de schoonste oorhangers, die ooit door eene
Indiaansche cithuati gedragen werden.
— Do Witte Lelie wacht geene belooning voor den dienst dien zij
aan goede vrienden bewijst.
— Pat week ik, hoofdman, maar gij zult mij toch het genoegen
niet weigeren om haar dit kleine bewijs mijner erkentenis to schenken ?
Mijn brooder is vrij.
— Maar zeg mij ! opperde Arendskop op eens, welk toeval bracht
u dozen avond toch in ORS kampement ?
— Begrijpt gij dat niet ?
Te duivel ! neen, dat beken ik ; wij dachten allerminst dat gij
zoo dicht in enze nabijheid waart.
- Dat is waar, maar nu wij weten waar wij zij n, is de zaak zoo
duister toch niet.
- Goed ; maar dat verklaart ons nog niet hoe de Sachem ons hier
zoo knap heeft kunnen vinden.
— Wij hadden uw spoor ontdekt, antwoordde de Spotter, op den
weg dien wij volgen..
— Dat kan zijn ; en toen hebt ge ons willen vorkennen ?
H€t opperhoofd knikte toestemmend.
— Zijn onze vrienden ver van hier gelegerd ? vroeg de jager.
— Neon, antwoordde de In.diaan ; ik dank nu dadelijk naar hen
terug to keeren, om hun to vertellen welke lieden ik hier gevonden. hob.
Ik ben reeds vrij lang uitgeweest ; de bleekgezichten zullen zich vv-el
ongerust maker. 1k ga vertrekken.
- Een oogenblik nog. Daar het toeval ons zoo wel bij elkander
bracht, moesten wij, dunkt mij, niet wader scheiden ; wij zullen
elkander wenicht spoedig noodig hebben.
— Wij zullen hier komen.
- Haast u dan, want ik brand van verlangen om to weten, wat er
gebeurcl is sedert onze scheidin.g aan het veer del Rubio.
— Do Spotter is eon good payatzin (looper), antwoordde het opperhoofd, maar hij heeft slechts de beenen van eon mensch.
Dat is waar ; waarom kwaamt gij niet liever to paard ?
— Wij hebben onze paarden in het tramp aan de groote rivier
gelaten ; eon spoor laat zich beter volgen to voet.
- Dat is licht to verhelpen. Met hoevelen zijt gij ?
— Met ons vieren.

KEIZER VAN MEXICO

1223

— Hoe ! vier ? Er zijn er toch meer geweest, dunkt mij.
— Ja, maar de bleeke jager zal u wel vertellen, waarom twee onzer
kamaraden ons verlaten hebben.
— Goed, dan ga ik met u mede.
Arendskop gaf on.middellijk bevel orn vier paarden gereed te
maken, droeg aan de Zwarte Eland de taak op om gedurende zijne afwezigheid voor het kamp to waken, zette zich toen in den zadel, welk
voorbeeld terstond door den Sachem gevolgd word, en beiden reden
weg, de twee andere paarden bij den teugel aan de hand met zich
voerende.
De beide ruiters hadden nauwelijks twintig minuten noodig om den
weg af te leggen, waarmede de Spotter een vol uur had doorgebracht,
uit hoofde der voorzorgen die hij had moeten nemen, om het onzekere
spoor niet uit het oog te verliezen, dat hem even goed naar een troop
vijanden Os naar een troep vrienden had kunnen voeren.
Zij vonden Everaert en Don Michel met gevelde buksen, en in voile
waakzaamheid op den uitkijk. Door het lang wegblijven van den
Spotter, waren zij een poos geleden in slaap geraald ; maar het getrappel
der paarden had hen weder doen ontwaken, en niet wetende wat het
wezen kon, hielden zij zich gereed op zelfverdediging.
Bij hun ontwaken wachtte hen echter eene onaangename verrassing ; in plaats van drie waren zij slechts met hun tweeen.
Casova was verdwenen.
Zoodra zij nu Arenskop en den Indiaan hadden herkend, -Liep
Don Miguel met drift :
— Stijgt af, stijgt af ! caballeLos, wij moeten alien op de jacht !
— Hoedat ! op de jacht, en op dit uur ? vroeg Arendskop ; zijt ge
gek, jager ?
— Ik ben ales behalve gek, antwoordde de jager schielijk ; maar
ik zeg u nogmaals, stijgt af en op de jacht ! wij zijn verraden.
— Hoedat verraden ! riep Arendskop, verwonderd opkijkende, en
door wie in 's hemels naam ?
— a or Casova ! de schelm is gevlucht, terwiji wij even sliepen.
Ja, ik heb dat koperen gezicht niet zonder reden zoo vaak gewantrouwd.
— Casova gevlucht ? bij een verrader ? Gij bedriegt u.
— a bedrieg mij niet. Wij moeten hem nazetten zeg ik u ; in
naam van haar die gij gezworen hebt to redden, bezweer ik het u.
Meer was er niet noodig om den jonkman uitzinnig te maken, hij
sprong oogen.blikkelijk van zijn paard, en greep zijn geweer.
— Wat moet er gedaan worden ? vroeg hij,
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Laten wij het terrein tuss 'hen ors vieren verdeelen, antwoordde
de jager schielijk ; gaan wij ieder een anderen kart uit, en moge God
onze nasporingen bekropen, wij hebben reeds te veel kostbaren tijd
verloren.
Zonder verder eeu woord te wisselen, trokken de v :,er mannen
langs vier verschillende wegen het bosch
Maar de duisternis was te sterk ; onder het gaboomte dat op den
vollen dag nauwelijks de zonnestralen doorliet, kon men in zulk een
donkeren nacht, daar de maan nog that op was, goon twee passen ver
om zich heen zien ; zoodus de Mexicaan in plaas ts van te vluchten, -zich
mis Chien zekerheidshalve filer of daar in den omtrek ver,Thol.en
zouden de jagers hem rnisschien onopgemerkt voorbijgaan. Hunne
nasporingen werden lang genoeg voortgezet, daar de jagers begrepen
van hoeveel belang het voor hen was om den vluchteling terug to
vinden. In weerwil echter van hunne behendigheid bleven al hunne
pegingen fe vergeefs en zagen zij niets. Don Migu )1, Everaerten
Arendskop waren reeds Binds eenige minuten terug en zaten weder bij
hun haardvuur, tamelijk ontmoedigd elkander den ongunstigen uitslag
van hun onderzoek méde te deelen, toen er op eens een schitterend
lict in het bosch gezien en een geweerschot gehoord word, bijna
onmid.delijk doo,. een tweede gevolgd.
Daar moeten wij op af, Don Miguel De Spotter heeft zeker
den schelm in de val gekregen : nooit heeft een speurhoul. beter zijn
wild nagezeten dan hij.
De drie mannen vlogen op en liepen a idermaa1 het bosch in, in de
richting waar zij schoten hadden houren vallen.
Terwiji zij er dichter bij kwamen, voorzagen zij een hardnekkigen
kamp ; de bekende oorlogskreet der Chichimeka's, door den Spotter
met donderende stem aangegeven, het deswegens goon twij fel meer
over. Eindelijk bereikten zij het tooneel van den strijd.
De Spotter, met den voet op de borst van een man, die voor hem op
den grond als een slang lag to kxonkelen, om zich am den benauwenden
druk to ontwringen, stond met den rug tegen een eikenstam geleund en
verdedigde zich met zijn strijdbijl als een woedende leeuw, tegen vijf of
zes Indianen die hem tegelijk aan.vielen.
De drie blanken grepen terstond hunne geweren bij de trompen en
sloegen er met de kolven als beukhamers op in, onder vervaarlij k
geschreeuw zich mengende in den hachelijken kamp.
Het onmiddellijk gevolg dezer afleiding was beslissend.
De Roodhuidon zetten het terstond op een loopen en- verstrooiden
zich in alle richtingen als een drom zwarte spoken
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Zet hen na ! zet hen na ! brulde Don Miguel voortijlende.
loud op ! schreeuwde Everaert, hem bij den arm terughoudende ;
wij zou een wolk naloopen die de wind wegdrijft ? Laat die ellendelingen
vrij ontsnappen, wij zullen ze later wel vinden, daar sta ik u borg voor.
De jonkman begreep nu dat op dit oogenblik eene vervolging in de
duisternis, aan de Rocillmiden, die waarschijnlijk sterker in getal en
daarbij beter dan hij in( t de plaatselijke gesteldheid bekend waren, eeu
ongelijk voordeel zou gev n ; hij bleef dus staan, met een zucht van
teleurstelling.
.De Sachem werd that met zijne schoone verdediging geluk
gewenscht. Hij ontving dit kompliment met zijne gewone nederigheid
en kalmte.
Ooah antwoordde hij, die Komantsjen zijn lafhartige, oude
vrouwen ; een krijgsman der Chichimeka's is genoeg ow er zesmaal tien
van te dooden en nog twintig bovendien.
intusschen was het geluk den dapperen Iudiaan zoo wonderbaar
gunstig geweest, dat hij er slechts met een paar onbeduidende schrammen was afgelcomen, die hij, ondanks al den aandrang zijner vrienden,
niet anders wilde verplegen dan ze met een weinig koud water af to
wasschen.
-- Maar, riep Don Miguel opeens, terwijl hij bukte en naar den
growl wees, wat hebben we daar ? Ha, ha ! onze vluchteling, als ik het
wel heb.
Werkelijk was het Casova.
De arm e duivel lag met een gebroken dij ; en daar hij wel begreep
welk lot hij na het gepleegde verraad to wachten had, huilde hij van
pijn zonder verder een woord te willen. antwoorden.
— Het zou een weldaad voor hem zijn, zei Everaert, als wij dien
ellondeling een kogel. door den kop jaagden, om hem op eens uit zijn
lliclen te helpen.
- Niot alto voortvarend, opperde de onverbiddelijke jager, alles
op zijn tijd ; laat de Spotter 011S eerst mtleggen hoe hij aan hem is
gekomen,
— De Wacondah zelf heeft dien man in mijne handen goleverd,
antwoordde het opperhoofd met nadruk. I.k had het bosch zoo zorgvuldig doorzocht als de duisternis mij toeliet ; vermoeid door bijna twee
uren vnu vergeefsche nasporingen, wilde ik reeds naar u terugkeeren,
teen ik juist op een oogenblik dat ik er het minste op verdacht was,
door meer dan tien Kamantsjen word aaugevallen. Daze man hier was
aan het hoofd der bende ; hij schoot zijn geweer op mij af, doch hij
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raakte mij gelukkig niet ; ik beantwoordde hem op dezelfde wijze, en
het gelukte mij beter, want hij vi gil ; ik zette hem onrniddellijk den
voet op de borst, uit vrees dat hij mij nog ontsnappen zou, en verdedigde
mij zoo goed ik kon tegen mijne vijanden. om u gelegenheid 1 e geven
mij te huip te kornen. Zoo is het gebeurd. 1k heb gezegd.
— Bij den hemel dat moet gezegd worden, riep de jager vol
geestdrift uit, gij zijt een dapper krijgsman wat gij gedaan hebt is
schoon Die ellendeling heeft zich zeker, nadat hij ons verlaten had,
met een troep van die wilde roofvogels vereenigd en kwam zonder
twijfel terug met oogmerk om ons te overvallen terwijl wij sliepen.
— Het zij zoo 't wil, zeide Everaert, hij is nu weder teruggevonden
en alles is good afgeloopen.
De gewonde deed eene hopelooze poging om zich op to richten, en,
zooveel mogelijk op zijn rechterhand geleund, riep hij .met een akeligen
grins :
Ja, ja, ik weet dat ik sterven zal ; maar ik zal niet ongewroken
blij yen.
- Wat zegt gij daar, ellendige ? riep Everaert.
— 1k zeg dat Guerrero alles weet, heer, en dat hij uwe plannen
zal weten te verijdelen.
— Monster ! wat heb ik u gedaan dat gij mij aldus behandelt ?
— Gij hebt mij Diets gedaan, antwoordde Casova met een duivelschen
lach ; maar die kerel claar ! vervolgde hij, naar Don Miguel wijzende,
hem haat ik sedert lang.
jonkman woedend,
- Welaan., sterf dal), booswicht riep
terwijl hij hem de kille tromp van zijn buks op het voorhoofd zette.
De Spotter keerde het wapen af.
— Die man behoort mij, broeder, zeide hij.
Don Miguel trok langzaarn zijne buks terug en zich hans tot den
Sachem wendende, zegde hij :
- Dat stem ik u toe, inaar op voorwaarde dat hij sterven zal.
Een sombere, onheilspellende lach deed de dunne lippen van den
Indiaan een oogenblik trillen.
Ja, was zijn antwoord, maar hij st2rve de dood van een bond.
Daarop, zonder verder een woord to spreken, bntspande hij den
boog die mast zijn pantervellen pijikoker over zijn schouder hing,
sloe; de koord om den schedel van den Mexicaan, stale er een piji door
en draaide het stevig dicht : hem toen de knie tusschen de schouders
zettende, greep hij zijn hoofdhaar met de rechterhand, trok het hem
met huid en al af, en scalpeorde hem dus op de meest foltorende wijze
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die men zich verbeelden kan, daar hij in plaats van eerst met zijn mes
eerie insnijding te Timken, de huid letterlijk met de koord afschilde.
De bandiet, met zijn bloedigen schedel en misvormde gelaatstrekken, vouwde de handen stuipachtig samen en brulde met een onbeschrijfelijke stem.
- Dood mij ! 0, uit medelijden, dood mij !
De Indiaan boog zich met een woest gezicht over den bandiet.
— Men doodt geen schurken, mompelde hij en hem bij de keel
grijpen.de stak hij hem zijn jachtrnes tusschen de tanden, brak hem den
mond open en rukte er de tong uit, die hij met afschuw wegwierp.
- Sterf als een hond, zeide hij ten slotte uw leugensprekende
tong zal niemand meer verraden.
Casova stiet zulk een vreeselijken folterkreet uit, dat al de
omstaanders er van sidderden, en tuimelcie toen bewusteloos op den
grond.
De Spotter schopte den zieltogenden bandiet verachtelij k met den
voet en wendde zich naar zijne kamaraden.
- Laten wij vertrekken, zeide hij.
De anderen volgden hem stilzwijgend, geheel ter neergeslagen en
overstelpt van afgrijzen, door het barbaarsch tooneel, waarvan zij
getuigen waren geweest en waarbij zij den Indiaan in al zijne woestheid
gezien hadden.
Eon uur later kwamen zij bij den Zwarten Eland in het kamp
terug.
Met het opgaan der Z011 trad de Spotter naar Don Miguel en drukte
hem zacht met de hand op den schouder.
— Wat wilt gij ? vroeg de jager ontwakende.
— De Sachem gaat de Witte-Lelie to gemoet, antwoordde de
Indiaan kortaf.
En hij ging terstond been.
— Er is toch jets zonderlings in die ruwe natuurmonschen, mompelde de jager, terwijl hij hem naoogde.

HOOFDSTUK LXXXVIII.

He Grodsman.

Twee uren na zonsopgang kwam de Spotter in het kamp terug,
vergezeld van de Witte-Lelie.
Er werd onmiddellijk raad belegd orn het nieuws to vernemen.
De jonge Indiaansclie had diet veel to vertellen. Alles kwam op het
volgende neder :
Moeder en dochter bevonden zich nog in de stad. Wirnpa was
afwezig, maar werd met ieder oogenblik terug verwacht.
Dit nieuws, hoe kort het ook wezen mocht, was echter gunstig ;
want ofschoon de bijzonderheden ontbraken, wisten de jagers nu toch
dat hunne vijanden nog geen fijd hadden gehad om tot eon besluit to
komen.
Hot kwam er dus op aan om hen voor to zijn en moeder en kind op
to lichten, eer de Indianen in staat waren er zich tegen to verzetten.
Maar om Bellarosa en haar kind to outvoeren, zou men de stad
moeten binnendringen, daar lag het grootste bezwaar !
Eon bezwaar dat vaorhands onoverkomelijk scheen.
In deze moeielijke omstandigheid wendde zich aller oog mar den
Spotter.
Het opperhoofd glimlachte.
Aan de angstige uitdrukking die op aller gelaat to lezen was, kon
de Indiaan lichtelijk gissen wat men van hem verwachtte.
— Het uur is gekomen, zeide hij ; miin blanke broeders eischen
van mij de grootste opoffering die men van eon Sachem zou kunnen
vorcleren, namelijk dat hij hun de poorten zal openen van eon der laatste
bolwerken van den Indiaanschen Zonnedienst, het voornaainste heiligdom
waar de wet van iihnicamiti, den grootsten, den machtigsten en den
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ongelukkigsten van al de vorsten, die immer het land van Hanahuca
(Mexico) beheerschten, nog ongeschonden bewaard worst. Evenwel, om
mijne bleeke broeders te bewijzen hoe eerlijk en trouw het roode bloed
in mijne aderen vloeit en hoe zuiver en onbewolkt mijn hart is, zal ik
voor hen doen wat ik hun beloofd heb.
Op deze verzekeriug van den Spotter, wiens plechtig gegeven
woord niet kon worden in twijfel getrokken, helderde Mier gelaat op.
Het opperhoofd vervolgde :
— De Spotter heeft gem dubbele tong : wat hij zegt doet hij ; hij
zal den grooten jager der blanken in Quiepa-Tani binnenleiden, onder
eene voorwaarde echter, namelijk : mijne broeders moeten vergeten dat
zij krijgslieden en dapperen zijn ; de list alleen kan hen doen triomfeeren. Heeft de groote jager der bleekgezichten de woorden van het opperhoofd begrepen ? Is hij bereid zich op diens beleid en ondervinding to
verlaten ?
— Ik zal alleen handelen op uwe aanwijzing, hoofdman, antwoordde
Don Miguel, die wel begreep dat de Indiaan hem bedoeld had ; ik beloof
u dat ik mij geheel door u zal laten leiden.
- Ooah I hervatte de Indiaan glimlachend, dan is alles in orde ;
over twee urea is mijn brooder in Quiepa-Tani.
— God geve dat het zoo zijn mag en dat Bellarosa en haar dochter
gored worden ! mompelde Everaert.
- Ilc ben sinds lang gewoon om de Indianen met list to bestrijden,
antwoordde de jager ; tot hiertoe heb ik mij, Gode zij dank, altoos wel
genoeg in mijne ontmoetingen met hen weten to redden ; ook ditmaal
hoop ik goed to zullen slagen.
— wij zullen ons gereed houden om u to hulp te kornen zoo het
noodig mocht zijn, zeide Goedsmoeds.
- Draag vooral zorg dat uw spoor verborgen blijve ; gij weet dat
de verrader Casova uwe vijanden reeds heeft wakker gemaakt.
— Laat dat gerust aan mij over, Goedsmoeds, zei Don Miguel ; ik
weet wat het wil zeggen met de Indianen schuilevinkje to spelen. .11K ben
de man niet om mij to laten overrompelen, vriend, en dat is genoeg ;
alleenlijk woes op uwe hoede en zorg dat gij op het eerste signaal gereed
zijt.
— En welk signaal zal dat zijn ? vroeg de jager ; want wij moeten
goed afspreken om elk noodlottig misverstand to voorkomen, dat in do
tegenwoordige omstandigheden ernstige en treurige gevolgen zou kunnen
na zich slepen.
— Gij hebt gelijk ; zoodra gij dus het geschreeuw van den water-
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sperwer driemaal, met gelijkmatige tusschenpoozen zult hooren herhalen,
moot gij terstond krachtdadig to huip schieten.
- Begrepen, autwoordde men, gij kuut op oils rekonen.
— 1k ben gereed, zei Don Miguel tot het opperhoofd. ; wat heb ik
nu to doen ?
- Vooreerst moot gij u kleeden, antwoordde de Spotter.
— Hoe dat ! mij kleeden ? riep de jager met eon bilk van verwondering op zijn eigen persoon.
- Ooah ! denkt mijn brooder dan dat hij Quiepa-Tani kan binnentreden in het gewaad van eon blanke ?
— Gij hebt gelijk ; vermomd als een Indiaan is volstrekt noodig ;
wacht maar even.
De gedaanteverwisseling kostte niet veel tijd.
De Witte-Lelie had zich intusschen uit zedigheid in eon floripondioboschje teruggetrokken, om den jager niet to storen in het maken van
zijn nieuw toilet.
Binnen weinige minuten had Don Miguel met een scheermes zich
knevels en baard afgeschoren.
Inmiddels was de Indiaan zekere kruiden gaan verzamelen, die
overvloedig in het bosch groeiden.
Na er het sap uitgeperst to hebben, hielp de Spotter den jager, die
zich geheel had ontkleed, zijn lichaam on vooral zijn aangezicht to
verwen ; vervolgens schilderde hij hem zoo good mogelijk een ayoti of
gewijden schildpad op de borst, vergezeld van eenige symbolische
figuren, die niets oorlogzuchtigs hadden en welke hij tevens op zijn
aangezicht herhaalde.
Toen kleurde hij de haren van den jager, die bijna geheel zwart
waren, met een wit poeder, om hem een hoog bejaard voorkomen to
geven, daar men weet dat de Roodhuiden niet vroeg grijs warden; hij
bond die in een bos achter op het hoofd samen, op de manier der Yuntas,
de meest rondzwervende Roodhuiden die men kent, en om hem des to
meer het uitzicht van een vreedzaam man to geven, stak hij er aan den
linkerkant een papagallo-veer in, in plaats van midden op de kuif,
zooals de krijgslieden gewoonlijk doen.
Doze toebereidselen eindelijk afgeloopen zijnde, vroeg de Spotter
aan. de Wankel) die met gespannen nieuwsgierigheid de verschillende
trappen der gedaanteverwisseling hadden nagegaan, hoe zij vonden dat
hun kamaraad er thans uitzag.
als ik doze herschepping
— Op mijn woord, riep Goedsmoeds
niet met eigen oogen had bijgewoond, zou ik hem niet meer herkennen.
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— En wat zee, gij er van P hervatte de Indiaan, zich tot Everaert
wendende.
Deze kon zijn lach nauwelijks bedwingen then hij den jager
aankeek.
- Mijn hemel ! riep hij, ik viud hem afschuwelijk ; hij gelijkt zoo
volmaakt op een leelijken Itoodhuid, dat hij gerust den tocht wagen
kan.
O()alE ! do Indianen zijn zoo geslepen, mompelde het opperhoofd ; maar evenwel, op deze wijze vermomd, geloof ik dat mijn
broecler, als hij zich in den rest van don persoon dien hij voorstelt
maar goed weet to vorplaatseu, van dien kant niets to vreezen heeft.
- 11: verlang niets beter ; alleen moet ik u aanmerken, hoofdman,
dat ik nog niet weet welke persoon gij wilt dat ik zal voorstellen.
Mijn broeder zal een tl«eateotzig zijn, een groote Yumeesche
doctor.
- Weergaasch ! dat is een kapitaal gedacht, in die rol kan ik
overal toegang krijgen.
Do Indiaan begon to lachen en boog toestemmend.
- Ik zou al zeer oiihandig moeten zijn, als ik niet slaag, vervolgde
de jager ; maar terwij1 ik een dokter ben, moot ik niet vergeten gen.eesmiddelen mede to nemen.
Don Miguel grabbelde thans in zijn weitasch, en haalde er alles nit
wat'hem zou kunnen verraden, or niets anders in latende dan zijn reisfoudraal en een kleine doos met medicijnen, die hij steeds bij zich
droeg, en van welke onschatbare bagage hij bij menige gelegenheid
goeden dienst had gehad. Daarop maakte hij zijn knapzak weder dicht,
slingerde hem over zijn rug en wendde zich tot het opperhoofd.
- tk ben gereecl, zeide hij.
Goed ; de Witte-Lelie en ik ?Alen vooruitgaan om u den
toegang gemakkelijk te maken.
Dc Tlacateofzin boog toestemmend.
De Indiaan riep zijne vrouw ; beiden namen afscheid van de avonturiers en verwijderden zich.
Zoodra, het opperhoofd verclwenen was zeide ook Don Miguel zijne
vrienden vaarwel.
Het was wellicht voor het laatst dat hij hen zag.
Wie tocli kon het lot voornitzion dat hem verbeidde ; to midden der
woeste Indianen, aaii wier handen hij zich zonder verdediging ging
toe-vertrouwen ?
— 1k zal met u gaan tot pan den rand van het bosch, zeide
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Everaert, om te zien welke maatregelen ik zal moeten nemen om u op
het eerste sein to hulp to snellen.
- Kom, antwoordde do jager kortaf.
Zij gingei . heen, gevolgd door de goede wenschen van hunne kamaraden, die Don Miguel niet zonder leedwezen en met een onuitsprekelijk
gevoel van angst en bezorgdheid zagen vertrekken.
De beide mannen stapten nevens elkander voort, zonder een woord
to wisselen ; de jager was in diepe gepeinzen verzonken ; Everaert zelf
selieen ten prooi aan een. e ontroering die hij niet kon onderdrukken.
Zoo kwamen zij tot aan de laatste boomen van het woud.
De jager bleef staan.
— Hier moeten wij elkander verlaten, zeide
— Dat is waar, murmelde de jonkrnan, torwijl hij treurig randkook ; verder sprak hij niet.
De jager wachtte een oogenblik, en toen hij zag dat Everaert bleef
7wijgen, zeide hij
- Hebt gij niets to zeggen ?
- Waarom vraagt gij dat, antwoordde de jonkman met eene
onwillekeurige huivering.
- Omdat ik niet geloof, dat gij onkel am mij nog een poos langer
gezelschap to houden zijt mede gegaan, Everaert ; gij moot mij zeker
iets to zeggen hebben.
- Ja, 't is waar, zeide hij met blijkbare inspanning, uw vermoeden
is juist ; ik heb u nog iets to zeggen ; maar ik weet niet hoe het komt,
't is alsof mij de keel wordt toegenepen, ik kan geene woorden vinden
ik uwe ondervinding en uw
om uit to spreken wat ik gevoel. 0,
kennis van de taal der Indianen had, Don
ik verzeker u, Diemand
anders zou naar Quiepa-Tani gegaan zijn dan ik.
- Ja, dat begrijpt zich, dat kan niet anders zijn, prevelde de
jager meer• in zich zelven, dan in antwoord op hetgeen zijn vriend
gezegd had.
- Wat wilt gij dat ik haar voor u zeg ? liet hij er driftig op
volgen.
— Helaas, vriend, de woorden die ik haar te zeggen heb, zou ik
alleen kunnen uitspreken, wanneer ik hoop dat zij hare ooren konden
bereiken. Zeg haar hover niets van mij, dat zal beter zijn : verzeker
haar slechts, wat gij weet, dat ik bier ben om voor haar behoud to
waken en dat ik mijn leven veil heb, haar terug naar de beschaafde
wereld to voeren.
- Dat alles zal ik haar zeggen, mijn. vriend,
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— En dan, hervatte Everaert, torwijl hij met min of meer bevende
hand een stalen ketting, waaraan eon zwart fluweelen zakje ping, van
zijn hals deed en aan Don Miguel gaf, neem dit amulet, het is alles -wat
ik van een persoon bezit dien zij ook good gekend heeft, vervolgde hij
met een zucht, het heeft aan mijn hals gehangen sedert verscheidene
maanden, in dat zakje is eene heilige reliek, een splinter van het heilig
kruis gezegend door den Paus. Geef haar dat en laat zij het zorgvuldig
bewaren ; dit amulet heeft mij reeds uit menig gevaar gored. 't Is het
eenige dat ik op het oogenblik voor haar doen kan. Ga, mijn, vriend,
red haar, daar ik mij gedoemd zie om niets dan onvruchtbare wenschen
voor haar behoud to koesteren. Gij houdt van mij, Don Miguel, ik zal
er geen woord meer bijvoegen, dan dit eene : van den uitslag uwer edele
poging in dit uur hangt mij 't leven af. Vaarwel ! Vaarwel !
Met zenu-wachtige drift greep hij de forsche hand van den jager en
drukte die bij herhaling met kracht.
Zich toen schielijk omkeerende, om zijne opwellende tranen niet to
laten zien, trad hij met haastigen tred in het wood terug, waar hij
spoedig verdween, nadat hij zijn vriend, die hem met verwondering
naoogde, een laatsten groet met de hand had toegeworpen.
- Ach, zuchtte Everaert, Bellarosa herin-n.ert me zooveel aan mijne
engelachtige Gabrielle. God bescherme haar !
Terstond onderdrukte Don Miguel de zonderlinge vlaag van ontroering die hem eon oogenblik het hart had beklemd bij het weggaan van
zijn vriend en nioedig bet hoofd opheffende, zeide hij :
- Welaan ! het lot is geworpen ; voorwaarts !
Thans de kalme onvierschillige houding van een Indiaan aannemende, stapte hij met langzamen trod naar de vlakte, terwiji hij de
blikken zorgvuldig het rondgaan om het terrein zooveel mogelijk to
verkenn.en.
In de schitterende stralen der zon, die holder en glamrijk was
opgegaan, had het groene veld, dat de jager doortrok, een inderdaad
allerbekoorlijks aanzien.
Alles rondom hem was in drukke beweging.
Dank zij zijn nieuw uitwendig voorkomen, kon hij alles wat er
omging, op zijn gemak opnemen, en beschouwde hij het levendig
tooneel met belangstellende nieu.wsgierigheid ; maar wat reeds dadelijk
zijne bijzor dere aandacht trok, was een troop ruiters, gekleed of liever
geschilderd in hull vollen oorlogsdosch en gewapend met die Tango
werpspiezen en pijlen met weerhaken, die de Indianen met zooveel
behendigheid weten to gebruiken en welker wonders zoo gevaarlijk zijn.
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De meesten droegen bovendien nog een buks aan een band over
den schouder en een reata, of lasso, aan den gordel. In geregelde orde
en op matigen draf, reden zij naar de staci, van een tegenovergestelden
kant koinende als de jager.
De menigte voetgangers op het veld en langs den weg bleven
staan om hen in oogenschouw te nemen. Don Miguel maakte van deze
gelegenheid gebruik en versnelde zijn stap om zich onder den nieuwsgierigen hoop to mengen, in welks mid.den hij, zooals hij verlangde,
weldra verdween, terwiji niemand er aan dacht om bijzonder op hem
te letten.
De ruiters trokken steeds in gelijken draf voort, zondpr zich met
de nieuwsgierige menigte te bemoeien, tot op veertig passel]. van de
hoofdpoort, waar zij halt maakten.
Op hetzelfde oogenblik zag men drie ruitors iu galop uit de stad
komen, en met een paar sprongen de brug oversteken, om den nieuw
aangekomen troep te ontvangen.
Nan- deze, laatsten zonderden zich thans mede drie ruiters af, en
reden de vorige drie te gemoet.
Na eene korte woordenwisseling, voegden de zes ruiters zich
gezamentlijk bij den troep die onbewegelijk achteraf was blijven staan,
stelden zich aan zijn hoofd en trokken in geregelde orde de stad
binnen.
Don Miguel die hen van nabij was gevolgd, bereikte juist de brug
then de laatsto ruiters in de stadspoort verdwenen.
De jager begreep wel dat thans het geschikte oogenblik daar was
om een stouten stap te wagen hij nam dus, ofschoon zijn hart bijna
hoorbaar klopte, eene houding aan zoo onverschillig als mogelijk was,
en meldde zich aan om op zijne beurt te worden binnen gelaten.
Op eenigen afstand had hij den Spotter en zijne vrouw opgemerkt,
in gesprek met een Indiaan die een zekeren rang scheen te bekleeden.
Dit gezicht verdubbelde den moed van den vermetelen jager.
Hij stapte stoutweg de brug over en kwam zoo het scheen ongehinderd aan de poort.
Hier echter word er eene lans geveld die hem den doortocht belette.
Op een wenk van den Spotter, verwijderde zich de Indiaan met wien
hij gesproken had en richtte zijne schreden naar de poort.
Het was een reeds bejaard krijgsrnan van hooge gestalte, wiens grijzende harm en stork gerimpeld gelaat aan. zijn voorkomen zekere mengeliug gaven van zachtheid, schranderheid on majesteit.
Hij sprak een paar woorden tot den schildwacht, die zich tegen het
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binnenkomen van don Miguel had willen verzetten, maar flu terstond
zijn lans ophief, en met eene eerbiedige buigiug een paar passen terugtrad.
De oude Indiaan wenkte thans den jager dat hij binnen kon komen.
- Ik heet mijn broeder welkom te Quiepa-Tani, zeide hij terwijl
hij den jager beleefd groette ; mijn broeder heeft bier vrienden.
Door ziju veeljarig verblijf in de Prairien en zijn gedurigen omgang
met de Roodhuiden, sprak do Miguel verscheidene Indiaansche dialecten met evenveel gemak als zijn eigen moedertaal. Op de toespraak van
den ouden Indiaan, begreep hij dat men hem voorthielp ; hij kreeg dus
de noodige vastheid om zijne rol goed to spelen, en vroeg
— Is mijn broeder een opperhoofd ?
- Ik hen een opperhoofd.
Ooah dat mijn broeder mij ondervrage, en Ometochtli zal antwoorden.
Daar de jager, om zoo te zeggen, zijne persoonlijkheid veranderd
had, meende hij tevens een anderen naam te moeten aannemen ; na
eenige mislukte pogingen, had hij zich eindelijk bepaald bij dien van
Omefochtli, als het best strookende met het karakter dat hij moest voorstollen ; want hoe vervaarlijk dit woord in ooze ooren ook klinken mag,
beteekent bet eenvoudig T wee-konijnen, zonder twijfel een zeer vreedzameii naam, el) geheel in overeenstemming met de rol die de jager
spelen zou.
— 1k heb mijn brooder niet te ondervragen, hernam het opperhoofd
beleefd, daar ik weet van waar hij komt ; mijn brooder is eou der ingewijden in de groote geneeskunst van den wijzen stam der Yumas.
— De Sachem is goed onderricht, antwoordde de jager ; ik zie dat
hij met den Spotter gesproken heeft.
— Is het reeds lang dat mijn broeder zijn yolk verlaten heeft ?
— Het zal zeven manen zijn, sedert het uitbotten der eerste bladeren, dat ik de mocksens aandeed om op reis te gaan._
Ooah ! hervatte do Sachem op zekeren toon van eerbied, waar
liggen dan de jachtgronden van mijns broeders stam ?
- Aan de oevers van het onbegrensde zoutmeer (de zee).
Wenscht miju brooder de-groote geneeskunst te Quiepa-Tani uit
to oefenen ?
— Bet is alleen met dat doel dat ik bier kom en tevens om den
Wacondah to aanbidden, in den heerlijken tempel dien het vrome
Indiaansche y olk hem in doze heilige stad heeft gestichto
Zeer good ; mijn brooder is een wijze ; zijn yolk i$ vreedzaam
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maar ik, vervolgde hij, het hoofd verheffend en zich fier in zijne voile
lengte oprichtende, ik ben een krijgsrnan en mijn naam is Atoyac.
Door een zonderlingen samenloop vau omstandighoden, was de
eerste Indiaan met welken Don Miguel in betrekking kwatn, dezolfde
die ook Wimpa ontvangen bad, en wiens vrouw door den opperpriester
word uitgekozen, om als vertolkster tusschen hen en de meisjes te
dienen ; deze ornstandigheden waren ectrter den jager geheel onbekend.
— Dan is mijn broeder een machtig opperhoofd, autwoordde hij
op de groofspraak van den Indiaan.
Deze Moog met statige zedigheid voor zulk een vieiend compliment.
— 1k ben een zoon van den heiligen stain aan wien de tempolwacht
is opgedragen, zeide hij.
- Moge de Wacondah het geslacht van ntijn brooder zegenen
De Sachem raakte nu meer en moor opgewonden, door de vleiende
komplimenten van den jager, die hem geheel als betooverden.
- Dat mijn broeder Twee-Konijnen mij gelieve to volge.0 ; wij
zullen eerst onze vrienden gaan zie,n, die ons reeds wachteu ; vervolgens
begeven wij ons naar niijne calli (hut), die ik hem in bezit goof zoolaug
hij zich te Quiepa-Tani bevindt.
Don Miguel maakte eene eerbiedige buiging.
Miju broeder is good, zeide hij, ik ben hiet waardig met het
stof mijner mocksens zijn drempel to bezoedelen.
— De Wacondah zegent iien die de gastvrijheid beoefenen ; mijn
brooder Twee-Konijnen is de gast van het opperhoofd ; dat hij mij dus
volge.
Ik zal mijn brooder volgen omdat hij het veriangt.
En zonder verderen tegenstand stapte Don Miguel achter den
Sachem cie stad innig tevreden dat hij deze eerste proef zoo good was
d oorgek omen .
Gelijk wij vroeger gezien hebben, stonden de Spotter en do Witte,Lelie eenige passen-verder in de poort en sloten zich weldra bij hen aan.
Alle vier begaven zich nu, zonder een woord to spreken, gezamentlijk mar het huis van den ouden Sachem, dat aan het andere einde der
stad gelegen was.
Op deze lange wandeling had de jager gelegenheid om do straten.
die hij doortrok to bezichtigen ofschoon oppervlakkig, met QuiepaTani kennis to maken.
Eindelijk hadden zij de calli van het opperhoofd bereikt. Truitloti
— de Duif — de vrouw van Atoyac, zat met de beenen onder zich
gekruist, op een mat van maisstroo tortillas to bakken, waarschijillijk
bestemd voor het noenmaal van haar echtgenoot.
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Niet ver van haar af zaten drie of vier slavinnen, behoorende tot
dat ras van bastaard-Indianen, waarop men met recht den titel van
wilcien mag toepassen.
Op het oogenblik dat de Sachem met zijn gasten binnentrad,
sloegen de Duif en hare slavinnen nieuwsgierig de oogen op.
- lluitlotl, zeide Atoyac met deftigo waardigheid, ik breug u deze
vreemdelingen ; de eerste is de grootste en beroemdste Sachem der
Chichimeka's, dien gij reeds kent, zoowel als zijn vrouw.
— De Spotter en de Witte-Lelie zijn welkom in de calli van Atoyac,
antwoordde zij.
De Sachem maakte eene lichte buiging, maar sprak niet.
Deze man hier, zei de Sachem naar den jager wijzende, i een
vermaarde tlacateotzin der Yumas, zijn naam is Twee-Konijnen. ; ook
hij zal bij ons zijn intrek nemen.
— De woorden die ik aan den Sachem der Chichimeka's heb toegevoegd, herhaal ik voor den grooten medicijnmeester der Yumas, zeide
zij met zekeren minzamen glimlach ; de Duif is zijne slavin.
- Mijn broeder zal mij veroorlooven haar de voeten te kussen,
antwoordde de jager zoo galant als een Indiaan.
— Mijn broeder zal mij op de wangen kussen, hervatte de wederhelft van Atoyac, tervkij1 zij de rechterwang aan don Miguel toekeerde,
diehij eerbiedig met de lippen aanroerde.
Mijne broeders zullen een beker pulque der welkomst drinken,
vervolgde de Duif, de weg is lang en stofferig en de stralen der zon
zijn heet.
— Dc pulque laaft de dorre lippen der dorstige reizigers, antwoordde
don Miguel voor zich en zijne gezellen.
Biermede was de voorstelling afgeloopen.
De slavinnen brachten eenige butaccas (legbedden) waarop de
reizigers zich uitstrekten ; vervolgens eenige roodaarden kruiken, zeer
gelijkende naar de Spaansche alcaforas, met pulque gevuld, het Indiaanache bier, dat de meesteres van het huis in hoornen bekers schonk en
den vreemdelingen aanbood, met die bevallige en guile gastvrijheid
die den Indianen zoo bijzonder eigen is en waarvan zij alleen het geheim
chijn.en te bezitten.
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Eerste ontttekkingen in de stad.

Terwiji hij deed alsof hij zich alleen bezighield met de guile
beleefdheden van zijne gastvrouw te beantwoorden beschouwde,de jager
aandachtig het inwendige der calli w tar hij zich beyond, om. zich op de
hoogte te stollen van de andere woningen in tie stad. ; daar hij veronderstelde, dat de inrichting ten minste grootendeels met die der overigen
zou overeenstemmen.
Het vertrek waar Atoyac zijne gasten had binnengelaten, was eene
vrij groote vierkante kamer, welker witte met kalk bestreken muren
onder anderen met eenige menschelijke haarschodels en een aantal
krijgswapenen pronkten, die alien bijzonderlijk net en zindelijk werden
gehouden.
Eenige stapels vellen van tijgers en ocelotl (boschkatten) benevens
manels en fressadas, lagen in een soort van kribben, of groote bakken
opgehoop, waarsehijniijk om tot bedden te dienen.
Buttacas (rustbanken) en andere, houten, maar bijzonder "age
stoelen meubelden dit vertrek ; in het midden stond eene plompe vierkante tafel van niet meer dan vier palmen hoogte boven den vloer.
Zoo als men ziet, was deze inboedel wel eenvoudig ; overigens is
hij in alle Indiaansche callis, die gewoonlijk nit zes vertrekken bestaan,
genoegzaam dezelfde.
Het eerste vertrek, hierboven door ons beschreven, dient tot
dagelijksche huiskamer voor het gezin.
Het tweed is bestemd voor de kinderen.
Het derde dient tot slaapkamer.
Het vierde bevat de getouwen om zarapes (mantels) to weven,
waarin de Indianen onovertrefbaar zijn; de getouwen zijn van bamboes
en met bewonderen swaardige eenvoudigheid samengesteld.
Het vijfde vertrek bevat allerlei soort van levensmiddelen voor het
regengetij, wanneer de jacht onmogelijk wordt.
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Eindelijk het zesde vertrek, dat voor de slaven besteind is.
Wat de keuken betreft, deze bestaat eigenlijk niet, daar zij gewoonlijk hunnn spijzen in den coral, dat is in de open lacht bereiden.
Het gebraik van sehoorstenen is er geheel oabekend ; bij nachtbrandt er ii iedere kamer eene groote steenen test of
of
komfoor.
Do zorg vo)r de ordo en zindelijitheid in de vertrekken is aan do
slaven en slavinnen toevertroawd, die ond , r opzicht van do vrouw des
huizes arbeiden.
Doze slaven zijn niet alien zoogenaamde wilden ; de Indianen.
betalen Diet zelden met woeker de verongelijkingen terug die zij yan de
blauken ontvingeu, en menig ongelukkige Spanjaard, hetzij in den
oorlog krijgsgevangen gemaakt, of gevallen in de listige strikken
hinderlagen hem door . de Roodhuiden gek)annen, wordt hier tot harde
slavernij gedoemd.
Het lot dozer ongelukkigeu is Dog treuriger dan dat van hunno
roode medeslaven, daar zij het vooruitzicht missed van ooit hunne
vrijheid terug te zullen bekomen ; integendeel moeten zij zich Diets
het slachtoffer to worden van den haat
antlers voorstellen dan Coln
wreede meesters, die zich onverbiddelijk aan hen wreken over
de duizende kwellingen, door het tyranniek en veruederend regeeringstelsel der Spanjaarden in Mexico uitgeoefend.
Men kan dus op doze harde slavernij ten voile de treurige zinspreuk
toepassen, die de vei rnaarde Dante Alighieri boven de poort van zijne
Hel schreef Lasciate ogni speranza (Vaarwel, alle hoop).
A toyae, bij Wien het toeval den jager zoo goedguustig had binnen
goleid, was eon der meest geeerbiedigde Sachems Under do krijgslieden
van Quiepa-Tani.
In zijne jeugd had hij lang order de Europeanen gewoond, en do
groote ondervinding door hem gedurendezijne vorre reizen opgedaan,
had zijn verstand buitengewoon ontwikkeld, menig vooroordeel zijner
haste bij hem uitgewischt en hem veel gezelliger en beschaafder
gemaakt dan de meesten zijner stamgenooten.
Terwij1 hij met kleine teugj es zij u geliefde pulque zat to lepperen
zooals iedere echte fijnproever, die de waarde van zijn drank op prijs
stelt, behoort to doen, praatte hij gedurig met den jager, en werd hij
hotzij door don verzachtenden in-doe(' der pave, hetzij door het
vertrouwen dat de blanke hem inboezemde, van lieverlede meded.eelzaam
en openhartiger.
Gelijk het in zulke gevallen gewoonlijk gaat, begon hij zijne eigene
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zaken te vertellen en trad hij daarbij in al de bijzonderheden van zijne
familie : hij verhaalde den japer dat hij varier was van vier zonen, alien
beroemde krijgslieden, wier grootste genot was om invallen en stroom
tochten op Spaansch grondgebiedj te makes, om landhoeven. te verbranden, oogsten te vernielen, en gevangenen op te lichten.
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Voorstellingen bij de Indianen. — De dag en de nacht.

Verder sprak hij over de verre reizen die hij gedaan had, en scheen
aan
dokter Twee-Konijn.en te will en bewijzen, dat zijne ondervinding
hij
en bekwaamheid als krijgsoverste hem geenszins beletten, om het nut
en den edelen invloed der andere wetenschappen te waardeeren.
Hij gaf hem zelfs te kennen, dat hij, ofschoon een aanzienlijk
Sachem, zich nu en dan verwaardigde zijne studien aan de kruidkunde
to wijden en de geheimen der groote geneeskunst na to sporen, met
79
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'welke de Wacondah, in zijne hoogste goedheid, sommige uitstekende
menschen zoo genadigd begiftigd had, om de kwalen van het overige
menschdom te verlichten en te genezen.
Don Miguel hield zich als ware hij door de achting, die de machtige Sachem aan het beroep dat hij uitoefende toedroeg, levendig
getroffen ; en hij besloot van deze gelukkige stemming des opperhoofds
zich te bedienen, om hem onder de hand te poison over hetgeen hij
zoo gaarne weten wilde ; namelijk in welken toestand de Bellarosa en
Lydia zich bevonden en in -welken hook der stad zij opgesloten waren.
Daar echter de -argwaan der Indianen zoo licht wakker wordt, was
het hoogst noodig hierin met de meeste omzichtigheid to werk to gaau,
en Het de jager Diets van zijne ware bedoelingen blijken, maar wachtte
hij geduldig tot de Sachem hem zelf gelegenheid zou geven om hem
hierover de noodige vragen to doen.
Het gesprek was intusschen nagenoeg algemeen geworden., en er
was reeds meer dan een uur verloopen, zonder dat het den jager,
ofschoon hierin door den Spotter getrouw bijgestaan, gelukt was om de
vraag rechtstreeks op het tapijt to brengen, toen zich opeens een Indiaan
aan de deur der calli vertoonde.
— De Wacondah verheugt zich zeide de nieuw aangekomene, met
eene, statige on eerbiedige buiging ; ik heb een boodschap voor mijn
vader.'
- Mijn vriend is welkom, antwoordde het opperhoofd ; mijne
ooren zijn geopend.
— De groote raad der Sachems onzes yolks is vergaderd, zeide de
Indiaan ; men wacht alleen op mijn vader Atoyac.
— Wat is er dan voor nieuws aan de hand ?
— De Zwarte-Panter is met zijne krijgslieden gekomen ; ziju hart
is vervuld met bitterheid, hij wenscht met den raad to spreken. De
Witte-Beer vergezelt hem.
De Spotter en de jager wisselden een blik van verstandhouding.
Ziju de Zwarte-Panter en de Witte-Beer terug ? riep Atoyac met
verwondering ; dat is vreemd wat heeft hen zoo spoedig, en vooral zoo
gelijktijdig herwaarts kunnen brengen ?
Dat weet ik Diet ; mar zij zijn riauwelijks een uur geleden in
de stad gekomen.
— Het was this do Zwarte-Panter onder wiens bevel heden morgen
die bende ruiters de stad is binnengerukt ?
-- Niemaud anders dan hij. Mijn vader moet hem gezien hebben
daar hij hem voorbijreed. Wat moet ik de opperhoofden antwoorden ?
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— Dat ik onmiddellijk in den raad korn.
De Indiaan boog en vertrok.
De grijsaard stond op met kwalijk verborgen ontroering en maakte
zich gereed om heen to gaan.
De Spotter weerhield hem.
— Mijn vader schijnt ontsteld, eel( wolk bedekt zijn geest.
— Ja, antwoordde de Sachem onbewimpeld, ik ben treurig.
— Wat kan de reden zijn dat mijn vader treurig is ?
— Broeder, zei de oude Sachem met bitterheid, er zijn zoo-vele
maden verloopen, sedert gij voor het laatst Quiepa-Tani hebt bezocht.
— De mensch is de Speelbal der gebeurtenissen, hij kan slechts
zelden zijne plannen ongestoord uitvoeren.
— Pat is waar. Misschien zou het voor u en voor OM alien beter
zijn geweest als gij niet zoo lang waart uitgebleven.
— Dikwijls, zeer dikwijls heb ik verlangd hier te komen, maar
steeds heeft het noodlot mij dit belet.
— Ja, ja, dat moot wel zoo zijn ; zonder dat zouden wij u. zeker
hebben gezien ; en vele dingen, die thans zijn gebeurd, zouden. Ian
misschien niet hebben plaats gehad.
— Wat wilt gij hiermede zeggen ?
— Het zou to lang duren om u dat to verklaren, op dit oogenblik
ontbreekt mij daartoe de tijd ; ik moot onverwijid naar den raad, waar
men op mij wacht ; laat het u genoeg zijn to vernemen, dat sinds
eenigen tijd eon booze geest onder de Sachems van den grooten raad
verdeeldheid heeft geblazen ; twee mannen hebben beproefd, en het is
huhl maar al te zeer gelukt, om eon heilloozen invloed op de beraadslagingen nit to oefenen en met hunne denkbeelden al de audere opperhook-ten to beheerschen.
— En wie zijn die twee mannen ?
— Gij kent hen maar al te good.
— Hoe heeten zij dan ?
— De Zwarte Panter en de Witte-Beer.
— Ooah ! riep de Spotter, woes op uwe hoede ; de eerzucht dozer
twee mannen, zoo gij er goon acht op slaat, kan u groote onheile.n
berokkenen.
— Dat Tweet ik ; maar kan ik mij daar tegen verzetten ? Ben ik
alleen stork genoeg om hunnen invloed to keeren en de voorstellen to
doen verwerpen, die zij aan den raad willen opdringen ?
-- Dat is zoo, antwoordde de Sachem peinzend ; maar hoe zou men
dat kunnen beletten ?....
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— Er zou misschien een middel op zijn, riep Atoyac op slepen.den
toon, na een poosje zwijgens.
— Welk ?
— Het is zeer eenvoudig. Gij zijt een der eerste en beroemdste
Sachems van uw yolk ?
— Wat meer ?
— Gij hebt als zoodanig, naar ik meen, het recht om in den raad
zitting te nemen.
— Pat heb ik.
— Waarom zoudt gij er dan geen zitting in nemen?
Be Spotter wierp thans een vragenden bilk naar den jager, die dit
gesprek met een onverschillig gezicht had aangehoord, ofschoon zijn
hart klopte van belangstelling ; want met zijne gewone instinctmatige
scherpzinnigheid vermoedde hij, dat de tegenwoordige in den raad
hangende geschillen voor hem van het grootste gewicht waren.
Op de stilzwijgende vraag van den Spotter, begreep hij, dat
wanneeer hij zich 'anger aan het gesprek bleef onttrekken, dit in de
oogen van zijn gastheer licht eene laakbare onverschilligheid voor de
belangen der stad kon verraden, welke deze hem zeer ten kwade zou
kunnen duiden. Hij nam dus het woord op en zeide :
— Als ik zulk een groot opperhoofd was als de Spotter, zou ik
niet aarzelen mij in den raad to vertoonen ; het geldt hier toch niet de
belangen van doze of gene natio in het bijzonder, maar veeleer de
gewichtigste leveusvragen voor het roocle ras in 't algemeen ; door zich
in dergelijke omstandigheden aan de beraadslagingen to onttrekken zou
men, naar mijn gevoelen, aan de vijanden der orde en rust in de stad
een bewijs van zwakheid geven, dat dozen zonder twijfel zich zouden
ten nutte maken, om hunne plannen door to drijven en regeeringloosheld te bevorderen.
— Zoudt gij dat denken ? vroeg de Spotter, die zich hield alsof hij
aarzelde.
— Mijn brooder Twee-Konijnen heeft good gesproken, hervatte
Atoyac met drift, hij is een verstandig man. Mijn broeder moot zijn
raad volgen, en dat zooveel to moor, daar zijne tegenwoordigheid hier
ter stede algemeen bekend is, en derhalve zijn wegblijven uit den raad
zeer zeker een verkeerden indruk zou maken.
— Wanneer het er zoo mede gelegen is, antwoordde de Chichimeka,
ierzet ik mij niet verder tegen uw verlangen, maar ben ik gereed u
aanstonds te volgen.
— Ja, voegde de jager or met voordacht bij, ga terstond naar den
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raad ; wellicht dat uwe onverwachte tegenwoordigheid genoeg zal zijn,
om zekere verkeerde plannen omver to werpen, en groote onheilen to
voorkomen.
- Ik zal mij derwijze gedragen, dat onze vijanden met schrik
zullen terugdeinzen, antwoordde de Sachem schijnbaar verstrooid, en
en alsof hij het woord tegen zijn gastheer richtte, maar eigenlijk ter
geruststelling van den jager.
- Laat ons vertrekken, zei Atoyac.
De Spotter bong stilzwijgend.
Zij gingen heen.
Don Miguel bleef alleen in de calli met de twee vrouwen.
De Duif had gedurende de bovenvermelde redewisseling in state
met de Witte Lelie zitten praten ; zoodra de krijgslieden vertrokken
waren, stonden de beide vrouwen op en maakte zich gereed om heen to
gaan.
De Witte Lelie sprak niet, maar hield zich den winger voor den
mond en zag daarbij den jager veelbeteekenend aan ; doze wikkelde zich
in zijn bisonsmantel en zei toen tegen de vrouw van Atoyac :
- Ik zou mijne zuster niet gaarne storm terwij1 de opperhoofden,
naar den raad zijn : ik zal mij dus doze gelehenheid ten nutte maken om
eene wandeling in de stall to doen en met meer aandacht den prachtigen
tempel beschou wen, dien ik bij mijne aankomst herwaarts maar even
in 't voorbijgaan gezien heb.
Mijn vader heeft gelijk, antwoordde Huitlotl, to meer daar ik op
mijne beurt met de Witte Lelie nit moet, en het ons spijten zou onzen
gast alleen in de calli to laten.
De Witte Lelie lachte minzaam, schndde Naar bevallig hoofd en gal'
den jager een veelbeduidenden wenk.
Doze vermoedde terstond dat de vrouw van den Spotter, ander het
gesprek met hare vriendin, reeds ontdekt zou liebben waar de jonge
meisjes zich bevonden, en dat hare begeerte om hem van huis to verwijderen, geen ander oogmerk had, dan dienaangaande nog meerdere
inlichtingen op to doen ; hij maakte dus geen zwarigheid om alleen to
gaan, trad langzaam de calli uit, en de straat op, met al het gewicht
en de majesteit van den hoogwijzen persoon dien hij voorstelde.
Overigens was de jager er niet treurig om dat hij eenigen tijd alleen
kon zijn, ten einde over de meest geschikte middelen na to denken om
met Bellarosa en hare in betrekking to komen, eene onderneming die
hem ails behalve gemakkelijk sclleen.
Aan den anderen kant meende hij zich van de gegeven vrijheid to
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bedienen, om eene wandeling door de stad to maken, ten einde de vereischte plaatselijke kennis te verzamelen, die hij voor zijn doel noodig
achtte.
Niet wetende hoe bet met zijn verblijf in de stad kon afloppen en
op welke wijze hij er weder uit zou komen, beijverde hij zich, om op
goed geluk af, de best mogelijke aanwijzingen omtrent de richting der
straten en de Egging der voornaamste gebouwen op te doen, in het
dubbele vooruitzicht op een aanval of een veiligen aftocht.
De jager wist zijn aangezicht met zulk een on.doordringbaar -masker
van onverschilligheid en zelfgenoegzaamheid to bedekken, zijne vragen
werden daarbij zoo rustig en onbewimpeld gedaan, dat het bij niemand,
tot wien hij zich wendde, opkwam om hem een oogenblik to verdenken,
en zoo kreeg hij, dank zijne behendigheid, de meest nauwkeurige
berichten aangaande de zwakke 'canton der stad ; bijvoorbeeld hoe men
na het sluiten der poorten naar buiten en weder binnen kon komen,
zonder gezien to worden en meer andere even onschatbare inlichtingen
in stilte voornam om op het geschikte oogenblik tot zijn voordeel to
gebruiken.
To Quiepa-Tani, evenals in iedere groote stad, was een aantal lediggangers, die hurt leven versleten met van den eenen hook naar den
anderen to slenteren om hunne verveling to verdrijven.
Het was inzonderheid doze soort van lieden, die Don Miguel op zijne
langdurige wandeling door de stad aanklampte en wier omslachtige
meestal weinig beduidende vertelsels hij beluisterde, om er zijn voordeel
mode to doen; wanneer hij dan begreep alles gehoord to hebben wat hij
van hen to weten kon komen, liet hij hen aan zich zelven over om een
eind verder dezelfde taktiek met anderen to hervatten.
Hij was bijna drie uren uit geweest, toen hij de calli weder birtnentrad.
Atoyac en de Spotter waren nog niet terug ; maar de beide vrouwen
zaten op hunne matten nedergehurkt, vertrouwelijk en met zekere
geestdrift samen to keuvelen.
Zoodra de Witte-Lelie hem gewaar word, wierp zij hem een verstandhoudenden blik toe.
De jager vlijde zich op een butacca neder, nam de calumet uit zijn
gordel, vulde haar met gewij den tabak en began to rooken.
Intusschen hadden do vrouwen, na den gewaanden geneesheer
stilzwijgend gegroet to hebben, haar gesprek hervat.
Worden dan de gevangenen, die men op de blanken maakt,
altijd hierheen. gebracht ? vroeg. de Witte-Lelie.
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Ja, antwoordde de Duif.
— Dat verwondert mij foch, vervolgde de jonge vrouw, want als
het nu een van hen gelukte to ontsnappen, zou de verborgen ligging en
juiste richting der stad aan de blanken bekend worden en dan zou
men doze zonder twijfel spoedig in de vlakte zien. verschijnen.
— Dat is zoo ; maar mijne zuster vergeet dat men nit Quiepa-Tani
niet ontsnappen kan.
De Witte-Lelie schudde bedenkelijk het hoofd.
— 0, zeide zij, de blanken zijn zoo slim, moor dan gij denkt ; maar
hoe dit ook wezen mag, de vrouw en haar kind die wij zooeven gezien
hebben zullen zeker niet ontsnappen, daartoe worden zij to strong
bewaakt ; ik weet niet waarom, maar ik gevoel diep mMelijden met
haar.
— Zoo gaat het mij ook, zuster. Die arme menschen nog zoo jong,
zoo lief en voor altijd verwijderd van alien die haar dierbaar zijn ; haar
Mt is treurig.
— Ja wel treurig ! Maar wat, kunnen wij er aan doen ? Zij zijn het
eigendom van Wimpa ; dat opperhoofd zal haar nooit weder in vrijheid
willen stellen.
— Wij zullen ze nog eons gaan zien, niet waar, zuster ?
— Wanneer ?
— Morgen, zoo gij wilt.
— Dank u, zuster; dat zal mij gelukkig maken, ik verzeker het u.
Doze laatste gezegden vooral troffen den jager.
.Bij de plotselinge opheldering die hij bekwam, had hij al zijne
zelfbeheersching noodig om zijne ontroering to verbergen en to zorgen
dat de Duif niets van zijne onrust bemerkte.
Op dat oogenblik kwamon juist Atoyac en de Spotter terug , zij
zagen er zeer gejaagd nit en sehenen aan een gramschap ten prooi die,
hoezeer door Indiaansche deftigheid in toom gehouden, daarom Diet
minder verschrikkelijk was.
Atoyac kwam recht op den jager af, die intusschen reeds opstond
om horn to ontvangen.
Toen Don Miguel de verbolgen.heid zag die op bet gelaat van den
Sachem lag uitgedrukt, vreesde hij dat er wellicht iets ten zijnen
opzichte was ruchtbaar geworden ; hij waclitte dus met pijnlijk ongeduld
do mededeeling af die zijn gastheer hem scheen to willen doen.
— Mijn vader is imthers wel een ingewijde in de groote geneeskunst ? vroeg Atoyac, terwi.j1 hij hem met een uitvorschenden bilk
gadesloeg.
—
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— Hob ik dat niet aan mijn broeder gezegd ? was de wedervraag
vana den jager, die reeds meende dat hij ernstig bedreigd werd en den
SpoDtter een twijfelmoedigen wenk gaf,
Laatstgenoemde glimlachte,
Dit stelde den jager aanvankelijk gerust ; het was toch niet denkbunr dat de Chichimeka, als er eenig gevaar had bestaan, zoo kalm zou
zijnI gebleven,
— Laat mijn broeder dan terstond met mij gaan en zijue heelkundigce werktuigen medenemen, riep Atoyac tamelijk barsch.
Het zou weinig takt hebben verraden als hij dit verzoek, hoe
onsituinlig ook gedaan, had wilier' weigeren ; overigens bewees hot hem
dat ; zijn gastheer geen booze voornemens met hem had.
Hij nam het dus aan.
- Dat mijn brooder mij voorga, en ik zal hem volgon, was al wat
hij er op antwoordde,
Spreekt mijn vader de taal der barbaarsche Gachupines ? vroeg
Atoyac.
- Mijn yolk woont aan de oevers van het onbegrensde zoute
maer ; de bleekgezichten zijn onze naaste buren, ik versta eu spreek
dus3 min of moor hunne taal, zei Don Miguel.
Zooveel to beter.
Zal ik dan. een blanke moeten genezen ? vroeg de jager, die
gaa;rne iToorop verlangde to weien wat men van hem vorderde.
— Neon, antwoordde Atoyac, maar een van de grootste opperhoolfden der Apachen heeft eenige manen geleden een blanke trouw
ham. dochter hier gebracht ; die vrouwen zijn ziek ; de booze geest
heeift zich van haar meester gemaakt, en op dit oogenblik zweeft de
dood reeds boven hare legerstede.
Don Miguel sidderde inwendig bij dit onverwachte nieuws, zijn
hart dreigde hem to ontzinken, eene huivering 'hop hem over het lijt ;
hij :had schier bovenmenschelijke kracht noodig om de diepe ontroering
to beteugelen die in zijn hart kookte, en om met eene bedaarde stem to
kurmen. zeggen :
--1k ben tot mijns broeders dienst, zoo ver mijn plicht dit
vereischt.
— Vertrekken wij dan, antwoordde de Indiaan.
Don Miguel kreeg zijn medicijnenkist, haar zorgvuldig onder
den arm , ging met den Sachem de calli nit , en beiden begaven
zich met haastige stappen naar het paleis der Zonnemaagden, verzeld,
of liever op eenigen afstaud bewaakt door den Spotter, die hun op de
hielen volgde en hen geen oogenblik nit het oog verloor,
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Opheitleringen.

Wij zijn weder verplicht eenige stappen in ons verhaal terug to
treden, tot toelichting van sommige feiten en bijzonderheden, die wij
opzettelijk in de schaduw hebbeu gelaten, maar die thans dringend
vorderen door onze lezers to warden gekend.
In eon vcrig hoofdstuk hebbeu wij gezien hoe gemakkelijk don
Guerrero, Wimpa en de Witte Beer zich met elkander hadden verstaan
om gezamentlijk wraak to oefenen.
Poch zooals het gewoonlijk met dergelijke verbintenissen gaat, had
iecler voor zich reeds dadelijk zijn eigen belang in het oog gehouden, en
was don Guerrero ongelukkig degene onder de Brie, die van dit verbond
de minste voordeelen zou trekken.
Slechts weinige blanken kunnen, wat geslepenheid in het onderhandelen betreft, zich met de Poodhuiden meten.
De Indianen, even als alle overwonnen volken sinds eeuwen onder
een vernederend juk gebogen, hebbon slechts een wapen in hun bereik,
een doodelijk wapen nochtans, waarmede zij meestal met good gevolg
hun gelukkiger vijanden weten to bestrijden.
Pit wapen is de list : het wapen der lafhartigen en der zwakken,
de verdediging van den slaaf tegen den meester.
De voorwaarden door de twee Indianen-hoofden aan. don Guerrero
gesteld, waren eenvoudig en duidelijk omschreven. De, opperhoofden
zouden door middel van gewapencle krijgslieden, onder hunne aanvoering, den Mexicaan in staat stellen zijne vijanden in handen to krijgen
en zich aan hen to wreken.
Daarentegen zou don Guerrero zijn diplornatischen invloed gebruiken om beide to Quiepa-Tani gevangenen los to krijgen, en gaf hij
doze in vollen eigendom over aan de twee opperhoofden, die dan met

1250

XIMILIAAN

haar konden handelen naar goedvinden, zonder dat hij, don Guerrero,
op eenige manier hoe het ook met de gevangenen mocht gaan, trachten
zou ten haren behoove tusschenbeide te treden.
Deze voorwaarden werden wederzijds gaaf en goad aangenomen,
en de Indiaansche opperhoofd.en maakten zich gereed om de bepalingen
van het verdrag zoo spoedig mogelijk ten uilvoer to brengen.
De Witte Beer koesterde sedert lang tegen don Miguel eon doodelijken haat, omdat hij in zijne ontmoetingen met dien man steeds het
onderspit bad gedolven.
Hij greep met ijver de gelegenheid aan om zich thans te wreken,
en meende voor ditmaal van zijne zaak zeker to zijn, en zijn vervioekten.
vijand al de vernederingen al het kwaad dat hij hem had doer on.dergaan met woeker terug to zullen betalen.
In minder dan drie dagen tijds waren de Zwarte Panter en de
Witte Beer erin geslaagd om eon troep van honderd vijftig uitgelezene
ruiters to verzamelen, alien verbitterde vijanden der blanken, voor
welke dus de beraamde onderneming, om het zoo eons to noemen, eon
ware pleziertocht zou zijn.
Toen don Guerrero zag dat hij zich aan het hocfd van zulk eon
talrijke en onverschrokken bends kon stollen, sprong zijn hart op van
vreugde en achtte hij zich. reeds zeker van den goeden uitslag der
onderneming.
Wat toch zou don Miguel tegen hem kunnen beproeven of uitrichten, met de weinige mailmen waarover hij to beschikken had ? de weg
om naar Quiepa-Tani to komen, was lang en bijna onbruikbaar ; hij
moest over steile rotsheuvols door ontoegankelijke wouden, en onmetelijke wildernissen ; en gesteld al eons dat het den avonturier met zijne
mannen gelukte om al doze hindernissen to overwinn.en en de stad to
bereiken, wat zouden zij er kunnen doom?
Konden zij or aan denken om haar to veroveren ?
Zouden zij het wagon om "net eon dertigtal mannen eene stad to
bestormen die meer dan twintig duizend zielen bevatte, bovendien
versterkt was door hechte poorten on muren, omgeven door eon breeds
gracht en verd.edigd door eon uitgelezeri garnizoen van drie duizend der
boroemdste krijgslieden, die nit al de Indiaansche stammers bijeengebracht, bijzonder belast waren met het bewaken der heilige stad, en
vast besloten had.den om haar tot den laatsten man te verdedigen, Hever
dan zich over to geven ?
Zoo jets to onderstellen viol buiten alle berekening en was inderdaad zoo dwaas, dat Guerrero er geen minuut lang bij zou hebben stilgestaan.
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De eerste zorg der Indiaansche opperhoofden., was dus, to onderzoeken waar zich hunne vijanden bevonden.
Ongelukkig echter hadden de jagers hunne maatregelen zoo
behendig weten te kiezen, dat de Roodhuiden genoodzaakt waren hunne
vijanden laugs drie verschillende sporen to volgen en dus hunne bende
in even zoo vele afdeelingen te splitsen, om de Chichimeca's van ale
zijden in 't oog to houden.
In doze ornstancligheid openbaarde zich het eerste bezwaar tusschen
de drie saamverbondenen.
Wimpa en de Witte-Beer, then hot or op aankwam om hunne
krachten to verdeelen, wilden natuurlijk elk het kornmando over een
afzonderlijk corps op zich nemen, eene regeling die Guerrero reeds
dadelijk minder beviel en waaraan hij stellig weigerde toe te geven,
door hun niet zonder reden to doen opmerken,- dat in die tegenwoordige
onderneming alles van de overeenstemming der opperhoofden afling
dat krijgslieden daarom niets antlers to doen hadden dan de beweging
des vijands in 't oog to houden, terwiji de drie opperhoofden bij elkander behoorden to blijven en de noodige wijzingen in hunne oorlogsplannen gezamentlijk to overwegen, om bij de eerste gunstige gelegenheid die zich aanbood met kracht to kunnen handelen.
De ware grond van doze eigenzinnigheid was, dat Guerrero ofschoon
door de omstandigheden gedwongen zich met do twee Sachems to
vereenigen., in deze geeerde bondgenooten geen het minste vertrouwen
stelde hij verachtte hen e y enzeer, als hij op zijne beurt door hen
veracht word, en meende zich verzekert to moeten houden dat, wanneer
hij hun om welke reden ook vergunde, vich van hem to scheiden, hij
hen nooit weder zou zien, en dat zij hem zonder het minste bezwaar in
de steek zouden la-ten cm hem zijne zaken alleen in de Prairie alleen to
laten afdoen.
De Indianen begrepen zeer good wat hlan bondgenoot bedoelde en
hoe hij over de zaak dacht maar to leep om hem le laten blijken dat
zij zijne bedoelingen doorgrondden, hielden zij zich alsof zij de redenen
die hij hun opgaf goedkeurdon en or al het gepaste van erkenden.
De drie bevelhebbers bleven dus vereenigd en trokken met hun
staf, eon twintigtal mannen stork, voorwaarts, na de overigen in twee
troepen to hebben gesplitst om de Chichimeka's to bewaken.
Guerrero niaakte alien spoed om Quiepa-Tani to bereiken, ten
einde de twee gevaugenen in de stad op to lichten en in handen to
krijgen, om door hare tegenwobrdigheid den ij ver zij nor bondgeuooten
aan to vuren.
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Zij trokken op weg.
Bij deze gelegenheid had er eene zeer zonderlinge verwikkeling
plaats , namelij k dat zes verschillende detachementen krijgslieden
elkander op het spoor zaken en elke troop, gedurende moor dan eene
maand lang, met gelijke drift en nauwkeurigheid, afzonderlijk voortrukten in de voetstappen van de troop die haar vooruit was, terwijl
geen van haar wist dat zij op hare beurt word nagezet door eon troop
die haar volgde._
Zoo liepen de zaken zonder tot eene ontmoeting to leiden, voor dien
nacht toen Casova in het woud verdween.
Hoe dit kwam, willen wij thans nader doen zien.
Don Miguel hield den Mexicaan niet zonder reden verdacht vati
dsn schelm. to spelen.
Daarorn had hij hem niet van zich willen laten gaan, om hem des
to beter in 't oog to kunnen houden.
Ongelukkig echter was or ondanks don Miguel onafgebroken waakzaamheici, sedert hun vertrek van het veer del Rubio, moor dan eene
maand lang, thets gebeurd dat den jager zijne' vermoedens kon. versterken.
Casova had niet de de minste linksche beweging gemaakt en zoo
het scheen stipt en getronw zijn plicht gedaan.
Als er gekampeerd word, en de kleine beschikkingen voor den
nacht Waren gemaakt, en de maaltijd. ge6indigd was, was Canova altijd
een der eersten die zich in zijn zarape wikkolde, op den grond uitstrekte
en onder voorwending van vermoeidheid iusliep.
Kortom, de bandiet had zijn gedrag zoodanig weten in to richten,
dat de jager, hoe slim hii ook wezen mocht, zich door hem hot verschalken.
Van lieveriede begon (ins zijno achtordocht to verminderen en zijne
waakzaamheid to verslappen, en ofschoon hij den Mexicaan niet licht
e'en post van belang zou liebben toevertronwd, hield hij hem echter
minder scherp in het oog dan geduren(le de eerste dagen.
Zoo waren zij moor dan cone maand lang op wog geweest en
Nvonden zich de avonturiers op eon geheel onbekend terrein ; het
scheen bijna onmogelijk dat Casova, die weinig van het leven in de
w:ldernis wist, zijne kamaraden zou durven verlaten en zich alleen in
d€ woestijn zou wagon ; waar hij waarschijnlijk spoedig verdwalen en
in vorloop van weinige kommervolle dagen van honger en gebrek zou
m )eten omkomen.
Deze nalatigheid van Don Miguel bewees slechts eene zaak,
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namelijk dat de jager zijn man niet goal kende, en niet volkomen op
de hoogte was van do hardnekkigheid waarmede de Mexicaansche
mestiezen een eenmaal opgevat plan -volhouden.
Casova haatte den jager uit den grond van zijn hart, omdat deze
hem eenmaal ontmaskerd had, en wachtte met al het geduld dat het

Yoorstellingen bij

Indianen. — Do slang on do buyer,

basterdras waartoo hij behoorde kenrnerkt, het oogenblik af om zich
aan hem te wreken, wel wetende, dat in de tegenwoordige omstandigheden, de gelegenheid daartoe den een of anderen dag zeker komen
ZOu.

Intusschen wachtte, loerde en histerde hij.
Niemand verborg lets voor hem of ontzag zich OM in zijn bijzijn
vrijuit over de zaken to spreken, om de eenvoudige reden dat Don
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Miguel zijne kamaraden niet voor den mesties had willen waarschuwendaar dit to zeer met het loyaal karakter van den jager in strijd was.
Door deze vertrouwelijkheid werd Casova in do gelegenheid gesteld
om aangaande de onderneming, van welke hij tegen zijn zin deel
uitmaakte, vele bijzonderheden te vernemen die hij anders nooit zou
zijn to weten gekomen, on die hij zorgvuldig verzamelde om ze later
tot eigen voordeel, zoo duur mogelijk aan de lieden die er belang bij
hadden to verkoopen, zoodra bet toeval hem in zijne tegenwoordigheid
zou brengen.
op denzelfden avond toen Don Miguel het spoor ontdekte dat hem
zooveel belang inboezemde, had Casova, die op zijne beurt almede
rondsnuffelde, to midden van een kreupelboschje een vondst gedaan,
die hij zich wel wachtte aan zijne kamaraden mede to deelen.
Deze vondst bestond in een tabakszak, klein van omvang, maar
rijk met goud geborduurd, zooals de groote heeren in Mexico gewoon
zijn to dragon.
Casova herinnerde zich zeer wel dien vroeger in handen van don
Guerrero gezien to hebben.
Dit zakje moest derhalve door hem verloren zijn. Hij stak het
voorloopig in zijne borst, zich voorbehoudende om het later nader te
onclerzoeken, wanneer hij goon gevaar liep van door zijne rnakkers te
worden overvallen.
De Spotter, zooals wij vroeger gezien hebben, was dien avond op
verkenning uitgegaan, en zijne vrienden, na een vuur ontstoken, hun
rnaal bereid en eenige mondvollen er van gegeten to hebben, zaten op
zijne terugkomst to wachten.
Het was dien dag afmattend heet geweest. De Indiaan liet zich
bijzonder lang wachten; Don Miguel en Everaert, na een geruime poos
met elkander to hebben zitten praten,voelden hurine oogleden bezwaard,
zij begonnen te knikkebollen, kortom, zij bezweken voor de vermoeienis, lieten zich op den molligen bodem afglijden en waren weldra in eon
diepen slaap gedompeld ; wat Casova betreft, doze had naar het scheen
reeds zoo vast geslapen alsof hij nooit weder moest opstaan.
Intusschen gebeurde or iets zonderlings ; nauwelijks toch had.den.
Don Miguel en Evraert hunne oogen gesloten of Casova opende de zijne,
en dat wel zoo gezwind en juist van pas dat men niet anders kon
veronderstellen of hij had slechis geveinsd to slapen, ja was nooit beter
wakker geweest dan toen hij deed alsof hij sliep.
Eerst wierp hij een bespiedenden blik om zich heen en hield zich
onbewegelijk stil ; maar na verloop van cen pair minuten door de diepe
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en geregelde ademhaling zijuer kameraden gerust gesteld, kwam hij
zacht overeind.
Hij aarzelde nog eenige minuteu, eh haalde toen uit zijne borst den
tabakszak to voorschijn, om hem in het schijnsel der brandende takkebossen te bezichtigen.
Het zakje had op zich self niets buitengewoons, alleen merkte de
slimme rnesties er eene kleine bijzonderhei.d aan, het was namelijk
ongeveer half met tabak gevuld, en die tabak was versch.
Het kon dus onmogelijk lang geleden zijn dat don Guerrero het
verloren had, ja wellicht een paar uren slechts ; zoo dit waar was,
gelijk hij alle reden had te gelooven, kon de eigenaar niet ver verwijderd zijn, en moest hij zich niet veel meer dan een paar mijlen van het
j agerskamp bevinden.
Deze redeneering was logisch ; ook trok de mesties er dit gevolg
uit, dat de gelegenheid die hij sedert zoo lang had te gemoet gezien,
eindelijk gekomen was en dat hij, het kostte wat het wilde, er zijn
voordeel mede moest doom
Toen hij dit besluit eenmaal had vastgesteld, liet het overige zich
gemakkelijk berekeneri.
Hij stond op, sloop als een adder door de struiken, en schoot als
een verloren post in de duisternis om Guerrero to zoeken.
. liet toeval dat deze wereldsche zaken beheerscht en in de regeling
der menschelijke handelingen, vooral van schurken en intriganten vaak
zulk eene gewichtige rol speelt, schijnt er soms behagen in te vinden
om door een wonderlijken samenloop van omstandigheden, tegen alle
waarschijniijkheid aan, de boosaardigste plannen to doen gelukken ; dit
bleek ook hier weder het geval to zijn.
Nauwelijks had Casova een vol uur in het bosch rondgezworven,
en in de duisternis, die hem omgaf als een lijkkleed, zoo good mogelijk
zijn weg gezocht, of op een oogenblik toen hij zulks het minst verwachtte zag hij aan den uitersten rand van het woud een vuur branden.
Hij stapte onmiddellijk naai den lichtenden gloed, die hem tot
baken diende,loij instinct overtuigd dat hij er den man zou vinden dien
hij sedert een uur zocht.
Zijne vermoedens hadden hem . niet bedrogen : het bereikte kamp
was werkelijk dat van Guerrero en,zijne medegenooten, die zeker niet
wisten dat zij zich zoo dicht bij hunne vijanden bevonden, anders zouden=
zij zonder twijfel de gewone in de woestijn gebruikelijke voorzorgen
wel hebben in acht genomen om hunne tegenwoordigheid to verbergen.
De plotselinge verschijning van den mesties binnen den lichtkring
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van het helder brandende vuur, maakte om zoe te zeggen een waar
theater-effect.
De Indianen en zelfs Guerrero waren zoo weinig verdacht op de
komst van dezen man, dat er oogenblikkelijk een vreeselijk tumult
door ontstond, gedurende hetwelk Casova gevat, op den grond geworpen
en gekneveld werd, eer hij nog een woord tot zelfverdediging had
kunnen uitbrengen.
Be krijgslieden grepen hunne wapenen en verspreidden zich in den
omtrek, om zich te verzekeren of het individu dat in hunne handen was
gevallen alleen was, dan of men nog andere to vreezen had.
Eindehjk begon deze opschudding een weinig te bedaren, en
kwamen de gemoederen in zooverre tot rust, dat men den gevangene in
't verhoor kon nemen.
Deze verlangde niets hover, en dit was j uist wat hij sedert het
oogenblik zijner overrompeling dringend had verzocht.
Men bracht hem dus voor de drie opparhoofden, en daar, wij
behoeven het nanwelijks to zeggen, word hij door Guerrero dadelijk
herkend.
— Ha ! meesmailde de Mexicaan, dat is onze oude vriend Casavo.
Hoe duivel komt gij hier, inijn brave kamaraad ?
- Dat zult gij hooren, Senor, want ik kom hier alleen om u van
dienstte zijn, antwoordde de bandiet met zijn gewone vrijpostigheid.
- Daarorn verzoek ik u mij to laten ontbinden, als het wezen kon
die touwen knellen zoo stork en doen mij zoo vreeselijk zeer, dat ik
onmogelijk een woord kan uitbrengen als ik er niet van ontslagen word.
Nadat men aan zijn verzoek had voldaan, begon hij, zonder zich
verder to laten bidden, in alle bijzonderheden te vertellen wat hij
vernomen had en wat ook wij reeds gedeeltelijk weten.
De openbaringen van den bandiet gaven zijne hoorders ruiine stof
tot denken, en zij vroegen hem nu, hoe hij to weten was gekomen dat
zij zoodicht in de nabijheid waren.
Casova begon opnieuw, en voltooide thans zijn verslag met de
verklaring hoe hij den tabakszak gevonden en nadat zijne beide kameraden Don Miguel en Everaert waren ingeslapen, zich verwijderd had
om Guerrero op te zoeken.
Er was in het verslag van den Mexicaan eene bijzonderheid die
Guerrero bovenal levendig trof, namelijk, dat twee zijner grootste
vijanden zich zoo kort in zijne nabijheid bevonden en dat zij alleen
waren.
Hij gaf den Witten Beer terstond een wenk en fluisterde hem een
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gerust sliepen, zonder iets te vermoeden van het gevaar dat hen
bedreigde of het verraad waar zij de slachtoffers van konden worden.
Wij hebben vroeger reeds gezien hoe deze onderneming mislukte,
en hoe jammerlijk Casova voor zijne laaghartige misdaad werd gestraft.
Ongelukkig echter was hij in de gelegenheid geweest om te klappen,
en zijne woorden waren maar al te zorgvuldig aangehoord.
Zoodra echter de Kamantsjen overtuigd waren dat zij met een
sterker partij to doen hadden dan zij in 't eerst vermoedden, en dat de
vijand, wel verre van to slapen, zich gereed hield om hen te ontvangen,
trokken zij in der haast terug, ten einde nader to overwegen welk plan
zij volgen zouden om hunne vijanden voor to komen en te verschalken.
Die beraadslaging duurde veel korter dan de Indianen gewoon
waren.
In weerwil van de nachtelijke duisternis, stegen zij to paard
reden zoo snel mogelijk naar
om reeds vroeg in de stad_
to zijn en hunne vrienden in figs voor to bereiden orn hen in den op
handen zijnden strijd to ondersteunen.
Ondanks zijne tegenbedenkingen, werd Guerrero met eenige
weinige ruiters aan den rand van het bosch achtergelaten.
De opperhoofden, hoe machtig en aanzienlijk ook, durfden de
wetten der Indianen niet openlijk schenden, door een blauke anders
dan als gevangene in de stad to brengen : eene voorwaarde waaraan
Guerrero zich natuurlijk niet wilde onderwerpen, zoodat hj genoodzaakt
was achter to blijven en hunne terugkomst af to wachf en.
Men zou den loop der gebeurtenissen afwachten om met Guerrero
in de heilige stad zelf handelend op to trecien.
Maar, zoo de Indianen er geen gras over hadden laten groeien, ook
de jagers van launn.en kant hadden niet stil gezeten en, zooals wij bereids
gezien hebben, hun tijd zoowel besteed, dat Don Miguel als een geneeshoer nit Yuma vermomd, to gelijk met hen in Quiepa-Tani was binnen
gekomen.
Terwij1 .cle Witte-Beer er terstond zijn work van maakte om den
grooten raad der opperhoofden bijeen to roepen, scheidde Wimpa zich
van hem af en reed met alien spoed naar bet huis van zijnen vriend
Chicucoati, Acht-Slangen, den Amantzin of opperpriester der heilige
stad Quiepa-Tani.
Deze infusschen, toen hij de terugkomst van het jonge opperhoofd
vernam, had zich terstond met de vrouw van Atoyac verstaan, die hem
juist in gezelschap van de Witte-Lelie was komen bezooken.
Hij had haar van de terugkomst van Wimpa onderricht, die haar
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trouwens reeds bekend was, en haar ten strengste aanbevolen, ,om het
werkdadig aandeel dat zij in het afzweringsplan der jonge meisjes
genomen had, stipt geheim te houden.
De Duif, die inmiddels door de Witte-Lelie was ingelicht, had zich
verbonden, en-tevens den opperpriester verwittigd, dat or to QuiepaTani een groot geneesheer uit Yuma was aangekomen, Ometochtli
genaamd, wiens kunde zeer nut-tig zou kunnen zijn tot herstel van de
verzwakte gezondheid der twee gevangenen van Wimpa.
De Amantzin had haar plechtig bedankt voor hare mededeeling en
haar gezegd dat hij Atoyac waarschijnlijk we]. in den raad zou zien., en
dan niet in gebreke zou blijven hem to verzoeken. den wonderarts bij
hem to brengen.
Hierdoor voor het oogenblik gerustgesteld, het de opperpriester
de beide vrouwen vertrekken en begaf zich naar Wimpa, wel voorbereid
Om hem te ontvangen.
Op de eerste vraag de beste, waarmede de jonge Sachem hem zijn
verlangen to kennen gaf om do gevangenen to zien, antwoordde de
Amantzin, dat hij, ten einde do beide dames des to stronger to kunnen
bewaken en haar aan de hinderlijke nieuwsgierigheid der rijke lediggangers in de stad, die haar gedurig net hunne bezoeken lastig vielen,
to onttrekken, zich verplicht had gezien haar in het paleis der Zonnemaagden over to brengen, tot tijd en wijle zij aan haren wettigen
eigenaar konden worden teruggegeven.
Wimpa was zeer gevoelig voor de goede zorg die- zijn vriend scheen
to dragon om zich van' de hem opgelegde tank behoorlijk to kwijten,
en overstelpte den opperpriester met dankbetaigingen, welke doze met
geveinsde zedigheid aannam, ofschoon niet zonder zekeren schalkschen
glimlach, die het jongo opperhoofd ruime stof tot nadenken gaf.
Derhalve besloot hij om zijne planners niet langer te bewimpelen,
maar stoutweg met ziju verzoek voor den dag to konnen, zoodra hij
gepaste woorden vond.

HOOFDSTUK XCI.

lEen gesprek.

De beide mannen stonden eenige minuten tegenover elkander, met.
gefronste wenkbrauwen, gesloten lippen en doorborende blikken,
elkander van het hoofd tot de voeten metende, als twee duellisten, die
met gekruiste degens gereed zijn om den eersten stoot te geven.
Het was inderdaad en tweegevecht dat ij zouden aanvangen, des
te geduchter en hardvochtiger misschien, onidat hier geene andere
wapens werden gebezigd dan list en geveindsheid.
De macht der Indiaansche priesters is schier onbegrensd en des te
ge:duchter, daar zij, ook in wereldsche zaken ; geen ander gezag boven
zich herkennen dan den God dien zij vereeren en wiens tusschenkomst
zij overal waar zij zulks noodig achten, weten aan to wenden tot bevordering van eigen inzichten en belangen.
Geen yolk is misschien bijgelooviger dan de Roodhuiden ; voor hen
ligt de godsdienst geheel buiten de moraal ; zij weten van leerstelsel
noch gehod, en slaan liever blindelings geloof aan de ongerijmdheden
die hunne priesters hun verkoopen, dan zich een oogenblik de moeite
te g Sven om na to denken over geheimenissen die zij toch nooit zouden
begrijpen en daar zij zich ook weinig over bekommeren.
Wij hebben reeds gezegd dat de opperpriester van Quiepa-Tani een
man was van buitengewone schranderheid, dat hij voortdurend in de
stad zijn vorblijf hield, van alle geheime zaken kennis droeg en bijgevolg het vertrouwen de.r meeste familien. bezat ; zijn gezag en populariteit waren op de stevigste en bijna onwrikbare grondslagen gevestigd ;
Wimpa wist dit zeer good ; meermaals had hij zich op den veelvermogenden invloed van den geestelijke beroepen, en begreep dus hoe
gevaarlijk het voor hem zijn kon om met zulk een man in onmin te
geraken.
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Chicutcoatl stond, de armen op de borst gekruist, met een strak en
hartstochtelijk gezicht voor den jeugdigen hoofdman, wiens oogen
vlantmen schoten en wiens gelaatstrekken de hevigste gramschap
teekenden.
Nochtans was Wimpa,na eenige minuten van ongehoorde inspanning en door het onverzettelijk to willen, er in geslaagd om het vuur
zijner blikken te verzachten ; zijn woest gelaat helderde dus weder op
en hij reikte den priester de hand, terwiji hij hem toesprak met eene
zachte, verzoenende stem, in welk geen spoor van zijue inwendige
verbolgenheid was overgebleven.
— Mijn vader bemint mij, zeide hij ; wat hij deed is god en ik
zeg er hem dank voor.
Be Amantzin boog wellevend en raakte even met de toppen zijner
magere vingers de hand aan, die de jonge Sachem hem toestak.
— De Wacondah heeft mij bezield, antwoordde hij op schijnheiligen
toon.
— De heilige naam van Wacondah zij gezegend ! hernam de
Sachem.
— Zal mijn vader mij de gevangenen Diet laten zien ? vroeg hij.
— Dat zou ik gaarne doers ; maar ongelukkigerwijs is dit onmogelij k .
— Hoe dat ! riep de jongman met een zweem van ongeduld, dien
hij niet geheel kon verbergen.
— De wet luidt stellig : de toegang tot het paleis der Zonnemaagden
is den mannen verboden.
— Dat is wel zoo ; maar doze meisjes behooren geenszins tot de
maagden der Zon ; zij zijn niets meer dan vrouwen der bleekgezichten
die ik bier heen heb gebracht.
— Dat weet ik ; wat mijn zoon zegt is juist.
— Welnu, zoo als mijn vader dan ziet, is er ook geen reden waarom
mij de gevangenen niet zouden worden teruggegeven.
— Mijn zoon vergist zich ; haar verblijf onder de Zonnemaagden
heeft haara uit den aard der zaak onder de tucht der wet geplaatst.
Gedwongen door gebiedende omstandigheden, heb ik in het eerste
oogenblik, toen ik haar naar het paleis liet overbrenigen, daaraan niet
gedacht. Ik heb mij alleen naar de aanbeveling van mijn zoon geregeld
en zijn gevangenen tot iederen prijs zoeken to redden. Nu spijt het mij
zeer dat ik alzoo gehandeld heb, maar het is to last ; ad zou ik het
willen veranderen, ik kan niet.
Wimpa gevoelde eon schier ontembaren lust om den noodlottigen
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geestelijken kwakzalver, die hem op zijne huichelachtige en zoetsappige
manier zoo onbesehaamd durfde bespotten, met zijn strijdkolf den kop
te verbrijzelen.
Gelukkig echter voor den priester, en waarschijnlijk ook voor hem
zelven, want hoe welverdiend ook, zou deze wraakneming niet ongestraft
zijn gebleven, weerhield hij zich.
— Maar ik bid er u om, hervatte hij een oogenblik daarna, mijn
vader is goed en hij zal mij toch niet tot wanhoop willen vervoeren ;
zou er dan geen middel zijn om dit schijnbaar onoverkomelijk bezwaar
op te heffen ?
De opper-priester scheen te aarzelen.
Wimpa doorboorde hem met zijne blikken en wachtte zijn antwoord af.
— Ja, hervatte hij eindelijk, er is misschien een middel.
— Welk, riep de jongman verheugd ; laat mijn vader het noemen ;
spreek.
— Het is dit, antwoordde de grijsaard met klemmenden nadruk op
ieder woord _en met schijnbaren tegenzin ; gij zoudt van den grooten
raad een volmacht moeten bekomen om de gevangenen uit het paleis
terug te nemen.
- Ooah ! daar heb ik niet aan gedacht. Inderdaad, de groote raad
kan mij die volmacht verleenen ; ik zeg miju vader dank. Dat verlof
zal mij zeker niet worden geweigerd.
— 1k help het u wenschen, zei de priester, op een toon die den
jongman veel stof tot nadenken gaf.
- Veronderstelt mijn vader dan, dat de groote raad mij zou willen
krenken, door mij zulk een goring verzoek to weigeren ? vroeg hij.
— 1k veronderstel niets, mijn zoon. De. Wacondah heeft de harten
der opperhoofden in zijne rechterhand. Hij alleen kan die ten uwen
gunste neigen.

- Mijn vader heeft gelijk. Ik ga onmiddellijk naar den raad, hij
moot op dit oogenblik juist bijeen zijn.
- Dat is zoo, hernam de Amantzin, de eerste hachesto (1eraut) der
machtige Sachems is mij komen dagvaarden, eenige oogenblikken voor
dat ik het genoegen had mijn zoon to zien.
- Mijn vader gaat dus ook naar den raad ?
— 1k zal mijn zoon vergezellen, zoo hij or niets tegen heeft.
— Het zal rnij eerie eer zijn. 1k kan zeker op de stem van mijn
vader rekenen, niet ,waar ?
Heeft die stem ooit aan Wimpa, ontbroken ?
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— Nooit. Intusschen. is het vooral heden, dat ik van de oudersteuning mijus vaders zeker wensch te zijn.
— Mijn zoon weet dat ik hem bemin, ik zal handelen volgens mijn
plicht, antwoordde de opper-priester uitwijkend.
Tot zijn verdriet was Wimpa genoodzaakt zich met dit dubbel
antwoord te vergenoegen.
De beide mannen traclen nu het huis van den opperpriester uit
en gingen het plein over naar het paleis der Sachems, waar de raad
vereenigd was.
Eon talrijke menigte Indianen, uit nieuwsgierigheid saamgevloeid,
vulde het anders zoo eenzame plein en begroette de meest beroemde
SaGhems in 't voorbijgaan met luide toej uiching.
Toen de opper-priester verscheen, vergezeld van den j eugdigen
Wimpa, deinsden de Indianen met een mengeling van eerbied en vrees
voor hen terug en groetten hen stilzwijgend.
Chicucoati word door het yolk nog moor gevreesd dan bemind,
zooals gewoonlijk het geval is met personen die eene schier cinbegrensde
macht bezitten.
De Amantzin scheen echter de opschudding die zijne tegenwoordigheid veroorzaakte en de vreesachtige fluisteringen die zijn pad verzelden niet op to merken.
Met neergeslagen oogen, zedigen, ja zelfs nederigen tred, stapte hij
het paleis binnen, achter den jongen Sachem, wiens brutale houding en
dartel hoogmoedige blikken een treffend contrast maakten met den
gemaakten deemoed van den opper-priester.
De plaats waar de groote raad vergaderde, was eon ruwe, vierkante,
maar overigens zeer een.voudige zaal, die zich van het noorden naar het
zuiden uitstrekte ; achter in den zaal, op den witgekalkten muur, hing
een soort van tapijt, nit de slagpenn.en en donsvederen van zeldzame
vogels samengestikt, op hetwelk in het midden, alsmede met belaulp van.
schitterend gekleurde vederen, de vereerde loeeltenis der zon. was voorgesteld,stralende boven de groote heilige Schildpad, het symbool of
zinnebeeld der wereld.
Onder dit tapijt, ondersteund door vier gekruiste en op den vloer
rustende speren, lag de heilige calumet, of vredespijp, die nooit bezoedeld mocht worden door met de aarde in aanraking to komen..
Deze pijp, welker roode kop van zekere kostbare, alleen in OpperMissourie voorkomende klei is gebakken, had eon roer van tien voeten
lang en was geheel met bonte vederen, kralen en gouden schelletjes
versierd, en aan het einde hing een medicijnzak van elandsvel en met
hieroglyphische figuren. bezaaid.
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In het midden der zaal, in den vloer, was eene ovaalronde opening
of haard, waar een kunstmatig opgestapelde hoop hout gereed lag, die
tot het heilige vuur van den raad moest dienen en alleen d.)or den opperpriester mocht worden ontstoken.
De zaal werd verlicht door twaalf hooge, met zware vigonia wollen
gordijnen behangen vensters, die slechts een somber en schemerachtig
halflicht doorlieten, geheel- in overeenstemming met den plechtvollen
indruk van het ruime en statige vertrek.
Op het oogenblik dat de Amantzin en Wimpa de vergaderzaal
bereikten, waren de overige leden van den raad reeds alien bijeen en
wandelden zij bij groepjes de zaal op en neder, zacht samen pratende
om de twee nog ontbrekende raadsheeren af te wachten.
Zoodra de opper-priester was binnengetreden, verzamelden alien
zich in het midden der zaal en nam ieder zijne plaats rondom den haard,
hierin voorgegaan door den oudsten Sachem.
Daze Sachem was een hoogbejaard man, die door twee krijgslieden
onder de amen moest ondersteund worden.
Wat eene vreemde zaak is onder de Indianen, hij had een langen,
sneeuwwitten baard, die als een zilveren stroom op zijne borst afvloeide ;
zijne trekken teekenden buitengewone majesteit ; overigens betoonden
de andere opperhoofden hem den diepsten eerbied en outzag.
De oude, eerwaarde Sachem heette Axayacatl, dat zooveel wil
zeggen als cc het gelaat des winters ” ; hij beweerde af to stammen van
de aloude Incas die het land van Anahuac regeerden voor de verovering
door de Spanjaarden ; en evenals zijn naamgenoot, de eerste koniig van
Mexico, was het teeken dat hij voor zijn naam plaatste een waterbaar.
Wat zijne bewering scheen to bevestigen, was dat zijn gelaat niet die
hoog roode tint als nieuw koper .had, die de Indiaansche rassen onderscheidt, en ook in edelheid van vorm meer de Europeesche type
naderde.
Wat or van doze afstamming ook wezen mag, zooveel is zeker, dat
hij in zijne jeugd een der dapperste en meest'beroemde krijgslieden was
geweest der Comanchen, die ontembare en hoogmoedige natie, die zich
den naam van Koningin der Prairien geeft en beweren durft dat zij
alleen het recht heeft om de woestijn to beheerschen en ongestraft to
doorkruisen.
Toen de guvorderde jaren van Axayacatl en zijne talrijke kwetsuren
hem beletten om Linger aan den oorlog deel - to nemen, hadden de
Indianen, door welke hij algemeen geliefd en geeerbiedigd werd, hem
eenstemmig tot opper-bevelhebber van Quiepa-Tani verkozen.
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Sedert meer dan twintig jaar oefende hij deze macht uit tot groot
gen.oegen van al do Indiaan.sche n.atien.
Na zich met een oogopslag te hebben overtuigd dat al de opperhoofden ro doin den haard gezeten waren, nam de grijze Sachem uit de
handen van den hachesto, die naast hem overeind stand, een brandende
harsfakkel en plaatste die op den houtstapel welke voor het heilige
raadvuur was aangelegd, sprekende daarbij met eene zwakke, maar
nogtans duidelijke stem de volgende woorden
Wacondah uwe kinderen vereenigen zich om over gewichtige
belangen te beraadslagen, geef dat de vlam, die uw wezen is, hunne
harten ontsteke en naar hunne lippen wijze woorden doe oprijzQn, die
uwer waardig zijn.
Het hout dat waarsehinlijk met harsachtige stoffea bestreken was,
vatte bijna onmiddelijk vuur, zoodra de Sachem or den brand in stak,
en vlamde binnen weinige oogenblikken holder ilikkerend omhoog naar
het gewelf der zaal.
Terwiji de Sachem de boveugemelde woorden uitsprak, hadden
twee ondergeschikte priesters de heilige calumet van den standaard
genomen, haar met den afzonderlijk voor deze plechtigheid bereiden
tabak gevula, haar tom op de schouders naar den Amantzin gedragen
en eerbiedig aangeboden.
De opperpriester nam daarop met een zilveren spatel, of toovertangetje, om de kwade voorteekens to bezweren, een stukje gloeiende
houtslcool van den haard en stak de pijp aan, onder het uitspreken der
volgende aanroepingen :
Wacondah verheven en onbekend wezen, gij, dien de wereld
niet kan omvatten en wiens aldoordringend oog het kleinste insekt
bespiedt dat zich onder het gras verschuilt, wij roepen u aan, u dien
goon sterveling begrijpt. Gebied gij der . Zon, uwe zichtbare vertegenwoordigster, dat zij ons gunstig zij en den heiligen rook dien wij haar
uit de groote calumet opdragen, niet van zich verdrijve.
De Amantzin, die den kop der pijp steeds in zijne hand hield, bood
het roer beurt om beurt aan al de opperhoofden, beginnende met den
oudste, namelijk met Axayacatl.
De Sachems deden elk een paar trekjes uit de calumet, met inachtneming van den gepasten ernst en het decorum dat de plechtigheid
vereischte, namelijk met de blikken eerbiedig ter aarde gericht en den
rechterarm op het hart.
Toen het mondstuk der calumet eindelijk bij den opperpriester
terugkwam, Eat deze den kop door een zijner acolyten vasthouden en
rookte zelf zoo lang tot al de tabak in de pijp was verteerd,
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Toen naderde opnieuw de hacheto en schudde de asch in eenen
kleinen zak van elandsvel, dien hij toebon.d en vervolgens in het vuur
wierp, onder het uitspreken, met luide en nadrukkelijke stem, der
voigende woorden :
- Wacondah ! de afstammelingen der zoneu. van Atzlan smeeken
om uwe guust doe gij uw lichtende stralen schijnen in hunne harten,
opdat zij als wijze mannen spreken mogen.
Daarop namen de twee dienende priesters de calumet eerbiedig
terug en plaatsten haar wader op de stelling onder het beeld der Z011:
De oude Sachem vatte nu het woord we ler op.
— De raad is vergaderd, begon hij twee vermaarde opperhoofden
zijn eerst dozen morgen van eon verre reis to Quiepa-Tani aarige1omen
en zeggen dat zij aan den raad gewichtige zaken hebben mede to
deelen ; laat hen derhalve spreken ; on.ze ooren zijn geopend.
wij zullen hier geenszins in evne uitvoerige beschrijving treden van
de debatten die gedurende doze raadzitting gevoerd werden, evenmin
als wij verslag zullen geven van de listige reclevoeringen gehouden door
den Witten-Beer en den Zwarten-Panter ; dit zou ons to veal afleiden en
bovendien voor den lezer al licht vervelend worden.
Het zij dus voldoende to zeggen dat, hoewel de hartstochten niet
buiten het spel bleven en de behendig door de twee Sachems in let
'midden geworpen twistappel, aanleiding gaf tot hevige aanvallen, die
door niet minder levendige tegenwerpingen warden beantwoord, alles
desniettemin toeging met de gewone welvoegelijkheid en orde die de
vergaderingen der Indianen kenmerkt.
Terwijl wij den uitslag der debatten kunnen samentrekken iu de
verklaring dat de plannen van den Witten-Beer en Wimpa volkomen
schipbreuk laden door het gezond verstand, of liever den onwil der
meeste Sachems, die tot bereiking van hun baatzuchtig doel Diet
verkozen mode to werken.
De opperpriester ging hierbij met bijzonderen takt to work.
Zich houdende alsof hij voor Wimpa partij koos, wist hij de kwestie
derwijze to verwikkelen, dat de raad eenparig verklaarde : dat Bellarosa
en haar kind, thans in het paleis der Zonne.maagden opgesloten, niet
moesten worden beschouwd als kostgangsters ,van den Sachem die haar
in de stad had gebracht, maar als gevangen.en van het geheele bondgenootschap, en dat zij als zoodanig onder toezicht des opperpriesters
zouden blijven, aan wien men nadrukkelijk opdroeg om ze met de
grootste zorg to bewaken en onder geen -Noorwendsel to gedoogen dat de
jonge Sachem bij haar toegang kreeg.
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Chicucoatl, then hij Wimpa aanspoorde om zich aan den raad te
wenden, wist vooraf zeer goed wat de uitslag van dozen stap zijn zou.
Poch daar hij zich het jonge opperhoofd ongaarne tot vijand wilde
maken door hem zijn verzoek botaf te weigeren, had hij de verantwoordelijkheid dezer weigering zich behendig van den hals geschoven,
door haar op de schouders van den geheelen raad to leggen, en dank zij
dozen maatregel, was Wimpa buiten de mogelijkheid gesteld om hem to
eeniger tijd rekenschap to vragen van dit dubbelzhinig gedrag to zijnen
opzichte.
De Witte-Beer was met zijn vo r)rstel bij den raad gelukkiger
geweest ; de reden hiervan is eenvoudig genoeg, daar zijn verzoek de
belangen der stad zelve betrof.
Hij had namelijk verzocht dat er eon bende van vijfhonderd krijgslieden, onder bevel van een beroemd opperhoofd, zou worden in. dienst
gesteld, om voor de veiligheicl der stad te waken, daar deze thans ernstig
bedreigd werd, d.o..yr de verelii_j! , iiig in Cwn. orntrek vv Quiepa-Tani
van eon veertigtal gewapende blanken, vier oogmerk blijkbaar geen
ank‘l er was data de stad te overrompelen en zich van haar meester to
maken.
De Sachems stonden den Witten-Beer niet alleen- toe wat hij verzocht, maar zelfs meer dan hij ooit had durven hopen : in plaats van
vijfhonderd strijders bepaalde men dat er duizend zouclen worden opgeroepen ; dat de helft dozer krijgslieden, onder -kommando van Atoyac,,
het land in alle richtiugen -zouden doorkruisen, om den naderenden
vijand in 't oog to houden, terwiji. de =dere helft, onder onmiddellijk
bevel van den gouverneur, in de stad zelve de wacht zouden houden.
Na deze besluiten ging de raad uiteen.
De opperpriester naderde thans Atoyac en vroeg hem of hij
werkelijk zulk een beroemd tlacateotzin bij zich had.
Doze antwoordde dat er dienzelfden dag een vermaard geneesheer
uit Yuma te Quiepa-Tani was aangekomen en dat hij hem gastvrij heid
had verleend in zijn eigen calli.
De Spotter voegde zich thans bij Atoyac om den opperpriesier to
verzekoren dat deze geneesmeester, dien hij sinds jaren kende, met
recht onder de Indianen eon grooten naam had verworven en dat hij zelf
hem de wonderbaarste geneeskuren had zien uitvoeren.
De Amantzin, die volstrekt goon reden had om den Spotfer to
wantrouwen, sloeg natuurlijk aan zijne woorcien het volste vertrouwen
en verzocht Atoyac, nog staande de raadzitting, om den tlacateotzin
zon.der verwifi mar het paleis der Zonnemaagden to geleiden, ten einde
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zijne kunst te beproeven aan. Bellarosa en hare dochter, die door den
grooten volksraad onder zijne bijzondere voogdij waren gesteld en wier
gezondheidstoestand hem sinds eenige dagen ernstige bezorgdheid
inboezemde.
Wimpa had deze laatste woorden, die met luider stem werden
uitgesproken, gehoord en trad dus snel naar den opperpriester.
— Wat zegt mijn vader daar ? riep hij met levendige belangstelling.
— Ik zeg, antwoordde de A-mantzin op zijn ge wonen zoetsappigen,
maar hoogdravenden toon, dat de mood& en dochter, die mijn zoon aan
mijne bewaring toevertrouwde, door den Wacondah met een ernstige
krankheid zijn bezocht geworden.
— Zou haar leven in gevaar zijn ? vroeg de jonge Sachem met
blijkbaren angst.
— De Wacondah alleen heeft het leven zijuer schepselen in handen :
ik geloof echter dat het gevaar nog we' to bezweren zou zijn ; wat meer
zegt, gelijk mijn zoon gewis zelf reeds zal hebben gehoord, is er een
doorluchtige tlacateotzin. der Yumas, van de oevers der onbegrensde
zoutzee, herwaarts gekomen, die met behulp zijner wetenschap, zonder
twijfel nieuwe kracht en gezondheid zal kunnen geven aan de schoone
gevangenen, welke mijn ZOOn op de Spaansche barbaren heeft veroverd.
Bij dit ongunstige nieuws, kon Wimpa zijn spijt en teleurstelling
Diet onderdrukken en gaf zijne houding den opperpriester duidelijk
genoeg to kennen, dat hij zich niet geheel om den thin Het leiden en min.
of meer de richtige toedracht der zaken in twijfel trok.
Uit eerbied echter, of uit vrees hij zich zou kunnen bedriegen, of
misschien ook omdat de plaats, waar hij zich thans be yond, hem niet
gunstig scheen voor nadere verklaringen tuss-chen hem en den opperpriester, hield Wimpa zich in, en vergenoegde hij zich met den grijsaard
to verzoeken om toch niets to verzuimen wat tot behoud der gevangenen strekken kon, er bijvoegende, dat hij zich dankbaar zou toonen
voor de zorg die hij aan haar besteedde.
Daarop het gesprek *kort afbrekende, maakte hij voor den opperpriester eene lichte buiging, keerie hem den rug toe en stapte de zaal
nit, onder zacht maar levendig gesprek met den Witten-Beer, die hem
op eenige schreden afstands had staan wachten.
De Amantzin volgde den jougman eenige sekonden met een on.beschrijfelij ken blik .
Toen zijn gesprek met Atoyac en den Spotter vervolgende, verzocht
hij hun om den geneesheer nit Yuma zoo mogelijk nog denzelfden avond
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bij hem te zenden , hetgeen zij hem beloofden ; daarop verlieten zij
hem om naar hunne calli terug to keeren, waar de tlacateotzin zon.det
twijfel op hen wachtte.
Intusschen had al hetgeen er in den raad was gebeurd, den Spotter
Tuime stof tot nadenken gegeven, en hem doen inzien, dat de twee
Sachems grootendeels met het geheim van Don Miguel bekend waren,
zoodat doze, wanneer hij wilde slagen, geen oogenblik moest verliezen
om aan zijne taak to beginnan, daar zij anders onherroepelijk schipbreuk zou lijden.
Na eene wandeling van tien minuten bereikten zij eindelijk de calli,
waar zij Don Miguel aantroffen.
De jager, zooals wij straks reeds gezegd hebben, maakte Volstrekt
geen zwarigheid om aan het verzoek, dat Atoyac hem namens den
opper-priester gebracht had, onmiddellijk gehoor to geven , hij nam
zijn kistje met geneesmiddelen ander den arm en haastte zich om hem
to volgen.
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Don Miguel volgde Atoyac naar het paleis der Zonnemaagden.
In weerwil van zijn gewonen moed, gevoelde. hij zich toch min of
meer bekleincl, bij de gedachte aan den moeielijken toestand in welken
hij zou kunnen geraken, en aan de schrikkelijke gevolgen, die de altoos
mogelijke ontdekking zijner ware persoonlijkheid door de Indianen,
voor hem on-vermijdelijk zou na zich slepen.
'
Intusschen versLaalde hij zich tegen de onwillige ontroering die
hom inwendig bewoog, en gelukte het hem spoedig zijne zoo noodige
elfbeheersching te hernemen en uitwendig eene kalme onverschilligheid to bewaren, die hij wel verre was van te bezitten.
De beide mannen traden zwijgend naast elkandor voort ; de jager,
vreezende dat cleze ongewone stilte, wanneer zij telang aanhield, bij
ziju gids licht eenige vermoedens, van welken aard ook, zou kunnen
opwekken, zocht hem ongemerkt aan 't spreken te krijgen, om zoo
doende aan zijne gedacirten eene andere wending to geven.
— Heeft mij u broeder veel gereisd ? begon hij bij iwijze van
inleiding.
— W€lko krijgsman van 0117,0n stam, heeft ziju leven niet in verre
tochten zien. voorbijgaan ? was de bedachtzame wedervraag van den
Indiaan. Onze broeders, de bleekgezichten, mijn vader weet het even
good als ik, vervolgen ons als wilde dieren en noodzaken ons onophoudelijk om voor den aandrang hunner verovering terug to trekken.
-- Dat is waar, zei de jager zwaarmooclig het hoofd schuddende.
Wijs mij toch in de onbekende_woestijn eene plek, waar het ons vergund
wordt om het gebeente (Aver vaderen te verbergen, met de zekerheid
dat de ploeg der blanken er niet ten eenigeu dage komen zal, om er
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zijne onverbiddelijke voren door te trekken ze te verbrijzelen en in
alle winden te verstrooieu. ?
- Helaas hervatte Atoyac, het roode geslacht is vervloekt. }_;ens
komt de dag wanneer men ons te'vergeefs zal zoeken in de onmetelijke
vlakten, waar wij voorheen talrijker waren dan de sterren die aan den
hemel schitteren ; ons yolk schijnt onherroepelijk veroordeelt om 'van
den aardbodem to verdwijnen ; de bleekgezichten zijn slechts de verschrikkelijke werktuigen in. de hand van den Wacondah, om zijn
onverzoenlijke gramschap over het roode geslacht to voltrekken.
— Mijn broeder spreekt maar al to veel waarheid ; voorheen was
ons ras alvermogend, thans is het lager gedaald dan de laagste slaveu,
zonder dat het zelfs de hoop behield om zich ooit weder op te heffen.
Wat is er geworden van de machtige keizers van Anahuac die eons de
gebeele wereld beheerschten ? Van de ontelbare steden, voormaals door
hen gebouwd, zijn er thans vijf in bet land van Tlapallan overgebleven,
't zijn de laatste toevluchtsoorden der kinderen van Quetzalcoatl, die or
zich rnoeten verbergen als schuwe en vervolgde herten, in plaats van
stoutmoedig den growl to betreden door hunne vaderen bezeten in oude
dagen. Maar dank zij den Wacondah ! wiens macht oneindig is, die vijf
steden liggen buiten ht bereik van de schendende hand der Gachupinen.
Atoyac schuddde treurig het hoofd.
- Mijn vader bedriegt zich, zeide hij ; waar is eon onbekend oord
daar de bleekgezichten niet binnendringen ?
Dat kan wel zijn, zij schijnen overal hun doel to bereiken ;
maar tot nu toe is nog geen bleekgezicht tot Quiepa-Tani doorgedrongen ; zij hebben de bergen niet kunnen overtrekken en in do woestijnen
niet kunnen doordririgen, achter welke de heilige stad zich kalin en
vreedzaam verheft en met de vergeefsche pogingen spot, door hare
vijanden beproefd om haar to ontdekken.
- Nauwelijks twee zounen vroeger zou ik ook zoo hebben gesproken
en, evenals mijn vader, over de on-wetendheid der blanken mij verhengd
hebben ; maar, helaas ! flu is dit niet langer mogelijk.
- Hoedat ? Wat is er dan sedert die korte tijdruimte gebeurd, dat
mijn broeder noopt om zoo schielijk van gedachto to veranderen ? vroeg
de jager op eens vol belangstelling, daar hij vreesde eon of auder kwaad
nieuws te zullen veruemen.
— De bleekgezichten zijn in de ii.abijheid der stad ; men heeft hen
gezien, zij ziji talrijk en wel gewapend.
Dat is zoo niet : mijn brooder bedriegt zich ; alleen lafbartigen
of oude virouwen, die voor hurl eigen schaduw bevel.), hebben dit gerucht
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uitgestrooid , hernam de Jager , terwijl hij inwendig huiverde van
schrik.
— Zij die deze tijding hebben aangebracht zijn geenszins lafhartigen
of praatzie4 oude vrouwen, hervatte Atoyac, maar het zijn beroemde
oppqrhoofden ; nog dezen dag hebben zij in onze groote raadsvergadering
verzekerd, dat eene sterke troep bleekgezichten zich in de bosschen
ver'schuilt, wier schaduwrijke geboomte ons tot hiertoe voor de doordringende blikken onzer vijanden verborgen held.
— Die Roden, hoe talrijk zij ook wezen mogen, zoo zij geen
gerelde legermacht uitmaken, zullen niet wagen om zulk eene welversterkte stad als de onze aan te tasten, die binnen hare dikke muren een
aanzienlijk getal uitgelezen krijgslieden bevat.
— 't Is mogelijk, wie weet het ? Maar in ieder geval, zoo de bleekgezichten ons niet aanranden, zullen wij bet hen doen ; niet een van
hen mod bet land der blanken wederzien ; daarin alleen berust onze
veiligheid voor de toekomst.
— Ja, zoo moet het ook gaan ; maar zijt gij wel zeker dat de
opperhoofden, waar gij van spreekt en wier namen ik niet ken, u niet
bedrogen hebben en geen verraders zijn ?
Atoyac wierp den jager een doorborenden blik toe, dien deze met
een bedaard en onbewegelijk gezicht doorstond.
— Neon, Atoyac, riep hij een oogenblik later, de Witte-Beer en
Wimpa zijn geen verraders !
De jager scheen zich een poosje te bedenken en riep toen op een
stelligen toon, die blijkbaar op den Indiaan indruk maakte :
— Neen, dat is ook zoo, deze twee Sachems zijn geene verraders,
maar zij staan op het punt van het to worden'; al de gevaren die ons
bedreigen, hebben zij ons op den hals gehaald, door hull onverzadelijk en
dorst naar wraak.
— Dat mijn brooder zich nader verklare, riep do Sachem geheel
buiten zich zelven van verbazing, zijne woorden zijn al to ernstig.
— 1k deed verkeerd die te uiten, antwoordde de jager met geveinsde
zedigheid. Ik ben maar een vredelievend man aan wien de Wacondah
de taak opdroeg om, naar de kennis die hij bezit, ongelukkigen to
helpen en het lij den der menschheid to verzachten ; ik ben maar een.
zwakke boom, die niet pogen mag den ouden krachtvollen eik te ontwortelen, wiens gewicht in zijn val genoeg zou zijn om mij to verplettoren. Bat mijn brooder mij vergeve, ik heb mij door raijne verontwaardiging alto licht laten wegslepen.
— Neen, neon, riep de Sachem, hem met kracht bij den arm
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grijpende, dat kan zoo niet zijn, nu mijn wader eelitnaal begonnen is to
spreken moet hij voortgaan en mij alles zeggen.
Met de hem eigen snelkiezelicle gerustheid, bad de jager spoedig
een geheel plan. betaamd, volkomen berekend op het waritrouWig
kdrakt6r der Indianen.

De toovenaar o booze geest.

Hi=i veiusde dus de dringende nieuwsgierigheid van het opperhoofd
to wederstaan en niet ver g er in de bijzonderheden to willen komen ;
maar hoe moor de gewaande geneesmeester weigerde iets te zeggen, hoe
stericer het opperhoofd aanhield orn hem aan 't spreken te krijgen.
Eindelijk hield zich de jager alsof hij zich door de — soms met
gebeden gemengde bedreigingen van zijn gastheer het vervaard
maken, en onder menige betuiging van vrees, dat hij zich den haat der
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twee bedoelde opperhoofden zou op den hals halen, stemde hij ten slotte
toe en gaf hij al de inlichten die Atoyac zoo dringend verlangde.
Ziehier wat er van de zaak is, zeide hij, ik zal mijn broeder
feiten opgeven, -zoo als die tot mijue kennis zijn gekomen : alleen
verzoek ik mijn brooder zich plechtig te verbinden, dat hij na alles
gehoord te hebben, mij, vreedzaarn en vreesachtig mensch, niet in deze
zaak zal betrekken, zoo zelfs dat mijn naarn niet zal worden genoemd
en de opperhoofden, wier gedrag ik ga ontmaskeren, niet zullen weten
dat ik te Quiepa-Tani ben.
Dat mijn vader vrijuit en in het volste vertrouwen spreke, zei
Atayac ; ik zwcer hem bij den grooten naarn van den Wacondah en bij
dien. grooten Ayotl, schildpad — dat, wat er ook moge geberen,
zijn naam in deze zaak niet zal worden genoemd : niemand zal ooit
vernemen op welke wijs ik de berichten verkregen heb die hij mij geeft.
Atoyac is een der voornaarnste Sachems te Quiepa-Tani ; als het hem
behaagt iets te zeggen, hebben zijne woorden geene nadere bevestiging
noodig dan zijn eigen getuigenis.
Gelijk in dergelijke omstandigheden meestal gebeurt, was het op-.
perhoofd, behalve de onrust die de geveinsde terughouding bij hem had
opgewekt, niet rouwig over den invloed dien hij zich door zulke belang=
rijke medecleelingen verschaffen, en de gewichtige rol die hij waarschijnlifk bij de daaruit volgende gebeurtenissen spelen zou.
Ooah ! hervag e de jager met een wenk van tevredenheid, als
het er zoo mode staat zal ik spreken.
Nu begon de jager voor zijn inschikkelijken en lichtgeloovigen
toehoorder eene lange ingewikkelde historic, in welke waarheid en.
schijn zoo behendig door elkander waren gemengd, dat de scherpzinnigste mensch niet in staat zou zijn geweest de een van den ander te
onderscheiden, maar waaruit Atoyac ten slotte kon opmaken, dat, zoo
de blanken binnen den omtrek der stad waren doorgedrongen, dit alleen
te wijten was aan de bende van Wimpa en den Witten-Beer, die hun den
weg hadden gewezen door hunne voetstappen niet zorgvuldig genoeg uit
te wisschen en er juist zooveel zichtbaar te laten als noodig was om, de
bianken op hot spoor te helpen.
Be jager hail de gezamenlijke feiten zoo bekwaam weten te groepeeren, dat do twee bedoelde opperhoofden, wanneer zij ernstig werden
ondervraagd, in dit kunstige net van leugen en waarheid zouden
verwarreu en ontegenzeggelijk van verraad worden overtuigd, juist
zooals de schrandere Don-Miguel het verwachtte en, wij mogen dit niet
verzwijgen, inwendig hoopte.
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- lk zal mij geene aanmerkingen veroorloven, verzekerde hij ten
slotte : mijn broeder is zulk een wi i s opperhoofd en beproefd krijgsman,
dat hij de taken veel beter zal kunnen beoordeelen en er al het gewicht
van beseffen dan ik, arme worm ; alleen bid ik hem nogmaals zich wel
te herinneren wat hij mij gezworen heeft.
- Atoyac heeft slechts een woord, antwoordde de Sachem, dat
mijnu vader daarom gerust zij ; rnaar wat ik vernomen heb is van het
hoogste gewicht ; later wij gem tijd. verliezen ; ik 'met er oogenblikkelijk het eerste opperhoofd der stall over spreken.
't Is mogelijk, hervatte de jager sluw, dat de twee Sachems de
bleekgezichtea met de beste bedoelingen herwaarts hebben gelokt ;
misschien hoopten zij hen daardoor des te gemakkelijker te iullen
meester worden.
- Neen, antwoordde Atoyac met een somberen blik, hun Joel kan
niet anders dan trouweloos zijn ; wij moeten hunne listige aanslagen
zoo spoedig mogelijk verschalken zonder dat zouden er de grootste
onheilen kunnen gebeuren, vooral daar de raad heeft beslist dat den
Witten-Beer onder toezicht van den gouverneur, over do krijgsmacht in
de stall het bevel zal voeren.
Gelukkig voor den jager, was Atoyac een persoonlijk vijand van
den Witten-Beer en verhinderde doze nude wrok den Sachem de slimme
tart op to merken waarmede de jager hem had overgehaald zijn verhaal
aan to hooren.
De beide manner hervatten thans met verdubbelden spoed hunne
afgebroken wandeling en bereikten binnen weinige minuten het paleis
der Zonnemaagden.
Na-eene korte woordenwisseling met den krijgsman die als Wachter
bij de groote poort stone, word de voorgewende geneesheer met zijn
geleider binnengelaten.
Do opperpriester trad de Lang verwachte gasten haastig te gemoet ;
hij bespiedde den jager met wantrouwende schorpzinnigheid en liet hem
ongeveer hetzelfde verhoor o-ndergaan als hij dien morgen bij Atoyac
had moeten doorstaan.
Zijne antwoorden waren echter to wel bedacht en schenen den
Amantzin volkomen to hebben overtuigd.
Reeds na verloop van een paar minuten v•derde Chicuhcoatl den
wonderarts, gevolgd door den Sachem, naar de verboden vertrekken
van het paleis, om den gezondheidstoestand der gevangenen to onderzoeken.
Het hart van den jager klopte, voor hem ten minste, met ongewone
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slagen en het zweet parelde met groote droppels op zijn vo, rhoofd.
Trouwens, zijn toestand was netelachtig genoeg om zelfs den
stoutste vervaard te maken.
Wat hij vooreerst duchtte, was, dat hij tegenover de gevangenen
zijne kalmte en koelzinnigheid niet zou kunnen bewaren ; hij had er te
veel belang bij om zich niet te verraden en zich zelven meester to
blijven ; maar wat hem nog erger verontrustte, was de uitwerking die
zijne komst op de lijderessen kon teweegbrengen, zoo zij hem ondanks
zijne volkomene vermomming reeds op het eers-te gezicht mochten
herkennen, of ook wanneer hij zich ten slotte aan haar bekend maakte;
want voor het w.elslagen van zijn ingewikkeld plan was het onvernaijdelijk dat ook de dames in het geheim werden betrokken en witten met
wien zij te doen hadden, eer zij vrijmoedig de rol op zich konden n.emen
die haar in dit gevaarlijke komediespel was toegedacht.
Al deze beschouwingen en nog vele andere die den jager bestormden,
brachten hem tegen wil en dank in eene zeer ernstige stemming en
drukten op zijn gelaat een stempel van gestrengheid, dat hem intusschen
in de oogen zijner begeleiders niet benadeelde.
Eindelijk kwamen zij aan den ingang der geheime vertrekken en
op een wenk van den Amantzin werden de deuren terstond wijd
geopend.
Nauwelijks echter waren zij in de ruime voorzaal, die veel had van
een vestibule, daar zij geheel ledig was, of de Ainantzin wendde zich tot
Atoyac en wenkte hem gebiedend daar to blijven wachten, terwijl hij
zelf den wonderarts bij de gevangenen'bracht.
Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, was de toegang tot het
verblijf der Zonnemaagden aan alle mannen, behalve den opperpriester,
strikt verboden.
In enkele gevallen eater werd hierop een uitzondering gemaakt,
bij voorbeeld voor den geneesheer, in welke hoedanigheid,- zooals de
lezer weet, Don Miguel hier werd binnengelaten.
Atoyac was to wel met de strenge wetten van het paleis bekend,
ona zich de minste aanmerking to veroorloven : alleen hield hij den
opperpriester, toen deze zich gereedmaakte hem to verlaten, eerbiedig
bij den slip van zijn mantel vast en hem den mond aan het oor brengende, zeide hij met eene zachte stem :
- Laat mijn vader onverwijkl terugkomen, ik heb hem belangrijk
theuws mode te deelen.
— Belangrijk nieuws ! herhaalde de opperpriester en keek den
spreker met een vragenden blik aan.
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- Ja, zei At oyac.
— Jets dat mij aangaat ? vervolgde de opperpriester langzaam.
Atoyac glimlachte vertrouwelijk.
- Dat zou ik wel denken het heeft betrekking op den WittenBeer en Wimpa.
De Amantzin huiverde onmerkbaar.
Ilc ben oogenblikkelijk terug, zeide hij met een statigen wenk.
Zich toen naar den jager wendende, die onbewegelijk en zoo het
sc;heen onverschillig voor hetgeen er tusschen de twee anderen onigihg,
op eenigen afstand was blijven staan, vervolgde hij
Kom, tlacateo4in.
De jager boog en volgde den opperpriester.
Deze bracht hem over eene binnenplaats geheel met briksteeri in
cement geplaveid, en leidde hem zes trappen van Nati* ëti
geaderd marmer op, tot aan een klein paviljoen volkomen afgezolicierd
van het hoofdgebouw waar de Zonhemaagdon gehuisvest waren.
Be opperpriester sloot de deur, door welke hij het paviljoen was
binnengekomen, zorgvuldig achter zich dicht.
Nu gingen zij door een soort van antichambre en hidr ben. dik
gordijn wegschuivende, dat voor een vrij smalle deur hing, 1eidd hij
den vermeenden arts in eene prachtige, op Indiaansche wijs gemeubeide
zaal.
De opperpriester, om de gevangenen zooveel mogolijk to doeit
vergeten dat zij opgesloten waren, had hare gevangenis met de uiterste
zorg laten vergulden-en er alles inbrengen -wat haar ale vookwerpen van
gemak of weelde genoegen kon geven.
Het vertrek was geheel zonder vensters en wei .d ailëeil veklicht
door vier ocote-fakkels, die in gouden in den. muur vastgeslageh rifigen
waren gestoken, en wier flikkerend schijnsel een somber en zwak litht
in 't rondo verspreidde.
In een elegante van paimbladeren gevlochten eh geheel met vetleren
versierde hangmat, ongeveer vijftig duimen boven den grata vbrheven,
lag eene jonge vrouw, wier aangezicht hoezeer uitgekend schoon,
bijzonder bleek was en duidelijke sporen droeg van diepe droofheid,
zoowel ale van ernstige ongesteldheid.
Daar zat met de armen op de borst gekruist en de oogen vol
Bellarosa. De toestand van versiagenheid waarin zij zich be yond bewees
dat zij ondanks de sterkte van haar karakter, sedert eenigen tijd
hoop liati eon iiiani iit litat;(3 $tev:iiitonim vot-lo gt te word4i ! lNt)tittegmfetit
do lortge Xiydiait
-Tiliamt luar ajioen ktititafin lag har
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Zoodra Bellarosa de twee maunen zag binnenkomen, scheen zij te
schrikken. en bedekte zij haar gelaat met beide handen.
De jager begreep dat hij de ontknooping van het tooneel stout
moest beginnen, hij wendde zich derhalve tot zijn gids en sprak met
eene indrukwekkende stem :
— De Wacondah is machtig ; de Ayotl — schildpad — draagt de
wereld op zijn schild. Zijn geest is het die mij bezielt, ik moet met de
zieken alleen worden gelaten, om den aard der krankte die haar foltert
op haar aangezicht to kunuen lezen.
De opperpriester aarzelde ; hij schoot den tlacateotzin een doorborenden Mik toe, als wilde hij zijne geheimste gedachten doorgronden ;
maar hoezeer ook sedert jaren gewoon om zijne medeburgers door
fanatieke huichelarij to bedriegen, was hij echter to veel Indiaan, en in
die hoedanigheid even vatbaar voor bijgeloovige vrees als zijne misleide
landgenooten ; hij aarzelde dus.
— 1k ben Amantzin, zeide hij op eerbiedigen toon ; de Wacondah
zal dus mijue tegenwoordigheid hier met welgevallen opmerken.
— Pat mijn vader dan blijve, zoo horn dit behaagt ; ik kan. hem
niet dwingen om zich to verwijderen, antwoordde de jager kortaf, daar
hij or tot iederen prijs een elude wenschte aan to maken ; maar in dit
goval sta ik niet in voor de verschrikkelijke gevolgen zijner ongehoor2aamheid ; de geest die mij bezielt is ijverzuchtig, hij wil gehoorzaamd
worden; mijn vader bedenke dit.
De opperpriester boog deemoedig het hoofcl.
— Ik zal heengaan, zeide hij, mijn brooder vergeve mij mijn
dringend verzoek.
En hij ging de zaal nit.
De jager vergezelde hem stilzwijgend tot aan de deur der vestibule,
sloot die zorgvuldig achter hem dicht en keerde snel naar de gevangenen
terug.
Dozen zagen hem met angst naderen en krompen wog van schrik.
— Vreest niet, zeide hij met bewogen stem, ik ben een vrien.d.
— Fen vriend ! riep Bellarosa, die reeds be yond in een hook der
Lamer zat.
— Ja, antwoordde hij schielijk, ik ben de Fransche jager Don
Miguel, de vriend en metgezel van Everaert.
Bellarosa kwam overeind en een half gesmoorde kreet van blijde
verrassing ontsnapte aan haar boezern.
— Stilte ! riep de jager, men zou ons misschien hooren.
Lydia staarde met verwezen bilk op dit tooneel, waar zij niets
van begreep.
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— Gij ! de Fransche jager ! riep eindelijk Bellarosa op een half
grillenden langzamen. toon, ,lie zich moeielijk laat beschrijven. 0 !
kunnen wij dan no ; gored worden ! zijn wij dan nog niet van alien
verlaten !
Zij liet zich zacht op den grond afglijden, knielde vroom neder,
vouwde de handen en murmelde terwiji zij in tranen baadde :
— 0 ! mijn God ! genade ! genade ! Vergeef mij dat ik ooit aan
uwe goedheid heb getwijfeld.
Toen met drift opstaande, greep zij den jager bij de handen en
drukte die met kracht.
— En Everaert, riep zij, waar is hij ?
— Hier dicht bij, hij wacht u. Maar wat ik u bidden mag, wees
voorzichtig en luister, want onze oogenblikken zijn kostbaar.
— 0, Caballero, voer ons weg ! voer ons toch spoedig weg ! riep
Bellarosa eindelijk geheel van hare bedwelming en verbazing herstellend 3.
— Weldra !
— Ja, ja ! red ons ! riep Bellarosa opnieuw.
Don Miguel glimlachte.
— Everaert zal bovenmate gelukkig zijn als hij u wederziet.
Bellarosa sloeg hare schoone oogen, die schitterden van blijdschap,
naar hem op.
— Everaert ! riep zij, waar is hij ? Neon, dien kan ik zoo spoedig
niet wederzien, hij is to ver van hier, veel to ver !
— Hij is bij Goedsmoeds in het bosch ; stel u maar gerust.
— Mijn God ! riep het jonge meisje, dat is te veel geluk.
Op dit oogenblik hoorde men de zware voetstappen van een man
den marmeren trap opkomen.
— Daar komt iemand, zei de jager schielijk ; woes op uwe hoede.
— Maar wat moot ik doen ? vroeg Bellarosa zacht.
— Wachten en geduld hebben.
— Wat ! wilt gij vertrekken ?
— Gaat gij ons reeds weder verlaten? riepen beiden te gelijk met
schrik.
— Ik kom terug ; laat dat aan mij over ; nog eens, hoopt en hebt
geduld.
— 0 ! als gij ons verlaat en niet redt, riep Bellarosa heel ontroostbaar, dan moeten wij zeker sterven.
Na een oogenblik voegde zij er bij :
— Ach, voor mij is het niets, maar het is voor mijn arm kind dat
bier tusschen deze muren zal sterven.
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Ach, heb medelijden met o.ns ! prevelde Lydia.
— Verlaat u op mij, arme kinderen, antwoordde de jager sterker
bewogen dan hem lief was door doze ongekunstelde blijken van angst
en droefheid. Onthoudt dit en rekent er op : wat er ook gebeure, wat
men u ook zegge, welk gerucht u ook ter oore kome, verlaat u op mij
en op mij alleen, want ik waak voor u, ik heb gezworen u to redden en
ik zal n redden.
— Heb dank ! riepen beiden.
De vroeger gehoorde voetstappei waren intuaschen genaderd en
hielden voor de deur stil.
Don Miguel wenkte de gevangenen om op hare hoede to zijn, zette
zijn gezieht in een ernstige plooi en rukte driftig de deur open ; oogenbhkkelijk stapte hij zonder een woord to spreken den opperpriester
voorbij, hield zich alsof hij dezen niet zag en stormde, met onbegrijpelijke gebaren en allerlei teekenen van de uiterste geestvervoering, naar
de voorzaal waar hij Atoyac gelaten had.
De Amantzin bleef stom van verbazing staan en keek hem na ; een
oogenblik later sloot hij de deur die de jager achter zich had opengelaten en volgde toe; daar hij werkelijk bang voor hem was, den
vernteenden toovenaar. op een eerbiedigen afstand.
De gevangenen wisteu niet beter of het gebeurde was een droom.
Zoodra zij zich weder alleen bovonden, vielen zij elkander in de amen
en barstten nit in tranen,
—
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Het Indiaansche opperhoofd sidderde onwillekeurig en deed eenige
stappen achteruit, toen hij den-jager zoo onverwacht zag aankomen.
Laatstgenoeinde stone midden in de zaal plotseling stil, liet het hoofd
op de borst hangen en scheen in diepe gedachten verzonken.
De opperpriester, zich bij Atoyac voegentle, vertelde hem in weinige
woorden op welk eene onstuimige wijs de tlacateotzin de kamer had
verlaten.
De twee Indianen bleven, vol bijgeloovige vrees eenige passen van
hem af, eerbiedig staan wachten, tot het den wonderdoktor behagen zou
hen aan to spreken.
Doze scheen intusschen langzamerhand zijn natuurlijk verstand
terug te bekomen, hij werd kalmer en bedaarder, streek zich met de
hand over het voorhoofd en haalde diep adorn, als iemand die eindelijk
van een drukkenden last ontheven is.
De Indianen oordeelden thans het oogenblik gunstig om hem to
naderen en hem eenige vragen to doen, die zij vurig verlangden beantwoord to zien.
— Hoe is het, varier ? vroegen beiden.
— Spreek, vervolgde de opperpriester, wat schort u?
De jager wierp de oogen wild in het rond, zuchtte nogmaals en
prevelde met eene zachte, haperende stem
— De geest bezit mij, hij verteert het merg in mijn gebeente.
De Indianen wisselden een twijfelmoedigen blik en traden met
schrik eenige passen terug,
- 0, Waeondah ! hervatte de jager Waarom bet gi aon
Kosghunkou
cliokow 400 ticioai gittlip
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Bij deze sombere woorden voelden de twee Inodhuiden het bloed
als in hunne aderen stollen, een huivering van arigst rilde hun Os door
de leden en zij stonden met knikkende knieen. te kl ,ppertanden.
Don Miguel trad langzaam naar 11 .3n toe ; zij zagen hem naderen,
maar durfden hem niet ontwijken.
De jager legde zijne rechterhand op den scliouder des opperpriesters, zag hem met een doorborenden blik aan en sprak met eene
sombere stem :
zich wapenen met awed !
— Dat de zonen van den ge wijden. A.
— Wait bedoelt mijn vader ? mompelde 'de bevende grijsaard.
— Eon booze geest heeft zich van die twee blanke meisjes meester
gemaakt, vervolgde de jager ; die booze geest zal van dozen avond af
al degenen doodslaan die het wagen haar te naderen, want door de ontzaggelijke wetenschap waarmede de Wacondah mij begiftigde, is het mij
gelukt de boosaardige invloeden to leeren kennen die zich van haar
hadden 'neater gemaakt.
De beide Indianen, lichtgeloovig als al hunne stamgenooten, deden
een stap achteruit.
De jager, om zijn gezegde nog meer to bevestigen, veinsde daarop
een nieuwen aanval to krijgen en deed alsof hij kampte tegen den
boozen geest die hem bevaugen had.
— Maar wat moot or gedaan worden om haar van die noodlottige
macht to verlossen ? vroeg Atoyac schroomvallig.
— Iedere kracht en wijsheid komt van den Wacondah, antwoordde
de jager ; ik zal dus aan mijn vader den Amantzin verzoeken of ik dozen
nacht met gebeden mag doorbrengen in den tempel der Zon.
De Indianen wisselden een blik van diepe bewondering.
— Dat mijn vader handele naar goedvinden, antwoordde de opperpriester met eene buiging ; zijne wenschen zullen voor mij bevelen zijn.
— Draag vooral zorg, hervatte de jager, dat tusschen heden en
morgen niemand bij de blanke meisjes worde toegelaten ; wellicht zal de
Wacondah mijne gebeden. - verhooren en mij de middelen aanwijzen van
welke ik mij bedienen moot.
De Amantzin boog weder, ten bewijze van toestemmin.g.
— Het zal geschieden. Mijn vader gelieve mij slechts to volgen en
ik zal hem in den tempel binnenleiden.
— Neon, antwoordde don Miguel, dat kan niet zijn, ik moot het
heiligd.om alleen binnentreden ; last mijn vader mij maar zeggen hoe ik
de deur moot openen.
De opperpriester gehoorzaamde en beduidde hem toe hij den sluitboom en de grendels moest wegschuiven die den tempel afsloten.
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- Goed, riep de jager ; inorgen met de endit-ha zonsopgang —
zal ik mijn varier den wil van den Wacondah te kennen geven en hem
weten te zeggen of er hoop is om de kranken to redden.
— Ik zal mijn zoon afwachten, zeide de grijsaard.
De twee Indianen bogen eerbiedig voor den gewaanden dokter en
gingen toen samen naar buiten.
De jager verwonderde zich hierover en vroeg bij zich zelven waar
deze mannen op zulk een laat uur nog heen konden gaan.
Intusschen was hun vertrek op dit oogenblik een onmiddellijk
gevolg van de vertrouwelijke mededeelingen van Don Miguel am
Aloyac ; de Amantzin en het opperhoofct begaven zich in alleriji naar
den voornaamsten Sachem der stad, om zich met hem onverwij1c1 to
verstaaa over hetgcen zij aangaande de vermoedelijke plannen- van den
Witten-Beer en Wimpa gehoord hadden.
Om deze groote belangstelling in de los daarheen geworpen gezegden van den jager nader op to helderen, moeten wij den lezer herinneren
aan hetgeen wij reeds vroeger -gezegd hebben, namelijk dat er ook in
deze streken, evenals bij alle - onbeschaafde volkeren, waarzeggers en
toovenaars bestaan, die voor bijzondere gunstelingen der godheid
worden gehouden ell als bekleed met eene onbegrensde geheimzinnige
macht.
Dear bij de Roodhuiden de geneeskunde nauw met tooverij en
waarzeggen verbonden en grootendeels Diets anders is dan eon mengsel
van heidensche dweepzucht en bespottelijke mommerijen of listige
kunstgrepen, staan hare beoefenaars natuurlijk in hooge achting
worden zij ook als duivelbanners en waarzeggers geeerbiedigd.
Men denke hier niet dat alleen het gemeene yolk met dit bijgeloof
behebt is, ook de opperhoofden, krijgslieden en priesters, deelen er in,
en al schrij ven deze aan de toovenaars wellicht niet zulk eene onbegrensde macht - toe, eilskennen zij toch hunne bepaalde meerderheid in
Dennis en doorzicht.
Intusschen was ander de bovenvermelde bedrij ven de nacht
volkomen gedaald ; maar het was een nacht zooals alleen Amerika- die
oplevert, kalm, zacht, vol verfrisschende koelte en opwekkende geuren ;
een zwak en teeder licht regende als van de sterren nader, wier ontelbare legermacht aan den diep blauwen hemel schitterde met ongemeenen
glans, de maan zag er zoo vroolijk uit als verlustigde zij zich in den
kristalhelderen ether en schoot hare zilveren stralen over de slapende
stad, alle voorwerpen dompelende in eene fantastische schemering ;
eene diepe, bijna godsdienstige stilte heerschte in de eenzame straten.
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Don Miguel volgde met de oogen de beide mannen zoolang hij hen
zien kon ; toen werd het ook voor hem tijd en trad hij langzaain het
plein over om zich iiaar den tempel to begeven.
De dag was voor den jager zwaar en moeilijk geweest ; hij had
schier van oogenblik tot oogenblik nieuwe proeven van zelfbeheersching
en tegenwoordigheid van geest moeten geven ; hij had listig en fijn
moeten spelen tegen mannen die de scherpziende blikken onophoudelijk
op hem gevestigd hielden en meermalen op het punt waren den wolf te
ontdekken die onder de schapenvacht verscholen zat.
Intusschen had hij zich dapper geweerd en uit iedere verlegenheid
weten to redden, en zoo als de zaken thans stonden, had alle ieden
zich to mogen vleien dat het hem gelukken zou moeder en dochter te
verlossen.
De eerzame jager moest half in zich zelven lachen over de manier
waarop hij de indianen had verschalkt ; hij nam zich voor om zijne rol
dapper vol to 1 ouden en ten einde toe.uit to spelen.
Toen hij den tempel bereikte, maakte hij den sluitboom en de
grendels los en trad binnen, zich vorgenoegende met de deur aehter
zich ongesloten te laten, wei overtuigd dat niemand hem zou durven
stores, vooreerst wegens de heiligheid der plaats, en ten tweede uit
hoofde der bijgeloovige vrees die hij den Roodhuiden hail weten in te
boezemen.
Met zijn verzoek aan den opperpriester mu den nacht in het hoiligdom to mogen doorbrengen, had de jager goon ander doe', dan om de
maatregelen, die hij tot bevrijding van de jonge meisjes noodig achtte,
met den mantel van den godsdienst to bedekken, en tevens eenige vrije
uren to vinden, om zonder door de lastige welwillendheid der familie
en vrienden van zijn gastheer to worden gehinderd, zijn beraamd plan
tot bevrijding der jeugdige gevangenen nader to kunnen overwegen.
Het inwendige des tempels was zeer somber ; de eenige lamp die
voor de offertafel brandde, verspreidde slechts een flan* en schemerachtig Licht, te zwak om do duisternis to verdrijven.
Don Miguel trok zich achter den donkersten hook des tempels
terug, hurkte op den grond neder, haalde de pistolen nit zijne borst 'en
legde die onder zijn bereik om ze des noods to kunnen gellruiken ; na
zich tom met een scherpen blik in de hem omgevende duisternis verzekerd to liebben dat apes eenzaam en stil was, began hij over zijne
zaken na to denken.
trauso-the,” voelcis h lanorttnetbaod 11,45Ati (loot- trnroioeietii§,
hetzij da' den indrok der plaatti waar hij lAich Ilevawl nweerwil van
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zijne aangewende pogingen om wakker te blijven, zijne oogleden
zwaarder warden en zich onwillekeurig sluiten ; eindelijk zonk hij
bewusteloos in de armen vau den slaap, die hem onweerstaanbaar
overmeesterde.
Hoe lang beeft hij wel geslapen ?
Hij zelf had het u niet kunnen zeggen, toen een licht gedruis(th,
niet ver van horn af, hem plotseling de oogen deed opslaan.
Even als alle menschen die gewoon zijn aan het onrustig en gevaarvol leven in de wildernis, waar men gedurig op zijne hoede moot zijn,

Wimpa de Zwarle Panter.

bezat de jager zulk een scherpte van gehoor en snene gewaarwording,
dt hij, hoe zwaar ook vermoeid, op het minste geritsel wakker word ;
en vooral wanneer hij wist dat hij zich in een govaarlijke stelling
beyond, was zijn slaap nog lichter dan dien van een kind.
Nauwelijks was Don Miguel ontwaakt, of hij kook rond, maar
wachtte zich wel om eenige beweging to make.n, waardoor hij zou
hebben verraden dat hij niet moor shop.
Hij zag intusscheu nets ; het was nog altijd nacht en wat erger is
het was stik donker want de maan was op dit oogenblik bewollit en de
lamp was uitgedaan.
Hij begreep dus terstond dat or iemand in den tempel moest zijn
gekomen, waarschijnlijk om hem to bespiedeng
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Maar wie had aldus den gewijden tempel durven overschrijden ?
Slechts tweeerlei soort van lieden konden dit hebben gewaagcl,
namelijk vrienden of vijanden.
Vrienden ? hij had er maar een in de stad, namelijk den Spotter, en
zoo deze bier was geweest, zou hij gewis, als een krijgsman betaamt,
vrij en frank zijn te werk gegaan, maar niet als een diet in en nit zijn
geloopen, op gevaar af van zich een kogel door den kop te zien jagen.
Het moest dus een vijand zijn geweest.
Maar wie ?
Die hij ervan verdenken kon, namelijk Wimpa of deWitte-Beer,
kenden hem niet, en bovendien zouden zij hem toch niet hebben herkend
door ziine vermomming, waarmede hij reeds vrij wat scherper oogen
had misleid dan de hunne ; overigens had hij gedurende den loop van
den slag de beide Sachems geene enkele maal ontmoet, zij konden het
derhalve niet gewecst zijn.
Maar wie dan ?
Dit was eene vraag die de jager ondanks al zijn& geslepenheid niet
in staat was op te lossen.
In deze onzekerheid, om niet onverhoeds overrompeld te worden,
strekte hij met eene schier onm ,rkbare beweging den arm uit, tot zijue
hand de pistolen bereikte ; hij greep die, nam er in iedere hand een,
riolthe zich half op, en met de oogen geopend en de ooreu op het minste
geluid gespitst, hield hij zich gereed om ied.eren vijand, wie het ook
wezen mocht, moedig het hoofd to bieden.
Intusschen had bet gedruisch dat hem had doen ontwaken zich
niet herhaald en alles bleef roerloos en stil.
Te vergeefs zocht de jager eene schim in ch duisternis ; geen de
minste schaduw of geluid liet zich 'vernemen noch stoorde de stilte des
heiligdoms.
-En toch had Don Miguel zich niet bedrogen ; hij had maar al to
duidelijk sluipende voeten bedeesd over den marmeren tempelvloer
h6dren schuiven.
Men moot zich eenmaal zeif in dergelijken toestand als die van den
jager hebben bevonden, om er- al het verschrikkelijke van te kunnen
beseffen : zoo dicht iv uwe nabijheid, misschien geen twee passen van u
af, een vijand to gevoelon met het onfeilbaar instinct dat God den
mensch itischiep, om hem voor onzichtbaar naderend gevaar to behoeden,
ell dan zich niet to durven verroeren, nit vrees dat de minste beweging
zou verraden dat gij hem afwacht.
Zulk een toestand, even als die van het arme vogeltje, dat door een
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ratelslang verbijsterd, zijn lot niet ontgaan kan, is allerpijnlijkst en
wordt, zoo hij eenige minuten aan.houdt, gruwzamer straf dan de dood
zelf.
Voorzeker was Don Miguel een man van beproefden cooed.
Het waagstuk reeds dat hij op dit oogenblik ondernam bewees in
hem eene vermetelheid, die, ik zal zeggen den dood trotseerde, deze
zou hier niets geweest zijn, maar het vooruitzicht op de wreedaardige
folteringen die de Roodhuiden zoo spitsvondig weten te verzinnen, om
hunne slachtoffers het vleesch te doen Ellen en hun het level]. als het
ware droppel voor droppel uit het verscheurde lichaam te tappen.
Na een kwartieruurs van de vreeselijkste verwachting moedig te
hebben volgehouden., voelde hij zijns ondanks zich de hares stoppelen
en gudste hem het koude zweet vaii de slapen.
Duizend duivels ! mompelde hij in zich zelven, moet ik mij dan
zoo laten worgen ? Genadige Hemel ! wat er ook gebeure, ik moat weten
wat er van is.
Oogenblikkelijk, als door een springveer opgestooten, stond hij op
de beenen, met een pistool in iedere hand.
Terstond kwam er van achter een der pilaren een donkerder
schaduw to voorschijn on sprong als een tijger op hem of ; de jager,
door eene onzichtbare hand bij de keel gegrepen, taimelde reeds op den
grond eer hij nog den tijd had om een schreeuw to geven ; een mare
vdet werd hem op de borst gezet ell als door een zwarte wolk zag hij
een grimmig gezicht hem woest aangrijnzen.
Don Miguel was alleen, zonder hujp ; het was gedaan met hem,
niets kon hem meer redden ; hij slaakte een half gesmoorde zucht en
sloot de oogen, gelaten zijn lot afwachtende.
Op het oogenblik echter, dat 'hij den doodelijken slag meende to
ontvangen, voelde hij de hand die hem bij cie keel hield zich ontsluiten
en sprak eene schertsende stem :
- Sta op, machtige Ilacateotzin ; ik heb u alleen willen bewijzen
dat gij in mijne macht zijt.
De jager stond op, gekneusd en bedremmeld als hij was door zulk
een woesten aanval.
De andere vervolgde :
- Wat wilt gij geven orn het gevaar to ontkoinen dat u dreigt en
om vrij en ongestoord 'mar de calli van Atoyac terug to mogen keeren ?
Maar de jager, die inmiddels tijd had gevonden om van zijn sehrik
to bekomen, stelde zich reeds in postuur ; zoodra hij'zijne pistolen weder
voelde, was or goon schaduw van vrees meer in zijn hart '; hij wilt dat
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hij zich slecbts tegen een enkelen vijand te verdedigen had ; die vijand,
na hem een oogenblik onder zijne voeten te hebben geworpell, was
onvoorzichtig genoeg geweest om hem zijne vrije bewegingen terug te
geven ; de kans tusschen hen stood this plotseling wederzelijk.
— 1k geef U niets, Witte-Beer, antwoordde- hij stoutweg ; waarom
hebt gij mij niet liever gedood toen ik weerloos ter aarde lag ?
Be Sachem, want het was niemand anders dan hij, sprong onwillekeurig terug van verbazing, toen hij zich zoo gemakkelijk herkend zag.
— Waararn ik u niet gedood heb, hond ? was zijne wedervraag, is
omdat ik medelijden- met u had.
- Neen, omdat gij bevreesd waart, Sachem ! hervatte de jager
onverschrokken ; het is toch geheel iets anders orn een vijand , op het
slagveld te dooden, dan om een vertegenwoordiger van de groote
geneeskun.de te vermoorden in den tempel van den Wacotrdah, waar
diens almachtige hand hem beschermt ! Gij waart bang, zeg ik
De jager had niet misgeraden ; het was juist deze bijgeloovige
vrees die den Roodhuid zijne hand zoo schielijk deed terughouden, toen
hij de macht had en gereed was am den doodelijken slag toe te brengen.
— Ik zal u dit niet betwisten, antwoordde de Witte-Beer maar
zeg mij toch hoe gij zoo spoedig mijn naam hebt geraden, want ik ken
u niet ?
— Maar ik ken u, ik, riep Don Mig riel ; de Wacondah gaf mij uwe
tegenwoordigheid te kennen ; ik wachtte u reeds af en dat ik uw aanval
niet verbinderde, was alleen omdat ik heb willen zien of gij in uwe
goddeloosh9id zoo ver zoudt durven gaan om het heiligdom zij irs tempels
te bezoedelen.
De Indiaan meesmuilde.
- Gij gaat te ver, toovenaar, zeide hij spotachtig ; zonder een
oogenblik van zwakheid, die ik mij zelven verwijt, waart gij een kind
des doods geweest !
— Misschien ! maar wat wilt gij van mij ?
- Weet gij dat niet ? gij, voor wien, zooals gij zegt, niets verborgen. is.
— 1k weet 0111 welke reden gij hier zijt ; gij zoudt het mij vruchteloos zoeken te verbergen. Dat ik u die vraag doe is omdat ik weten wil
of gij durft liegen.
De Witte-Beer dacht een oogenblik na hervatte toen op vasten
toon:
- Hoor peens, toovenaar, Of go zijt een bedrieger, dat ik wel
geloof, Of gij zijt inderdaad wat gij voorgeeft, een groot geneesmeester,
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bemind door den Wacondah en door hem bezielci ; in den een of anderen
zin wil ik miju twijfel opgelost zien. Wee u . ! zoo -gij mij zoekt te
bedriegen, dan dood ik u als een hond en dan zal uwe huid, u aan riemen

anders niets na zich het !Jan kermende moeders, onteerde maagden.... (Blz. 1295.)

van het lijf gesneden, de teugels van mijn paard versieren daarentegen,
zoo ge waarheid spreekt, zult gij geerl getrouwer vriend of gewilliger
dienaar hebben dan mij.
1k veracht uwe P haat en ik verlang uwe vrieidschap niet,
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Witten-Beer, antwoordde de jager op plechtigen toon ; uwe machtelooze
bedreigingen verschrik.ken mij niet, maar om u de uitgestrektheid
mijn.er wetenschap to doen beseffen, neem ik aan to doen wat gij mij
vraagt en U. to zeggen welke reden u aandreef om mij bier te komen.
zoeken.
— Doe dat, toovenaar, en dan, wat or ook op volgen mag, zal de
Witte-Beer de uwe zijn.
De jager glimiachte en haalde minachtend de schouders op.
- Alsof het zoo moeielijk ware to radon wat een man des bloods
wil, hervatte Don Miguel. Gij en uw waardige medegenoot Wimpa, gij
hebt u verbonden met een nietswaardigen hand, het uitvaaisel der
bleekgezichten, om hier twee schuldelooze meisjes die aan de zorg van
uw naedeplichtige waren toevertrouwd, op to lichten. Op heden hebt gij
de twee an.dereh met wie gij zijt saamgespannen pogen to bedriegen, om
de gevangenen alleen voor u zelven to behouden. Bij den oppersten
Sachem aangeklaagd door Atoyac, aan wien al uwe handelingen en
kuiperijen ten volle bekend zijn en die, wat erger is, weet dat gij u
bovendien van de hoogste macht zoekt meester to naaken, om u tot
gouverneur en bevelhebber van Quiepa-Tani to doen benoemen, zit gij
thans in 't nauw en hebt gij u zelven verioren gevoeld. Door den nood
gedrongen, zijt gij bij mij gekomen om to zien of gij mij zoudt kunnen
omkoopen, om u met de macht die mij ten dienste staat de schoone
gevangene to helpen bemachtigen, die gij zoo vurig begeert, ten einde
met haar to vluchten eer men middel gevonden heeft am u in hechtenis
to nemen. Is dit alles ? Heb ik ook de een of andere bijzonderheid vergeten ? of heb ik inderdaad uwe gansche gedachte geraden ? Antwoord
mij, hoofdman, en logenstraf mij zoo gij durft
De Sachem had doze lange reeks van beschuldigingen met Minamende ontroering aangehoord ; de afwisselende aandoeningen op zijn
gelaat, terwijl hij den toovenaar beluisterde, Damien een ware studio
zijn geweest voor ieder leerling van Lavater en toen Don Miguel
eindelijk zweeg, boog de Witte-Beer het hoofd en stotterde met nauwelijks hoorbare stem :
- Mijn vader is inderdaad een tlacateotzin, do Wacondah openbaart hem alles, zijne wetenschap is onbeperkt ! Waar is dus de man
die voor hem lets zou kunnen verbergen ? Zijn oog, doordringender dan
dat van den arend, doorgrondt de harten.
— Mans hebt gij mijn antwoord, Witte-Beer, hervatte de jager,
ga flu heen en stoor niet 'anger de stifle afzondering in welke ik mij
hier had teruggetrokken.
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- Zou mijn vader dan Diets voor mij wilier doen ? vroeg de
Sachem schroomvallig en op deemoedigen Loon.
— Wel zeker, ik doe reeds veel voor u.
- Wat doet mijn vader dan ?
— 1k laat u in vrede vertrekken, terwijl het mij slechts een wenk
zou kosten om u dood aan mijne voeten te doen nederstorten.
De Indiaan deed twee of drie stappen voorwaarts om nader bij den
jager te komen, dien hij thans bijna met de hand kon aanraken. Don
Miguel intusschen, wiens altijd waakzaam oor in de verte voetstappen
hoorde naderen, lotto Diet op deze beweging van den Witten-Beer, daar
al zijne aandacht gericht was op hetgeen elders omging.
Weldra echter scheen de jager de oorzaak van het nieuwe gedruisch
begrepen to hebben, zijne gefronste wenkbrauwen ontplooiden zich en
met een glimlach vervolgde hij tegen den Sachem :
- Welnu, waarom blijft de Witte-Beer larger pier, heb ik hem
Diet duidelijk genoeg gezegd dat hij zich moest verwijderen ?
- Ja, maar ik hoop nog altijd dat ik miju vader tot betere
gedachten jegens mij zal kunnen bewegen.
- Mijne gevoelens voor den hoofdman zijn zooals zij behooren ik
kan noch wil er iets aan veranderen.
Ooah ! maar mijn vader is ZOO goed, hij zal den Witten-Beer
wel willen helper.
- Neen, zeg ik u.
Wil mijn vader mij dan geen dienst bewijzen ?
— 1k wil het niet.
- Is dit wijns vaders laatste woord ?
- Mijn laatste woord.
- Welaan, sterf dan als een hond, want gij zijt niet beter waard !riep de Witte-Beer, terwiji hij met opgeheven arm en met het mes in de
hand woest vooruitdrong en een enkele sekond-e dreigend voor den jager
staan bled.
Deze had den Indiaan sedert de laatste oogenblikken scherp in 't
oog gehouden en op al zijne bewegingen nauwkeurig gelet.
Hij kenclè het listig en verraderlijk karakter der' Kamantsjen to
goed, om zich door de katachtige'manieren en geyeinsde zoetsappigheid
van den Roodhuid to laten verschalken : hij voorzag dus duidelijk wat
deze in 't zin had en met welke ontknooping hij de gespeelde komedie
dacht to eindigen.
Ondanks dit alles verroerde hij zich niet om den dreigenden scoot
to ontwijken, maar keek hij ziin moordenaar strak in de oogen, met de
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armen op de Borst gekruist, het hoofd hoog in den nek en een onverstoorbaar gelaat.
De moorddolk, ofschoon dreigend tegen den jager opgeheven, kon
intusscheu niet op hem nederdalen , , eensklaps sehoot er uit een der
donkerste hoeken des tempels een man te voorschijn, die zich van
achteren op. den Witten-Beer wierp, hem forsch bij den arm greep en
,.dien met zooveel kracht uit het lid wrong, dat de verlamde hand wel
genoodzaakt werd het mes los te later ; daarop verdween de onbekende
gestalt° even schielijk als zij verschenen was, zoodat het den verschrikten moordenaar zelfs aan tijd ontbrak om to zien of hij met een
mensch, dan wel met eon geest to doen had gehad.
De arm van den Witten-Beer viol hem machteloos bij het lijf, maar
hij slaakte geen kreet, en poogde zich niet to wreken ; zijne gelaatstrekken veranderden, zijne oogen rolden wild in hunne kassen, eene
stuipachtige beweging trilde door zijn geheele lichaam ; hij stortte voor
Don Miguel op de knieen en prevelde met eene door angst gebroken
stem:
- Vergeving vader ! vergeving
De jager deinsde een stap terug, alsof hij weigerde met den
onreinen boeteling in aanraking to komen, en het n , es met blijkbaren
afschu-w van zich afschoppende, riep hij op een toon van de uiterste
nainachting
- Raap uw wapen op, moordenaar !
Tot eenig antwoord woes het opperhoofd op ziju ontwrichten arm,
die hem machteloos langs het lijf hing.
— Gij hebt het zelf zoo gewild, hernam de jager ; had ik u niet
gezegd dat de hand van- Wacondali met mij was en rnij beschermde ?
Ga heen, keer naar uwe calli terug, bewaar het diepste stilzwijgen over
hetgeen hier gebeurd is ; en maak dat gij den volgenden avond tegen
zonsondergang met uwe prauw aan den oever der rivier zijt, beneden de
brug ; daar zal ik bij u komen, en misschien u genezen, zoo gij het
bevel dat ik u geef stip nakomt ; maar voor alle dingen, zorg dat gij
alleen zijt. Vertrek nu.
1k zal mijn vader gehoorzamen ; mijn mond zal geen woord
spreken zonder zijn verlof. Maar hoe kan ik zonder zijne hulp hier van
daan ? de geesten, die mijn vader beschermen, zullen mij immers
dooden, wanneer ik niet meer in zijne tegenwoordigheid ben ?
Dat is zoo. Gij zijt genoeg gestraft ; sta op en leun op mijn
schouder, ik zal u geieiden tot aan de deur van het heiligdom.
De Witte Beer stond op zonder een woord to uiten ; zijn muitzieke
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geest was gebroken, de ruwe les die hij ontvangen had, boezemde hem
voor den wonderdokter zulk eene bijgeloovige vrees in, dat hij zich liet
behandelen als een kind.
De jager geleidde hem zacht den tempel uit en de marmeren
trappers of en bracht hem tot aan de eerste straat.
Daar komende, onderzocht hij zorgvuldig den verrekten arm, om
zich to overtuigen dat hij niet gebroken was, en gaf hem toen zijn
afscheid.
— Dank den Wacondah, dat hij u zoo genadig behandelde, sprak
hij op een toon van gemengde goedaardigheid en gestrengheid ; binnen
weinige dagen zal uw arm genezen zijn, doch, maak deze les u ten
nutte, ongelukkige, heden avond zult gij mij wederzien ; ga nu, mijne
hulp is er u niet langer noodig, gij kunt wel alleen uwe calli bereiken.
— Ilt zal het beproeven, antwoordde de Sachem deemoedig.
Op een tweeden wenk van Don Miguel begon hij langzaam zijne
Avandeling naar huis.
Don Miguel volgde hem eene poos met de oogen, trail toen in den
tempel terug, en sloot deze keer de deur zorgvuldig achter zich dicht.
Op het oogenblik toen de jager in den duisteren tempel verdween,
liet het geschrei van den nachtuil zich hooren, om aan to kondigen dat
de zon niet meer lang toeven zou to verschijnen.

HOOFDSTUK XCIV.

Ceti nachtelijke verkenning.

Everaert, nadat hij Don Miguel aan den uitersten rand van het
woud had vaarwel gezegd, keerde in diepe gepeinzen naar het kamp
terug, waar zijn kamaraden hem met ongeduld wachtten.
Er verliepen verscheidene uren zonder dat de avonturiers een
woord met elkander wisselden. Omstreeks twee uren na den middag, op
het heetst van den dag, seinden de schildwachten de nadering van een
troep ruiters. Iedereen greep naar de wapenen. Weldra herkende men in
de nieuw aangekomenen Carlos en Juanito.
Everaert maakte Goedsmoeds zijn gewaarwordingen bekend en
vooral zijn vrees die hij om het leven van Don Miguel koesterdo.
Zij besloten hierop de stad onder vermomming binnen to sluipen.
De beide avonturiers maakten zich thans gereed voor den vermetelen tocht dieu zij voornemens waren to wagon, en begonnen zich to
vermommen.
Dank zij hunne bekendheid met de Indiaansche gebruiken, viol het
hun niet moeilijk om hunne kostumen in overeenstemming to brengen
met de rol die zij spelen zonden, en kwamen zij weldra als volmaakte
Indianen to voorschijn.
Toen al de noodige toebereidselen waren afgeloopen, stelde Goedsmoeds het commando der quadrilla in handen van Carlos, beval hem de
meeste waakzaamheid aari om zich niet te laten verrassen, en maakte
hem bekend met het signaal dat Ausschen hem en Don Miguel was
afgesproken.
Met een handdruk namen de beide avonturiers afscheid van hunne
kamaraden, schouderden hunne buksen, die zij liefst wilden medenemen en trokkeu op weg naar Quiepa-Tani, vergezeld van eenige
Chichimeka's, en van Carlos, die het niet overbodig achtte om bij
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deze gelegenheid, al was het ook in de verte, de ligging der stad op te
nemen, ten einde te weten hoe tij het best zijn plan van aanval zou
regelen en zijne mannen plaatsen, om op het eerste sein hunne vrienden
ter hulp te kunnen snellen.
De zon was juist aan het ondergaan, op het oogenblik dat de
blanken den rand van het woud en de uiterste grens van het kreupelbosch bereikten.
Een kleinen heuvel bestijgende, zagen zij 'voor zich nit ; op ongeveer anderhalf uur afstands, lag de stad, te midden der groene vlakte
die haar omringde als een kalmo zee van kruiden en bloemen.
De nacht daalde snel ; de dnisternis vermeerderde van minuut tot
minuut, en smolt weldra tot eene sombere massa to zamen ; het iur was
bijzonder good geschikt om den vermetelen aanslag, dien zij in 't zin
hadden, to wagon. _
Everaert en Goedsmoeds zeiden hunne geleiders voor het laatst
vaarwel- en stapten moedig het hooge gras en kreupelhOut in, waar zij'
spoedig verdwenen.
Gelukkig hadden de waaghalzen, die zonder dat in de duisternis
moeielijk den weg zouden gevonden hebben, de breede loopsporen
slechts to volgen, sedert -lang gebaand door de miters en voetgangers,
die gedurig naar de stad gingen of or van daan kwamen, en welke
voetpaden alien op een der poori en nitliepen.
Intusschen liepen onze twee vrienden zelfs dicht bij de stad en op
een geheel open terrein weinig gevaar van ontdekt to worden ; de eenige
liedon die zij konden ontmoeten waren enkele boschloopers on spionnen,
in het weinig waarschijnlijke geval, dat de Indianen tegen hunne
gewoonte OM gedurende den nacht geene beweging te maken, bet noodig
mochten hebben geacht eenige mannen uit to zenden om den omtrek te
bewaken.
De beide, mannen konden dus zonder vrees voor ontdekking rustig
samen praten, zoo zij slechts zorg droegen hunne stem niet te zeer to
verheffen en hunne oogen en ooren gestadig open to houden, om ieder
gevaar to ontdekken, zoodra het zich opdeed.
Everaert had gansch den tijd met gebogen hoofde geloopen.
Hij dacht na op de zoo sombere wederwaardigheden die hem in
Mexico waren to gemoet gekomen ; hij dacht met innigen weemoed aan
de nooit vergeetbare Gabrielle, de' zoo snel ontrukte bruid ; hij dacht
aan Cassa die overal zijn slachtoffers had gemaakt, die de bezettingen
der Blanken afliep en anders niet na zich liet dan kermende moeders en
onteerde maagden, puinen en ellende. Hij dacht aan Bellarosa, aan haar
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dochtertje Lydia, voor Wier redding hij thans zijn leven ten offer bracht.
Hij ging met zijn makker rechts of om de rivier to naderen, die zij
een kwartier later bereikten. De oevers waren eenzaam : de rivier zoo
effen en kalm als een spiegel, lag aan hunne voeten en had veel van een
zilveren lint.
— Thans, zei Goedsmoeds moeten we ons niet to veel haasten ; al
kunnen wij zwemmen, zullen wij die kunst liever voor het laatst
bewaren, als wij geen andel' redmiddel meer weten. Doorzoek gij nu
eerst al de boschjes aan den eenen kant, terwijl ik den anderen opga ;
want ik zou mij zeer bedriegen, als wij niet hier of daar eene prauw
vonden.
In doze verwachting had de jager zich niet bedrogen ; na t enige
minuten zoekens vonden zij werkelijk een bootje, onder een hoop
bladeren verborgen, to midden van dichte boschjes linzen en floripondio's ; de pagaaien lagen eenie passen verder.
Everaert legde zich plat op den bodem der prauw terwiji Goedsmoeds
de pagaaien greep en begon to roeie-n, maar met gemaakte onverschilligheid, zoodat het vaartuig niet dan langzaam en afgemeten voortstevende.
— Ziet gij , fluisterde de jager, op deze manier behandeld, zullen
de roode duivels, zoo er hier of daar soms een op den uitkijk staat, mij
gewis voor eel] van hunne stadgenooten aanzien, die nog laat van het
visschen komt en naar zijne calli terugkeert.
Intusschen versnelde de jager allengs en onmerkbaar zijne vaart,
derwijze, dal_ de prauw na verloop van een half uur een betrekkelijk
goeden gang maakte, ofschoon altoos bedaard genoeg om geen argwaan
to wekken.
Nu stevenden zij meer dan een uur ongehinderd voort en kwamen
eindelijk binnen de stall. Zoo zij echter gemeend hadden hunne ontscheping even onopgemerkt to kunnen volbrengen, werden zij in daze
verwachting teleurgesteld.
In de nabijheid der brug — de plaats waar de Indianen gewoonlijk
aan land stapten, hetgeen duidelijk genoeg bleak uit het aantal bootjes
die daar aan wal lagen, — ontdekte Goedsmoeds in de verte een
Indiaanschen schildwacht, die op zijn lans stond to leunen, en de prauw
niet uit het oog verloor. De jager bespiedde met snellen blik den
geheelen omtrek en overtuigde zich dat de schildwacht alleen was.
— Die kerel ! bromde hij in zich zelven, staat daar juist van pas
om naar de eeuwigheid to worden gezonden. ; als er niemand antlers is
dan hij, zullen wij hem spoedig uit den weg ruimen.
Hij bukte in de prauw en gaf Everaert verslag van hetgeen er
omging , daze antwoordde met een paar woorden.
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— Goed ! Het is waar, zeide de jager zich oprichtende, er is geen
ander middel op.
Hij stuurde thans de prauw recht op den schildwacht aan. Zoodra
de jager ander het bereik zijner stem kwam, riep de Indiaan hem toe :
— Ooah ! mijn broeder komt wel laat in Quiepa-Tani, alles slaapt
reeds op dit uur.
— Oat is zoo, antwoordde Goedsmoeds in dezelfde taal als die van
den schildwacht ; maar ik breng oak een goo& vracht visch merle.
- Ei riep de kri;gsman nieuwsgierig, mag ik die even zien ?
- Mijn broeder mag ze niet alleen zien, hernam de jager beleefd,
maar ik geef hem zelfs verlof om er de mooiste uit to zoeken.
- Ooah ! mijn broeder heeft eon milde hand, do Wacondah, zal die
nooit-ledig laten ; ik neem uw aanbol. aan.
- Hm zei Goedsmoeds ; die arme stakker, 't is wanderlijk zoo
gauw als hij toehapt : hij begrij pt niet dat hij zelf de visch is die
geva-ngen zal warden, en met doze philasofische aanimerking roeide hij
nader aan wal.
Weldra stootte de prauw op het oeverzancl. De Indiaan, door' het
bedriegelijk aanbod van den jager verschalkt, Wilde voor hem in beleefdheid niet onderdoen ; hij greep het boatje bij de voorplecht, om het op
het droge to halen.
- Ooah ! riep hij, inderdaad ik geloof dat mijn brooder eene goede
vangst heeft gehad, want de boot is zwaar.
- Dit zeggende bukte hij, om aan zijne pogingen moor kracht bij
to zetten en de prauw des to spoediger aan wal to krijgen ; maar hij had
er den tijd niet toe, daar Everaert or eensklaps uitsprong en den ongelukkigen Indiaan onverhoeda zulk eon slag met den kolf van zijn geweer
toebracht, dat doze bewusteloos op het zand neertuimekle.
— Ha riep de jager, terwiji hij op zijne beurt aan laud stapte, die
zal ons ten minste vooreerst niet verraden.
De onverbifidelijke jager nam den Indiaan op, wierp hem in de
prauw en gaf daze met de pagaai zulk eon geweldigen stoat, dat zij op
eons midden in den stroom lag en snel de rivier afdreef, om eenige
oogenblikken later buiten de stad to verdwijnen.
De avonturiers waren nu gereed om zich to verwijderen. Maar
thans begonnen eerst de grootste bezwaren der onderneming : hoe
zouden zij to midden der duisternis terecht kornen, in eene stad die hun
geheel onbekend was ? Waar en hoe zouden zij Don Miguel of den Spotter
vinden ? Ziedaar twee vragen die beiden even onmogelijk schenen ow
op to lossen.
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— Bah ! riep Goedsmoeds, het eene spoor is Diet moeilijker te
vinden dart bet andere ; in de stad of in de wildernis, dat naaakt weinig
verschil, laten wij zien.
— Het voornaamste is, dat wij ons zoo spoedig mogelijk van hier
verwijderen.
— Ja, hier is het voor ons niet veilig ; maar ik bedenk jets, laten
wij het groote plein trachten te bereiken, daar zullen wij nog de baste
inlichtingen kunnen bekomen.
— Op dit uur ! dat zal dunkt mij vrij vrij moeielijk gaan !
- Integendeel. Wij zullen er ons vooreetst schuil houden tot de
dag aanbreekt ; de eerste Roodhuid de baste die onder ons bereik komt,
zal zich verplicht rekenen ons het therms van den dag te verterlen en
dus van onzen vriend Don Miguel bericht doen, de groote wonderdOkter
uit Yuma, die moet hier ten minste reeds bekend zijn, te duivel ! ja,
vervolgde hij lachende.
Een vroolijkheid daar Everaert met al zijn hart in deelde.
Het was zonderling zoo goed als doze twee mannen hunne onbezorgdheid en luchthartigheid behielden, to midden eener stad die zij
geweldigerhand waren binnengedronhen, waar zij in ieder burger een
vijand moesten verwachten en waar duizend gevaren hen van alle
zijden bedreigden • ; ondanks dit alles waren zij evenzeer op hun gemak,
iids bevonden zij zich to mid.den hunner vrienden.
Zij lachten en schertsten alsof hun toestand de aangenaamste der
wereld ware geweest.
— Wel, het is hier een aardig doolhof ! hervatte Goedsmoeds
vindt gij niet dat het hier sterk naar gebroken beenen riekt ?
- Wie weet misschien komen wij er nog beter af dan wij denken.
- Een ding is zeker, namelijk dat wij het spoedig weten zullen.
- Laten wij doze straat ingaan, die schijnt ten minste lang en
breed genoeg ; het komt mij voor als waren wij hier op den rechten weg.
— 1k help het u wenschen Welaan, de eene straat is zoo goed
als de andere.
De avonturiers gingen de straat in die voor hen lag, en van de brug
naar de binnenstad Hop.
Het toeval had hen wel gediend : na lien' minuten langzaam to zijn
voortgewandeld, bevonden zij zich reeds op het groote plein.
-- Ziedaar riep Goedsmoeds op een.toon van verrassing, wat zegt
gij nu ; hebben wij ons to beklagen ? het geluk schijnt ons to dienen ;
maar dat moot ook wei ! vervolgde hij, want de fortuin dient de gekken,
en wat mij betreft hebben wij alle aanspraak op hare sympathie.
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— Stil ! riep Goedsmoeds schielijk, daar komt iemand.
— Waar ?
De jonkman woes met de hand in de richting van den Zonnetempel.
— Daar ! antwoordde hij.
— Inderdaad ! mompelde Everaert ; maar mij dunkt, die man doet
net als wij. Hij schijut op zijne hoede to zijn, en ziet er uit alsof hij iets
zoekt. Wat reden kan hij hebben om zoo laat nog to spoken ?
Na een.e korte woordenwisseling waren de avonturiers het Bens ,
zij scheidden van elkander en naderden den nachtwandelaar van twee
yerschillen.de kanten, met sluipenden trod, terwijl zij zich zooveel
mogelijk in de schaduw hieldeu ; hetgeen echter niet 7,00 gemakkelijk
ging, daar de moan joist was opgekomen, die wel is waar nog niet veel
licht verspreidde, maar toch genoeg Om de voorwerpen op vrij verren
afstan. d to onderscheiden. De onbekende bleek intusschen niet van plaats
to veranderen, maar bleef altijd op hetzelfde punt waar zij hem het eerst
ontdekt hadden ; hij stand eenigszins voorover gebogen*, met het oor
tegen de tempeldeur en scheen met alle aandacht to luisteren.
Goedsmoeds en Everaert maakten zich gereed om op hem aan to
loopen, toen hij zich eensklaps oprichtte.
Zij smoorden nauwelijks eon luiden kreet van verrassing:
— De Spotter ! mompelden beiden.
Maar hoe -zacht zij oak gesproken hadden, de Sachem had hen
gehoord ; zijn doordringencl oog merkte hen dadelijk op.
— Oaah ! riep hij zoodra hij hen lag, en kwam onmiddellijk naar
hen toe.
De avonturiers traden thans buiten de schaduw, die hen tot hiertoe
onkenbaar had gemaakt en wachtten tot de -Indiaan bijna vlak voor hen
stand.
— IIK ben het ! riep Goedsmoeds.
— En ik ! vervolgde Everaert.
Het opperhoofd der Chichimeka's deinde vol verbazing terug.
— Het grijze hoofd hier ! riep hij uit op eon toon van verrassing
die zich moeielijk laat beschrijven.
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net groote geneesmiddel.
Wij hebben vroeger gezien hoe Don Miguel, na den Witten-Beer tot
aan de tempeldeur gebracht en naar huis te hebben gezonden, in het
heiligdom was terug gegaan en de deur zorgvuldig achter zich gesloten
had.
Even te voren echter, terwiji hij den vernederden Sachem den
marmeren trap afhielp en hem een eind ver naar zijn huis geleidde,
waren Goedsmoeds en Everaert in den tempel gekomen, waar de Spotter
hun een schuilplaats verleende tot de morgen zou aanbreken.
ffe trouwe Sachem stond thans, met de schouders tegen den muur
geleund en de armen kruiselings op de borst, de terugkomst van Don
Miguel af to wachten.
— 1k zeg u dank voor uwe hulp, hoofdman, zeide doze zoodra hij
hem zagi ; zonder u zou 1k verloren zijn geweest.
— Eon geruimen tijd reeds, antwoordde de Indiaan, was de Spotter
onzichtbare getuige van het gesprek zijns brooders met den Witten-Beer.
— 't Is gelukkig dat wij van hem ontslageu zijn, voor langen tijd,
zoo ik hoop, zeide Don Miguel, nu twijfel ik niet of onze plannen zullen
we' slagen.
De krijgsman schudde bedenkelijk het hoofd.
— Twijfelt gij nog, hoofdman ? vroeg de jager.
— a twijfel sterker dan ooit.
— Hoedat ! nu alles naar wensch gaat en alle bezwaren voor ons
uit den weg treden. ?
— Ooah ! sommige bezwaren gaan uit den weg, maar andere, veel
grooter en mo-ielijker te overwinneu, komen or terstond voor in de
plaats.
— Ik begfijp u niet, hoofdman ; s of hebt gij misschien slecht nieuws
to vertellen ? Spréek dan onverwijld, want Qnze tijd is kostbaar.
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- Mijn broeder zal zien, antwoordde het opperhoofd.
Zich thans half omkeerende klapte hij tweernaal in de handen. Op
dit eenvoudig signaal, als had het de macht om geesten op to roopen,
kwarnen er opeens twee mannen nit de schaduw te voorschijn en traden
den verwonderden jager te gemoet. Doze had hen dadelijk herkend, hij
sloeg de handen ineen en prevelde vol verbazing :
- Goedsmoeds en Evei aert hier ! Barmbartige hemel ! Wat rnoet
er nu van ons geworden ?
— Moot gij ons op zulk eeno wijs outvangen, oude vriend ? riep
Everaert getroffen.
— Maar wat doet gij in 's hemels naam hier P vroeg de jager.
Welke verkeerde inval heeft ii bewogen om bij mij to kowen, nu alles
zoo goed stond, dat wizen bijval om zo to zeggen verzekerd was ?
- wij zijn volsl rekt Diet hier om uwe plannen in den weg to
staan ; integendeel, nit ongerustheid over u, omdat gij u to midden van
al die roode duivels zoo alleen bevoudt, hebben wij u willen volgen om
u zoo mogelijk to kunnen bijstaan.
- Ik zeg u wel hartelijk dank voor uwe goede bedoeling ; ongelukkig echter is zij in de tegenwoordige omstandigheden veeleer nadeelig
dan nuttig. Maar hoe is het u toch gelukt in de stad to komen ?
— 0, zeer gemakkelijk, antwoordde Goedsmoeds.
En nu verhaalde hij in korte woorden alles wat wij gezien hebben
dat er tot dusver met hen gebeurd was.
De jager schudde het hoofd.
— Het is eon stout bestaan en ik moot bekennen dat het goed is
aangelegd. Doch waartoe zal het u dieiien dat gij zulke groote gevaren
getrotseerd hebt ? Veel grootere wachten u hier zonder noodzaak en
zonder nut voor ons alien.
- Dat kan wel zijn antwoordde Everaert form ; maar wat er ook
gebeure, gij begrijpt wel dat ik mij niet uit louter pleizier aan al die
gevaren heb blootgesteld of zonder voldoende reden.
- Dat wil ik gelooven, ofschoon ik vruchteloos poog to gissen
welke die reden zijn kan.
- Gis er maar Diet larger na ik zal het u wel zeggen.
Spreek.
— 1k hoop, oude vriend, dat gij mij begrijpen zult, hervatte
Evraert met nadruk op ieder woord ; ik wil en zal Bellarosa zien.
- Bellarosa zien ? dat is onmogelijk ! riep Don Miguel.
— 1k weet niet of het onmogelijk is, maar ik weet dat ik haar zien
zal.

1302

MAXIMILIAAN

— Gij zijt dwaas, Everaert, het is eene onmogelijkheid zeg ik u.
De Vlaming haalde de schouders op.
— Ik zeg u nogmaals dat ik haar zien zal ! riep hij standvastig :
zelfs al zou ik door een bloedbad moeten waden om dit doel to bereiken,
1k wil en ik zal het.
— Maar hoe zult gij het aanleggen ?
— Dat weet ik niet ; dat kan mij ook weinig schelen. En als gij
weigert mij to helpen, goed, dan zullen Goedsmoeds en ik er wel middel
op vinden. Zullen wij niet, oude kameraad ?
— Zooveel is zeker, Everaert, antwoordde de jager op zijn gewonen
kortswijligen toon, - dat ik u niet verlaten zal. Fen middel vinden'om tot
de gevangenen door to dringen dat zullen wij wel, maar of het goed en
bruikbaar zal zijn daar sta ik geenszins borg voor.
Er volgde eene vrij langdurige stilte. Don Miguel scheen door het
voornemen van Everaert als verplet ; hij begreep volstrekt niet hoe daze
tot zulk een besluit gekomen was. Intusschen begon hij nauwkeurig al
de kansen to berekenen, die de noodlottige komst des jonkmans tegen
het welslagen van zijn eigen plan opleverde. Eindelijk nam hij bet
woord weder op :
— a zal niet 'anger beproeven, Everaert, uw vermetel plan om. de
,gevangenen to gdan zien u of to radon, zeide hij , ik ken u to goed om
.niet to weten dat dit eene vergeefsche poging zou_ zijn en dat mijne
redeneeringen. u paisschien tot een of andere onherstelbare dwaasheid
zouden vervoeren ; ik neem zelfs op mij om u in de tegenwoordigheid
van Bellarosa to brengen.
— Belooft gij mij dat ? riep de jongman met levendige drift,
— Ja, maar op eene voorwaarde.
— Spreek, wat het ook zij, ik neem het aan.,
— Goed ; als het oogenblik daar is zal ik het u zeggen ; maar wat
ik u bidden mag, laat de Spotter toch uwe vermomming beter in orde
brengen. Als gij en Goedsmoeds niet behoorlijk gekleed in de stad komt,
zult gij geen stap kunnen doen zonder herkend to worden. Thans verlaat
ik u ;* het is dag geworden; ik moat naar den opperpriester en dus laat
ik u ouder het opzicht van den Spotter _: volg in alles zijnen raad, uw
leven is er mede gemoeid en niet alleen het uwe, maar ook dat van haar
die gij redden wilt.
De jonkreian huiverde min of moor.
— Ik zal u gehoorzamen, antwoordde hij, maar houdt gij ook uwe
belofte.
— Die zal ik houden, zelfs heden nog.
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Na eenige minuten zacht met den Spotter gesproken te hebben,
ging Don Miguel heen en liet de drie mann.en in den tempel achter.
Toen de jager in het paleis kwam, was de Amantzin juist gereed
om zich naar den tempel te begeven.
Attoyac, nieuwsgierig als alle echte Indian.en, had den opperpriester
sedert den vorigen dag niet verlaten, om ook het tweede bezoek van
den wonderarts te kunnen bijwonen, een bezoek dat zoo hij meende,
volgens hetgeen hij van het eerste gezien had, zeer belangrijk zou zijn.
Vergezeld van den Amantzin, die hem volgde als zijne schaduw,
begaf Don Miguel zich thans onmiddellijk naar het paleis der Zonnemaagden, om de zieken te bezoeken.
flier kwam hij weldra tot de zekerheid, dat Bellarosa zonder hinder
het paleis zou kunnen verlaten, en tegen de vermoeienissen van eene
reis wel bestand zou zijn.
De jonge moeder, door de hoop op eene spoedige bevrijding
gesterkt, had hare jeugdige krachten herkregen, en de zielskwaal die
haar heimelijk ondermijnde was als door een tooverslag geweken.
— Komt hij ? riepen Bellarosa en hare dochter te gelijk.
— Heden avond, verzeker ik U; ziehier een amulet, dat hij mij gaf
om u ter hand to stollen.
Moeder en kind vlogen elkander om den hals, om hare verlegenheid. en schuchter blozen to verbergen.
De jager, na haar eenige woorden te hebben toegefluisterd, verwijderde zich en riep heengaande met eene zachte stem :
— Tot van avond f
s
In de voorzaal van het paleis hadden de Amantzin en Atoyac met
sterk verlangen den uitslag van het bezoek des wonderdokters afgewacht. Toen de jager in hun midden verscheen en de opperpriester hem
met belangstelling naar den toestand der kranken gevraagd had, bleef
de jager een oogenblik staan, als om zich _te bedenken en na de hevige
inspanning der voorgewende geneeskuur zijne gedachten to verzamelen ,
daarop sprak hij met diepen ern.st :
— Mijn vader de opperpriester is een wijs man, niets evenaert
zijne kennis , laat zijn hart zich verheugen, want nu zullen zijne gevangenen weldra verlost zijn van den boozen geest die haar beziell.
— Spreekt mijn vader de, waarheid ? vroeg de Amantzin met
ongdwone statigheid, en met een blik, als zocht hij op het gelaat van
van -den wonderarts de mate van vertrouwen to lezen die hij hem
schuldig was.
Maar de gewaande dater was ondoorgrondelijk,
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- Hoor ! antwoordde hij, en verneem wat dezen nacht de groote
geest mij openbaarde Er is op dit oogenblik een tlacateotzin van een
verwijderden stam in de stad gekomen ; ik ken hem niet, en vOOr dezen
dag heb ik nooit van hem gehoord, maar hij is de groote man die mij
helpen zal om de zieken te redden. Hij alleen weet welke middelen haar
moeten worden toegediend.
— Zoo ! riep de opperpriester op eon toon van kwalijk bedekte
acliterdoclit ; maar mijn vader heeft zulke doorslaande bewijzen van
zijne onbegreusde kunde gegeveu, waarom zou hij dan niet alleen
Voleindige-n, wat hij zoo wel begonnen is ?
Ik ben maar een eenvou.dig man, wiens kracht maar alleen
berust in de beschermiug des bemels ; de Wacondah heeft mij het
middel aangewezen om de gezondheid der lijderessen te herstellen ; ik
moet gehoorzamen.
Op deze verzekering, boog de opperpriester zonder verdere tegenspraak, en hij verzocht thans den jager, om hem zijn volgende plannen
toe te vertrouwen.
— Die zal miju vader vernemen, zoodra de onbekende tlacateotzin
zijne gevangenen bezocht het ft, antwoordde Don Miguel ; maar hij- zal
niet law; behoeven te wachten, want ik voel den godsman reeds naderen.
,Dat mij n vader hem terstond binnenleide.
Juist op dit oogenblik werd er herhaalde niaien aaii de buitendeur
geklopt. De Amantzin, tegen wil en dank door de verzekering van
Don Miguel gedreven, haastte zich om open te doen.
Everaert trad binnen : dank zij de voorzorg van den Spotter, was
hij geheel onkenbaar.
Wij behoeven den lezer niet te zeggen dat dit tooneel vooruit door
den jager en den Sachem was afgesproken en voorbereid gedurende de
korte woordenwisseling die zij vroeger gehouden hadden, eer zij den
Zonnetempel verlieten.
Everaert wierp een vragenden blik in het rond.
- Waar zijn de zieken die ik op bevel van den Wacondah van den
boozen geest moet verlossen ? vroeg hij met eene ernstige stem.
De opperpriester en de jager wisselden een blik van verstandhouding: De beide Indianen stonden verbaasd ; de komst van dien man
zoo duidelijk door Don Miguel voorzegd, scheen hun bijna een wonder.
Wij zullen her het gesprek niet vermelden, tusschen de lijderessen
en Everaert gevoerd, toen Don Miguel den nieuwen wonderdokter in
hare tegenwoordigheid bracht, en bepalen wij ons bij de verklaring dat
het den jager eerat na verloop van bijna twee uren, die den jongelieden
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slechts zoovele minuten schenen, gelukte or een eind aan te maken en
met den jongen avonturier naar den opperpriester terug te keeren, wiens
argwaan hij niet langer durfde trotseeren en die hunne komst met
ongeduld verbeidde.
— Moed gehouden ! riep de jager schielijk maar zacht gedurende
den korten overstap alles gaat naar wensch,llaat de rest uu aan mij
over.
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— Wel ? vroeg de opperpriester zoodra zij weder in de voorzaal
kwamen.
Don Miguel richtte zich op in zijne voile reusachtige lengte, nam
eene houding aan even majestueus als gestreng en sprak met eene
welluidende stem, op ontzagwekkenden. toon :
- Hoort gij, machtige opperpriester en Sachem, de woorden die
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de groote Wacondah mij inblaast en op de lippen legt, en verneem wat
deze wonderman, hier tegenwoordig, gezegd heeft. De twee eerstvolgende
zonnen zijn tertzauh (van kwade beduidenis), maar op den avond van den
derden dag, zoodra de mezteli (de maan) haar weldadig licht verspreidt,
moot mijn zoon, de Sachem Atoyac, in den grooten tempel der Zon een
vigonia ram brengen, dien de Amantzin van Quiepa-Tani voor dien tijd
zal zegenen en dooden in den naam van Teotl (onbekende godheid) ;
daarna zal Atoyac de huid van den vigonia nemen en haar uitspreiden
op een kleinen berg buigen de stad, om to beletten dat de booze geeft,
wanneer hij de lichamen der gevangenen verlaat, zich van een der
inwoners in de stad meester maakt. Vervolgens zal hij de gevangenen
zelve naar dien heuvel geleiden..
— Maar, merkte de opperpriester aan, de kleine gevangene is to
zwak om het bed to verlaten waar zij op rust.
— Er is wijsheid in ieder woord dat mijn zoon spreekt, maar hij
verontruste zich niet, de Wacondah zal aan haar die hij redden wil, de
noodige kracht verleenen.
De Amantzin kon niet anders doen dan eerbiedig buigen voor dit
ontegenzeggelijk be w ij s.
— Wanneer hetgeen ik mijn vader gezegd hob gedaan zal zijn,
vervolgde de onverstoorbare jager, zal hij vier der dapperste krijgslieden
zijns y olks uitkiezen om de gevangenen des nachts to bewaken en
alsdan, nadat ik den machtigen Amantzin en alien die met hem zijn,
een drank zal hebben laten drinken, dien ik zal bereiden om hem en de
zijnen tegen alle booze invloeden to beveiligen., zal mijn brooder, de
onbekende tlacateotzin hier tegenwoordig, den boozen geest uitdrijven,
die thans de gevangenen nog kwelt.
De opperpriester en de Sachem hoorden hem stilzwijgend aan en
sclienen na to denken, hetgeen de jager niet onopgernerkt liet ; hij
haastte zich dus om er bij to voegen :
— Ofschoon de Wacondah ons helpt en macht geeft om to triomfeeren, moeten mijn broeder de Amantzin en de vier uitgelezen krijgsliedon die hij er toe bestemmen zal, den nacht, die de groote geneeskuur
voorafgaat, met mij in den heiligen Zonnetempel doorbrengen, terwij1
Atoyac aan den wijzen Amantzin twintig jonge merrien leveren zal, om
aan den Wacondali to offeren. Kan mijn brooder dit doen ?
— Ilm ! meesmuilde de Indiaan, weinig ingenomen met dozen
kostbaren eerepost ; maar wat krijg ik daarvoor ?
Don Miguel keek hem strak am.
— De vervulliug, voor het einde der tweede volgende maan, van
een wensch dien Atoyac sedert lang in stilte heeft gekoesterd.
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Dit zeide de lager op goed geluk af ; intusschen scheen hij zijn doel
juist getroffen te hebben.,--Avant de Sachem autwoordde met _eon verlegen
gelaat en met zekere gejaagdheid
Goed, ik doe het.
- Mijn vader is een wijze, riep de opperpriester, wiens voorhoofd
merkelijk was opgehaiderd, tom hij den jager over het offer der twintig
merrien hoorde spreken ; de Wacondah is met hem.
— Mijn zoon is goed, was al wat de jager antwoordde en hierop
nam hij van de twee mannen afscheid.
Op het plein stonden de Spotter en Everaert de twee avonturiers af
te wachten.
Terwijl zij samen naar de calli van Atoyac terugkeerden, deelde
Don Miguel aan zijne kameraden al de bijzonderheden van zijn plan
mede. Inderdaad was het zoo eenvoudig mogelijk en bestond alleen in
het ontvoeren der gevangenen zoodra deze zich op een bewusten heuvel
zouden bevinden. Dit was de eenige redelijke kans op welslagen want
om haar met geweld uit het paleis der Zonnemaagden op te lichten,
daaraan viel niet to denken.
Het uitstel van drie dagen voor het volvoeren van zijn plan, had
Don Miguel noodzakelijk gekeurd, om den Spotter naar zijn stam te
kunnen afzenden om versterking van manschap to hale; die men wel
'noodig zou hebben om de karavaan op den terugtocht naar het kamp en
naar Mexico to beschermen, daar zij zonder twijfel door de Indianen
zouden worden vervolgd. Ook Goedsmoeds zou zich intusschen almede
uit de stad moeten verwijderen, om de Gambucinos to waarschu wen
tegen den dag waarop de redding moest plaats hebben ten ein.de alle
noodlottig misverstand to verhoeden en de jagers in goede hinderlagen
to posteeren.
Nog dienzelfden avond gingen. de Spotter, de Witte-Lelie en Goedsmoods scheep, zooals reeds vroeger was afgesproken, in de prauw
waarmede de Witte-Beer, volgens bevel van Don Miguel hen aan de brug
afvvachtte. De Witte-Lelie zou zoolang in, het jagerskamp achterbli.jven,
tot de Spotter met den uitmuntenden arabier van Guerrero, een
gezwinden tocht heen en weer naar zijn stam had gemaakt.
Nadat Don Miguel en Everaert hunne vrienden, terwijl deze met
de prauw de rivier afzakten, een poosje hadden nageoogd, keerden zij
naar de calli van Atoyac terug.
De eerwaarde Sachem, ofschoon in sane alles behalve vriendelijke
stemming, wegens de levering der twintig merrien die de groote
geneeskuur hem kosten zou, ontving hen nochtans naar zijn baste ver-
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mogen, te meer daar hij ten aanzien van zulke machtige madmen als de
twee -wonderartsen, de heilige wetten der gastvrijiieid niet durfde
schenden.
Terwijl zij samen zaten te praten en te rooken, vertelde hij hun dat
Winn en de Witte-Beer plotseling nil, de stad vordwenen waren,
zoader dat iemand wist wat er van hen geworden was. Wat den WittenBeer betreft, hiervan waren de jagers niet onkundig en zijn vertrek
baarde hun geene ongerustheid ; met Wi..ipa intusschen was dit anders,
daar hun gastlieer verzekerde dat hij ma een sterke troop ruiters in
vollen oorlogsdos was weggereden. Zij vermoedden dat de jonge boofdman zich bij Guerrero was gaan voegen, hetgeen lien aanspoorde om
hunne waakzaamheid to verdubbelen, daar zij van den kant dezer
trouwlooze rnannen gewis eels verraderlijken aanval konden verwachten.
De drie dagen die er verloopen moesten epr de beslissende dag
kwam, werden met bezoeken aan de lijderessen en met offeranden in den
tempel doorgebracht. Intusschen scheen de 6,0 wel langzaam voort to
gaan voor Everaert en de twee gevangenen, die altijd in een stillen
angst verkeerden dat eon of ander onverwacht on.heil, het tot dusver zoo
gelukkig geslaagde plan harer verlossing zou verstoren.
Op den laatsten dag bevonden. Everaert en Don Miguel, volgens
gewoonte, zich wecler in gesprek m t Bellarosa, Naar aanbevelende om
zich in alles lijdelijk to gedragen en hunne voorscliriften strikt iia to
komen, toen zij eon zaclit geschoffel buiteii de deur van het lima aangrenzend vertrek meenden to hooren.
De voorzichtige jager zijn gelaat in de vereisclite plooi zottende,
haastte hij zich om de deur to openen en stolid nu onverwacht tegenover
den Amantzin, die verlegen terugdeinsde met de drift van iernand die op
eene onbescheidene nieuwsgierigheid word betrapt.
Zou hij ook hebben staan luisteien ? Zou hij wellicht gehoord
hebben wat or tusschen de jongelieden en den jager besproken was ? Na
rijpe overweging, dacht Don Miguel van neon ; hij oordeelde het echter
noodig zijne kameraden aan te bevelen op hunne hoede to zijn.
De vervelende dag daalde eindelijk ten avond, de zon ging onder
en de nacht kwam. Alles was gereed om tp vertrekken. Do gevangenen,
elk in eene hangmat geplaatst en op de schouders van vier sterke slaven
gedragen, werden mar den heuvel, die voor de geneeskuur was amigowezen, vervoerd en zachtjes op de vi.gonialluid neergelegd, die men op
gras had uitgespreid.
Volgens order van den ilacateotzin zette de opperpriester de vier
door hem medegebrachte, krijgslieden in de vier windstreken als
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schildwachten op post. Don Miguel sprak nu eenige geheimzinnige
woorden die door Everaert zacht mompelend werden beantwoord
daarop braudde hij eenige liandvollea welriekend gras en beval den
Amantzin, zoowel als den overigen Iudianen, om nedor to knielen en de
guest van Teal in te roepen.
Don Miguel wierp ander doze bedrijven een bespiedenden blik naar
de stad, om te zien of aan die zijde nog jets bijzonders gebeurde, maar
alles was kalm en de diepste stilte heerschte in de vallei. De twee jagers
die ook een poosje n.edergeknield waren, stonden weder op.
Dat mijne brooders hutine gebeden verdubbelen, zeide Don
Miguel met eene sombere stem, ik ga den boozen geest noodzaken om
bet liehaam der gevangenen to verlaten.
Onwillekeurig huiverden do gevangenen van schrik bij doze woorde-n. Don Miguel scheen dit niet op to inerken en gaf Everaert een
wenk.
- Dat mijne brooders nader treden klonk zijn bevel.
Daarop nadetden de vier schildwachten met eene schroomvalligheid
die bij de minste verdachte beweging der wonderdokters tot vrees
dreigde over to staan.
Don Miguel nam thans het woord weder op.
- Mijn brooder en ik, zeide hij, zullen thans tot bidden overgaan ;
mar om te beletten dat de booze geest als hij de gevangenen verlaat
*zich van u meester make, zal mijn brooder Twee-Konijuen voor ieder
van u een drinkhoorn geprepareerd vuurwater insehenken, war de
Wacondall de kracht aau heeft verleend, om hen die het driuken, voor
den boozen geest onvatbaar to maken.
De schildwachts waren Kamantsjen, groote liefhebbers van sterken
drank ; zoodra zij dus het woord vuurwater hoorden, schitterden huuno
oogen van verlangen. Don Miguel vulde hun ieder ongeveer een halven
kalebas vol brandewijn, met een goode dosis opium gemengd, dien zij
in een enkelen tong en met onmiskonbare blijken van genot verzwelgden. Aileen de opperpriester scheen een oogenblik to aarzelen ; maar
eindelijk kwam hij tot een hesluit en ledigtie Tnoedig ziju beker tot
groote verlichting der avonturiers, die zich over zijde aarzeling zeal,
ongerust hadden gemaakt.
— Nu alien op de knieen riep de jager met eene handle stem.
De Kamantsjen gehoorzaamden.
Don Miguel deed hetzelfde.
Everaert was de eenige die staan bleef, terwijl don Miguel met den
rechterarm naar het Noorden uitgestrekt, den boozen' geest scheen to
bevelen zich to verwijderen.
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De jager begon flu snel rond te draaien wader bet prevelen van
eenige -woorden zonder samenhang, die door Everaert werden herhaald.
De jager stond daarna op en sprak een soort van bezwering uit.
Hiermede verliepen twintig minuten.
Gedurende dit tijdsverloop was een der Indianen zacht voorover
gezakt, alsof hij zich uit ootmoed ter aarde boog.
Weldra deed een tweede hetzelfde, toen een derde, toen nog een, en
eindelijk viol ook de opperpriester op den grond. De vijf Indianen
gaven goon teekenen van leven meer.
Don Miguel, om zich van hunne volkomene bewusteloosheid to
verzekeren, pikte een van hen die het dichtst bij hem lag eventj es met
de punt van zijn dolk. De arme drommel verroerde zich niet : de opium
had zoo krachtig op hem en zijne kameraden gewerkt, dat men hen alle
vijf aan riemen had kunnen snijden, zonder dat zij or van ontwaakten.
Everaert wendde zich thans tot de gevangenen, die met klimmende
ongerustheid de ontknooping van dit zonderling tooneel afwachtten.
- Laat ons vluchten, zeide hij, het is om ons leven to doen.
Hij nap]. Lydia in zijne armen, tilde haar op zijn schouder, narn in
de linkerhand een pistool en liep zoo snel mogelijk den heuvel af.
Don Miguel, bedaarder dan de jonkman, begon met driemaal op
verschillende wijzen het geschreeuw van den watersperwer na to bootsen ; dit was het tusschen hem en zijne kameraden afgesproken signaal.
Na verloop van eene minuut, die hem eene eeuw scheen, werd
dezelfde schreeuw in de verte beantwoord.
— God zij geloofd ! riep de jager, wij zijn gored.
Hij naderde thans Bellarosa en wilde haar in zijne armen nemen.
- Neen, zeide zij glimlachend, dat is niet noodig, ik ben stork
genoeg en kart loopen.
- Kom dan mede, in 's hemels naam
Bellarosa stond op.
- Ga, zeide zij, ik zal u volgen. Denk slechts om u zelven, ik zal
mij wel weten to verdedigen.
- Braaf meisje, riep de jager. Maar dat is nu onnoodig ; blijf
slechts bij mij !
Hij dwong liaar thans om vooruit to gaan en beiden stapten eindelijk
den heuvel af. Eer zij echter het bosch halfweg bereikt hadden waren
de avonturiers genoodzaakt om stil to houden, daar Bellarosa door
verm.oeienis en aandoening overstelpt, gevoelde dat zij niet meer verder
kon.
Opeens hoorden zij paardengetrappel en een talrijke troop ruiters,
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met Goedsmoeds en Carlos aan het hoofd, kwam in galop uit het Bosch
to voorschiju en reed recht op hen af.
— Ho ! riep Everaert uitgelaten van vreugd, ik heb haar dus
eindelijk gered.
De beide gevangenen bestegen nu het paard dat reeds bij voorraad
voor haar was gereed gemaakt en werden in het midden van het
detachement geplaatst.
— Op marsch ! op marsch ! klonk het kommando, laten wij ons
niet overrompelen.
Plotseling blonk er een bliksemschicht in de verte, men hoorde een
scherp gefluit en een geweerkogel, bijna to zwak om doodelijk to treffen,
drqkte zich plat tegen het voorhoofd van een der Chichimeka's, lien hij
levenloos van zijn paard deed tuirnelen, twee passen achter don Miguel.
Weldra verhief zich met verschrikkelijk gehuil de woeste oorlogskreet der Kamantsjen.
— Achterwaarts ! achterwaarts ! schreeuwde Don Miguel, daar
zijn de Roodhuiden.
De mannen zwenkten ter zijde af, gaven hun paarden de sporen en
reden met duizelingwekkende snelheid weg.

HOOFDSTUK XCVI.

He hi:lisle storm.

Don Miguel had zich niet bedrogen : werkelijk waren het de
Roodhuiden, die onder aanvoering van Wimpa en Guerrero aan de eene
en van Atoyac aan de andere zijde, de Blanken nazetten.
Wij zullen den lezer deze plotselinge, zoo het scheen onverklaarbare
vereeniging van Wimpa en Atoyac met weinige woorden ophelderen.
In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat Don Miguel den
Amantzin verraste, terwij1 deze aan de deur stond to luisteron.
Ofschoon de opperpriester geen woord Spaansch verstond en or
bijgevolg weinig of niets van begreep, had hij toch eene zekere levendigheid in het gesprek opgemerkt, die hem verdacht voorkwam. Intusschen durfde de Amantzin zich tegen de plechtige ceremonie der groote
geneeskuur welke denzelfden avond zou plaats grijpen, niet openlijk
verzetten en gaf hij zijne vermoedens alleen in stilte aan Atoyac to
kennen.
Doze, ofschoon voor zich zeiven reeds weinig met vreemdelingen
ingenomen, toonde zich zeer verwonderd over den plotselingen argwaan
van den opperpriester en hield dieri in 't eerst voor louter inbeelding.
Later eater, toen hij zag hoe stork de grijsaard overtuigd scheen dat or
achter de mommerijen der gewaande wonderartsen eon of ander bedrog
verscholen was, eindigde Atoyac met de bedenkingen van zijn ouden
vriend in to stemmen en besloot hij oni den aangewezen heuvel met eon
welgewapende bende to bewaken en den Amantzin onmiddellijk te hulp
to komen, zoo doze de speelbal mocht worden van heimelijk verraad.
Bit alles tusschen de twee broeders bepaaldelijk afgesproken zijnde,
was Atoyac, zoodra de stoet der gevangenen Quiepa-Tani verlaten had,
haar met eon troep uitgelezen krijgAieden gevolgd ; aan den voet van
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den heuvel gekomen, had Atoyac zijne ruiters in eene hinderlaag op
wacht gezet, terwiji hij zelf de hoogte halverwege beklauterde, om
tusschen het hoop gran verscholen, alles te beluisteren en te bespieden
wat er omging.
Toen Atoyac de gebeden der vijf mannen hoorde, kreeg hij bijna
berouw dat hij gekomen was.
Weldra echter hield het geluid der stemmen op en hoorde hij niets
meer. Mans begon hij te veronderstellen dat er op de gebeden met
luider stem, stille gebeden waren gevolgd en hij bleef nog een geruimen
tijd luisteren. Maar het bleef stil en hij hoorde inderdaad niets moor.
Het opperhoofd besloot nu den heuvel op to klauteren ; maar hoe
stond hij verbaasd, toen hij op den top komende, niemand zag dan den
Amantzin en de vier krijgslieden, beweegloos op den grond uitgestrekt.
In het eerste oogenblik dacht hij dat zij dood waren en riep hij zijne
kameraden die (Rider aan den heuvel waren gebleven.
Deze klauterden terstoud naar boven en liepen naar de slapers die
zij met alle kracht schudden, maar niet konden doen ontwaken. Atoyac
vermoedde toen reeds gedeeltelijk de waarheid ; het driomaal herhaald
geschreeuw van den watersperwer, dat hij even to voren gehoord had,
kwam hem in de gedachten : hij twijfelde niet of de vluchtelingen waren
naar den kant van het bosch ontsnapt.
Hij steeg dus weder to paard en stormde met de zijnen in de-,,,e
richting, om de vluchtelingen onder eon huilenden oorlogskreet to
vervolgen.
Atoyac was de eerste die hen in 't oog kreeg en die ook het geweerschot loste dat een der Chichimeka's doodelijk trof.
Maar de stelling der blanker werd inderdaad zeer hachelijk, want
toen zij den rand van het bosch bereikten, werden zij plotseling tegengehouden door de bende van Wimpa en Guerrero, die hen verwoed
aanviel.
Bellarosa, en hare dochter werden in 't inidden door de Chichimeka's
beschermd en bevonden zich betrekkelijk in veiligheid.
Terwijl Don Miguel en Don Carlos zwenkten, om den aanval der
krijgslieden van Atoyac of to keeren en den aftocht to dekken, wapende
Everaert zich met de knods die een der gekwetste indianen had laten
vallen en stortte zich als een losgebroken tijger in het dichtst van den
drom.
De strijders, to veel op elkander gedrongen om van hunne vuurwapenen gebruik te kunnen makers, doodden elkander met lees- en
lanssteken, of verpletterden elkander met de knodsen en met de kolven
der geweren en buksen.
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Dit gruwzame bloedbad duurde ongeveer tien minuten, onder de
huilende oorlogskreten der Indianen en bet niet minder woesto krijgsgeschreeuw der Chichimeka's.
Eindelijk gelukte het Everaert met een der dapperste jagers den
menschendam te breken die hem den doortocht belette en nu stortte hij
zich door de bras die hij ten koste van tien zijner moedigste kameraden
geopend had.
Terwijl hij aan Don Miguel de taak overliet om zich tegen de
laatste pogingen der Roodhuiden te verzetten, verzamelde Everaort zijn
yolk rondom zich en stormde in vollen galop naar het diepste der
bosschen, waar zij spoedig verdwenen.
Met het opgaan der zon bereikten de avonturiers de grot, die
vroeger tot schuilplaats voor Don Carlos en de zijnen gediend had.
Het word tijd ; do paarden hijgden van vermoeienis en konden
nauwelijks meer voort ; bovendien hadden de avonturiers, hoeveel haast
de Indianen ook mochten maken, een ganschen nachtmarsch op hen
vooruit ; zij. konden derhalve veilig eenige uren. uitrusten.
Don Miguel, die een weinig later met de achterhoede aankwam,
bevestigde de vermoedens van Everaert.
De Roodhuiden hadden, volgens bericht van den jager, plotseling
de teugels gewend en waren in de richtin.g van de stad afgetrokken.
Doze tijding verdubbelde de zekerheid der avonturiers.
Terwijl de Chichimeka's, in kleine groepen verdeeld, hunne wonden
zaten to verbinden of den maaltijd gereed maakten, en de meisjes, in
het diepste der grot, op een rustbed van bladeren en zarapcs insliepen,
begaven Everaert, Don Miguel en Goedsmoeds zich naar de rivier, om
een bad to nemen en de Indiaansche kleuren van hunne huid to wasschen ;
vervolgens trokken zij hunne gew one kleederen wader aan en keerden
naar de grot terug om mode eenige oogenblikken rust to nemen.
Everaert kwam het eerst en alleen in de grot.
De Witte-Lelie zat aan de voeten der meisjes, en wiegde haar in
slaap, door het zingen van een Indiaansch lied op zacht klagenden toon.
De jon.kman bedankte de vrouw van den Sachem met een vriendelijken lach, strekte zich dwars voor den ingang der grot uit en sliep
rustig in, na zich vooraf verzekerd to hebben dat de schildwachten voor
de veiligheid van allen zouden waken.
De eerste woorden der meisjes, toen zij ontwaakten, waren de
vurigste dankbetuigingen jegens hare verlossers.
Bellarosa, met de natuurlijke vrijmoedigheid van een jeugdig hart
dat nog niet van kunsten weet, vond geen woorden krachtig genoeg om.
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Everaert de blijdschap uit to drukken die hare ziel thans vervulde.
Alles wat zij van Everaert gezien had : de belangolooze vrijwilligheid
en ridderlijke trouw waarmede hij haar gediend, en bij herhaling zijn
lawn had gewaagd, boezemde het meisje een hoogen dunk in van het
edele karakter en den waren adeldom des avonturiers.
Don Miguel's oog bleef steeds geopend voor de gevaren hunner
positie. Hij riep dus eene vergadering bijeen, in welke besloten werd,
dat men zich onverwijld naar de naaste Mexicaansche grenzen zou
begeven, ten einde de dames zoo spoedig mogelijk buiten alle gevaar
to brengen, en tevens, daar dit niet onwaarschijnlijk was, zich aan een
vernieuwden aanval der Roodhuiden to onttrekken.
Vooral raoest mere zich daarom des to meer haasten om thuis to
komen, daar juist de ongelukkige tijd des jaars op handen was, dien
de Roodhuiden de u Mexicaansche maan" noemen, waarin zij gewoon
zijn hunne jaarlijksche strooptochten over de grenzen van dit jammerlijk regeeringloos land to ondernemen. Don Miguel maakte zich stork
om het koloniale terrein binnen vier dagen to zullen bereiken langs
wegen die, zoo hij dacht, alleen aan hem bekend ',waren.
Men ging dus op wog.
De avonturiers werden op hunne snelle vlucht niet verontrust, en
juist zoo als Don Miguel voorspeld had, gingen zij in den namiddag
van den vierden dag over het veer del Rio-Gila en trokken het district
Sonora binnen.
Intusschen, naarmate men het Mexicaansche grondgebied naderde,
werd het gelaat van Don Miguel somberder, zijne zware wenkbrauwen
trokken zich onrustig samen en de blikken die hij gedurig aan alle
zijden rondsloeg, teekenden diepe bezorgdheid.
De reden hiervan was, dat het omliggende land, dat anders in dit
getijde des jaars zulk een welig en rijk aanzien had, er thans zoo
ontvolkt en eenzaam uitzag, dat men koud werd van het aan to zien.
Verwoeste velden en door paardenhoeven vertrappelde oogsten,
hier en daar rulnen van verbrande hutten en aschhoopen waar zich
anders groote korenmolens verhieven, dit alles bewees dat de geesel des
oorlogs met al zijne verschrikkingen er overheen gegaan was.
Aan den verren horizont echter, op twee mijlen ver voor hen uit,
zag men de witte huizen van eene versterkte pueblo (burcht), in de zonnestralen schitteren.,
Allots in den omtrek scheen rustig, maar het was eene kalmte des
grafs.
Geen menschelijk wezen vertoonde zich ; geen manada-kudde
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verscheen er op de verwoeste A-Telden , geen recitos (troepen ) van
muildieren, met hunne newts (bellen) lieten zich zien of hooren ; overal
heerschte eerie looden stilte en een sombere rust, die zwaar op het
landschap drukteu, en thans in den vroolijken zonneschijn am het
gansche tooneel een des te treuriger aanzien gaven.
Eeusklaps maakte het paard van Goedsmoeds, die steeds een weinig
vooruit reed, een zijsprong, die hem bijna nit den zadel wierp ; hij
wendde zich om met een kreet van ontsteltenis. Don Miguel en Everaert
snelden terstond toe.
En afgrijselijk schouwspel vertoonde zich aan hunne oogen.
Onder een schutting, ter zijde van den weg, lag een hoop lijken.
van Mexicanen, verward dooreengeworpen, vreeselijk verminkt en
van lumne haarschedels beroofd.
Don Miguel liet terstond halt maken, niet •wetende of hij vooruit of
terug moest trekken ; geen wonder dat hij aarzelde, in een geval zoo
moeielijk als het tegenwoordige.
Zou hij voortrukken tot aan de presidio ? misschien was zij ledig;
misschien zelf waren de Roodhuiden or meester. Intusschen moest hij
spoedig tot een besluit komen, hoedanig het ook wezen mocht.
Terwiji hij den omtrek tot aan den versten horizont bespiedde, zag
hij op ongeveer twee mijlen afstands cone verwoeste hacienda.
' Ofschoon altoos zorgelijk, was het beter aldaar cone schuilplaats to
zOeken, dan in het open veld to kampeeren.
Do avonturiers gaven dus- hunne paarden de sporen en twintig
minuten later kwamen zij aan de landhoeve.
De hacienda droeg allo teekenen van brand en verwoesting ; de
gescheurde muren waren zwart van den rook, de deuren en vensters
verbroken to midden der puinhoopen lagen verscheidene lijken zoo
van vrou wen als mannon, half verbrand en bier en daar op het patio
(voorplein) geworpin.
Don Miguel geleiddo de bevende meisjes naar een der kamers, waar
men eerst de verbroken meubels, die den toegang versperden, moest
wegruimen ; na haar aldaar in veiligheid gebracht en ten sterkste
aanbevolen to liebben om de kamer niet to verlaten, voegde hij zich
weder bij zij e kameraden, die onder opzicht van Goedsmoeds zich zoo
good mogeli, , ic in de hacienda legerden.
Don Mi,Ael was intusschen met Don Carlos op verkenning uitgereden.
Ms all , Mexicaansche haciendas aan de grenzen, was zij door eon
gekreneleei len muur omgeven.
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Don Miguel liet den ingang versperren ; daarop weder in huis
gaande, liet hij de deuren herstellen, overal schietgaten maken
schildwachten plaatsen, zoowel op het voorplein als op het azotea
(dak).
Toen stelde hij twaalf van de dapperste mannen onder kommando
van Goedsmoeds en beval hem om met deze kleine troop zich achter
eon kleinen met hout bewassen heuvel, op twee howlerd ellen afstands
van de hacienda, to verbergen en den omtrek to verkennen.
Vervolgens telde hij zijn eigen troep.
Don Miguel gaf alle hoop nog niet verloron.
Eindelijk Da al deze voorzorgen genomen te hebben, wachtte hij
de terugkomst van Don Carlos at, die weldra verscheen ; zijne berichten
waren niet geruststellend.
De Roodhuiden hadden zich van de presidio bij verrassing meester
gemaakt ; de burcht was geheel uitgeplunderd en daarna weder verlaten.
Talrijke benden Ro3dhuiden liepen het omliggende land in alto richtingen af, en het bleek duidelijk dat de avonturiers zich goon uur ver
buiten de hacienda zoudon kunnen wagon, zonder op eene binderlaag
to stooten.
Eindelijk kwam ook Goedsmoeds terug ; hij bracht eene versterking
van Omtrent veertig Mexicaansche soldaten en boeren mode, die sedert
twee dagen hadden rondgezworveu, vreezend ieder oogenblik van de
Roodhuiden to worden attngevallen, daar deze al de blanken welke zij
in handen kregen om bats brachten.
Don Miguel ontving met blijdschap deze onverwachte hulp.
Eene versterking van veertig man was niet to versmaden, to minder
daar alien good gewapend en dus in staat waren goeden dienst te
bewijzen.
Goedsmoeds, als eon good fouragemeester, bracht tevens verscheidone muilezels met levensmiddelen mode.
De schrandere jager was op alles bedacht en zorgde voor alles.
Nadat de manschappen op de meest geschikte punten waren
verdeeld, beklommen don Miguel en Everaert de azotea, om het oog to
laten. rondgaan.
Niets was veranderd ; het veld was nog altijd eenzaam. Daze stifle
voorspelde weinig goeds.
De zon ging in eon gloed van roode dampen onder, het licht narn
snel af en de nacht was daar, met zijne duisternis en wie weet met
welke verschrikkingen.
Everaert, terwiji hij den jager alleen boven bet, ging naar de
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kamer waar de drie meisjes bijeen. waren. Zii zaten rustig en stil bij
elkander.
Toen hij binnen trad kwam de Witte-Lelie naar hem toe.
— Wat wil mijne zuster ? vroeg de jon.kman.
— De Witte-Lelie wil vertrekken, antwoordde zij met hare zachte
stem.
— Hoedat ! vertrekken ! riep hij verwonderd ; dat is onmogelijk ,
de nacht is donker ; mijne zuster zou te veel gevaar loopen alleen ; de
calli's van haar stam zijn to ver in de Prairie.
De Witte-Lelie meesmuilde op hare bevallige wijs en schudde
ontkennend het hoofd.
— De Witte-Lelie verlangt to vertrekken, herhaalde zij ongeduldig,
Daijn broeder moot haar een paard laten geven : zij moot naar den
Spotter.
— Helaas ! arm kind, de Spotter is op dit oogenblik veel to ver af,
naar ik vrees ; gij zoudt hem niet vinden.
De jonge vrouw stak schielijk het hoofd op.
— De Spotter verlaat zijne vrienden niet, zeide zij ; hij is een groot
opperhoofd ; de Witte-Lelie is er trotsch op zijne vrouw te zijn. Dat
mijn. brooder haar late vertrekken ; in het hart der Witte-Lelie zingt
eon vogeltje dat haar zegt waar de Sachem zich bevindt.
Everaert zat in goon geringe verlegenheid, hij kon niet besluiten
om het verzoek der Indiaansche in to willigen ; hij zag er tegen op om
de jeugdige vrouw in gevaar to brengen, die, sedert zij bij hen was,
zoovele bewijzen van trouw gegeven had. Op dit oogenblik voelde hij
zich op den schouder tikken ; hij keerde zich om : het was Don Miguel.
— Laat haar begaan, zeide doze, zij weet beter dan wij wat haar
beweegt ; de Roodhuiden doen nooit iets zonder dat zij weten waarom.
Isom, lief kind, ik zal u naar de poort geleiden en u een paard laten
geven.
— Welaan dan, zeide Everaert, maar onthoud dat gij tegen mijn
zin ons verlaten hebt.
De Indiaansche glimlachte ; zij omhelsde Bellarosa en haar dochter
en sprak alleen dit woord :
— loud mood. !
Hierop ging zij met Don Miguel heen.
— Het arme goede schepsel, prevelde Everaert, zij wil ons zeker
nog den een of anderen dienst bewijzen, daar ben ik van overtuigd.
Zich thans naar _Bellarosa en Lydia wendende, vervolgde hij :
— Ninas, schept nieuwen mood ; wij zijn stork in getal, morgen
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ochtend met het krieken van den dag gaan wij weder op weg, zonder
vrees van door de Indianen verontrust te worden.
— Wij stellen vertrouwen in u, antwoordde Bellarosa ; wij weten
dat gij om ons te redden alles doen zult wat menschelijkerwijs mogelijk
is ; wij danken u voor uwe trouw, ons lot is in Gods hand, op Hem is
onze hoop gevestigd. Handel als man en bekommer u niet langer om ons.
De jonkman scheen iets te willen zeggen, maar na eon oogenblik
aarzelens groette hij Bellarosa eerbiedig en verwijderde hij zich.
Toen Everaert op de patio kwam, trad Don Miguel naar hem tde
.011 weer hem in de verte eenige donkere plekken op de vlakte die in de
richting der hacienda schenen voort to kruipen.
- Zie eons, zeide hij droog.
- Dat zijn de Roodhuiden ! riep Everaert.
— 1k hob ze reeds tien minuten in 't oog gehouden, hernam de
jager ; maar wij hebben den tijd nog om ons op eene warme ontvangst
voort to bereiden ; zij zullen eel st binnen een uur hier zijn..
Werkelijk verliep or een uur van bange verwachting.
Plotseling vertoonde zich het afschuwelijk hoofd van een Kamantsje
boven de poort en wierp een woesten blik op de patio.
— Dat weet niemand zoo brutaal als die Indianen to doen, mompelde Don Miguel, en meteen zijn strijdbij1 nemende gaf hij den
'Kamantsje eon slag, dat het lichaam naar buiten en het hoofd, nog
grijnzend, voor de voeten van Don Miguel rolde.
Verseheidene pogingen van dezelfde gehalte op andere punten van
den ringmuur beproefd, werden met gelijk gevolg afgeslagen. Toen dus
de Indianen begrepen hadden dat zij de blanker' niet in hun slaap
konden overrompelen, maar integendeel zeer slecht ontvangen zouden
worden, verhieven zij hun oorlogskreet en rezen in massa van den grond
op, waar zij tot hiertoe ongemerkt waren voortgekropen en bestormden
als razenden den muur, dien zij op alle punten tegelijk poogden to
beklimmen.
Eon gordel van losbrandingen, bliksemvlammen en kruitdamp,
omsingelde thans de gansche hacienda en een hagelbui van kogels
regende op de lloodhuiden, maar zonder de drift der aanvallers to
verslappen„
Eene nieuwe losbranding, schier op arms lengte, was even onvermogend om hen terug to drijven, ofschoon zij zware verliezen leden.
Weldra vochten bestormers en bestormden man tegen man.
Het word een allerbloedigste worsteistrijd, een tooneel van moord
en verbittering, waarin niemand losliet zonder te sneuvelen, ja, de
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verwonnene in zijn val vaak den overwinnaar medesleepte, om hem
nog in zijn laatsten doodstuip af te maken.
Gedurende langer dan een kwartier uurs was het onmogelijk
elkander te onderkennen de geweerschoten, de lanssteken, de snorrende pijlen en dreunende knodsslagen knalden, kletterden en beukten
met eene verbij sterende snelheid.
Eindelijk weken de Kamantsjen terug.
Zij hadden den muur niet khnnen overklirnmeu. Maar de wapenstilstand duurde slechts kort, daar de lloodhuiden onmiddellijk den
storm hervatten en de strijd opnieuw begon, zoo mogelijk nog met
verdubbelde woede.
Ditmaal zagen de Mexicanen, ofschoon wouderen van dapperheid
verrichtende, door de massa der vijan.den die hen van alle kanten
besprongen, zich genoodzaakt te wijken en al vechtende in het huis
terug te trekken, hun grand voet voor voet verdedigende. De weerstand
zou echter niet lang meer kunnen duren.
Opeens lieten zich in den rug der Indianen nieuwe alarmkreten
hooren en Goedsmoeds overviel hen aan hot hoofd van zijn troep als
een rollende sneeuwval.
De verschrikte Roodhuiden, door dozen onverhoedschen aanval
'verbijsterd, trokken in wanorde terug en verstrooiden zich over de
•velde,n.
Don Miguel reed nu aan het !mahi van een twintigtal dapperen
'mar buiten om zijn bondgenoot to ondersteunon en de nederlaag des
vijands te voltooien.
Eon groat aantal Indianen was reeds nedergesabeld en de avonturiers wilden hen nog verder nazetten, tom don Miguel plotseling een
kreet van schrik en woede uitstiet.
Terwijl hij zich te ver door de vluchtende Kamantsjen liet afleiden,
was een andere troep Indianen op het verlaten terrein verschenen en in
dolle vaart op de hacienda aangevallen.
De blanker' wendden onmiddellijk hunne paarden en renden
gestrekten draf terug% Het was to laat ! want de hacyenda was reeds
ingenomen.
Than.s wend de strijd een verschrikkelijk bloedbad, eene slachting
zonder naam.
Te midden der Kamantsjen schenen Atoyac, Wimpa en Guerrero
zich te verrnenigvuldigen, zoo dicht en snel vielen hunne slagen.
Op den bovensten trap van het bordes, dat Haar het inwendige van
het huis geleidde, had Elandskop zich met eenige maunen vereenigd
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Meld hij een wanhopigen strijd vol tegen de hevhaalde aanvallen der
Indianen.
Opeens echter dekte als een bloedige nevel de starende blikken vvan
Don Miguel die films de poort binnenreed en een koud zweet gudste
hem van het aangezicht de Kamautsjen hadden den ingang overweldigd en stormden het huis

l3ellarosa,
— ooruit ! vooruit ! krijschte hij, terwij1 hij zich als een wanhopige in den strijd mengde.
Vooruit ! herhaalden de mannen.

84
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Op dit oogenblik verscheen Bellarosa met Lydia in de armen aan
het venster, vervolgd door de Roodhuiden, die Naar aangrepen en
andanks hair wanhopigen tegenstand wegdroegen.
Alles was verloren.
Maar op dit laatste oogenblik klonk de oorlogskreet der Chichimeka's en deed het luchtruim daveren. Een walk van krijgers, met den
Spotter aau het hoofd, viel als een donderbui op de Kamantsjen, die
zich reeds over-winnaars waanclen.
_Aan alle zijden omsingeld, waren dezen eigenlijk genoodzaakt to
wijken en in een overhaasten aftocht hun behoud to zoeken.
De Mexicanen zagen zich gored op het oogenblik toen zij clachten
dat hun niets meer overbleef dan zich man voor man to laten afmaken,
om hunnen vijanden niet leveed in handen to vallen.

Twee uren later verbleekte het flauwe maanlicht en bescheen de
opgaande zon het akolige tooneel der hacienda, waar zulk een hardnekkige en bloedige worsteling had plaats gehad.
De avonturiers en de strijdhaftige Chichimeka's die zoo gelukkig
nog in tijds waren aangekomen om hun ondergang to verhoeden,
hadden reeds zooveel mogelijk de sporen van het gevec -nt doen verdwijnen.
In eon verwijderden hock van het voorplein, lagen de verminkte
Eiken van hen die in den strijd waren gevallen., opeengehoopt en zoo
good mogelijk met stroo gedekt.
De Blanken hidden een twintigtal gevangen. Roodhuiden in bewaring, terwiji de avonturiers bezig waren ; sommigen met hunne wonden
to verbinden, anderen met groote kuilen to delven om or de dooden in
te begraven.
Onder do verandah van het hoofdgebouw, op cenige bossen stroo
met zarapes bedekt, lagen eon m in en cone vrouw uitgastrekt. Die
vrouw was B31krosa, zij lag in zwij In, do man was Don Miguel.
G-oedsmueds zat aan de zikle van den jager en bewaakte in stifle
het oogenblik wanneer hij (10 oogen weder zou °paten.
Goedsmoeds, tieurig en met eon Week gezicht, was bij zijn vriencl
nedergehurkt, die -welhaast sterven zou.
— Schep moed mijn brooder, schep mocd zeide hij, het is niets.
De jager poogde nog to glimlachen.
Hm mompelde hij met cone gebro ken stem, ik weet wel. hoe
het met mij is ik heb nog Lien minuten to l even op zijn 'angst, en
dan, dan....
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Hier zweeg hij een 1)0O scheen
en
iets te bedenken.
- Zeg, Goedsmoeds, herval te
zoudt go den ken dat God mij
vergeven zal ?
—
ja, beste vrieud, want gij waart altoos dapper en goed !
— 1k heb altijd gedaan wat ik dacht dat goed was, zei 1)O11 Miguel,
rnaar ik heb dikwijls gedwaald. Nu dan, men zegt dat Gods barmhartigheid oneindig is ; ik hoop op Zijne genade.
— Hoop vrij, vriend, hoop.
— En Everaert ? vroeg hij met zwakke stein.
— Is nog niet teruggevonden, ook niet het arme kind. De nweder
ligt naast u in zwijm. Everaert inoest met Lydia in de armen in allerij1
de vlucht 110M011 en werd door de Kamantsjen achterna gezeten.
Don Miguel loosde een diepen zucht.
— _Arnie moeder, mompelde hij, arm kind, arme Everaert. Die
-Mining is een moedige horst.
ja, hervatte hij een oogenblik later, ik mist wel dat de
Indianen mij niet dooden zouden, zooals gij ziet, het was don Guerrero
die mij trof ; maar ik heb dien rnoordenaar den kop ingeslagen. Die
ellendeling ! Had ik hem maar in zijn kudi eon kogel door het hoofd
gejaagd !
Hier werd zijne stem zwakker en onduidelijker, zijn blik glasachtiger, zijn leven begon snel af te nemen.
- Vergeef hem ook ; hij is dood en hij zal geen kwaad meer doen,
zei Goedsmoeds.
— Is hij dood ? Goddank, ik heb die slang mogen verpletteren
Vaarwel, Goedsmoeds, mijn oude kameraad wij zullen niet meer samen
jagen op herten of bisons in de prairie ; wij zullen onzen oorlogskreet
niet meor aanheffen tegen do Kamantsjen... Waar is de Spotter ?
- Hij vervolgt de Roodhuiden.
— 0, hij is cen dappere ziel ; ik heb hem als kind reeds gekend,
ik herinner mij nog, ik kwam van....
Hij zweeg. Goedsmoeds die zich over hem had gebogen om de
laatste woorden, die al zwakker en onduidelijker werden, als uit zijn
mond op te vangen, zag hem aan.
Hij was dood.
De eenzame jager had zijne ziel in Gods hand gegeven, zonder een
langen doodstrijd te ondervinden. Zijn trouwe vriend drukte hem de
oogen toe, knielde bij hem neer en het bleeke hoofd buigende, bad hij
voor zijn ouden kameraad.
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Nadat Goedsmoeds zijn dapperen vriend en makker Don Miguel
de laatste eer bewezen had, voegde hij zich bij den Spotter die de bende
der Kamantsjen niet had kunnen overvallen en niets meer van Everaert
ondanks al zijn pogingen vernomen had.
De dood van Don Miguel had het hart gebroken van Goedsmoeds,
goeden wil en voortvarendheid.
van dien man zoo vol kracht,
Verder heeft men van hem niets meer vernomen.
Misschien sleept hij het overschot van zijn kommervol bestaan nog
Atoort to midden der Indianen, onder de brave Chichimeka's, onder
welke hij besloten had te leven en to sterven.

HOOFDSTUK XICV.

Gefusileerd.

Maximiliaan en zijne generaals worden, naclat het laatste plan om
te ontvluchten was ruchtbaar geworden, wel veel stronger bewaakt dan
to voren zonder dat echter Escobedo zelf den keizer hard behandelde.
Het was voor bet overige blijkbaar dat ten minste alle goedgezinde
Mexicanen — zij mochten dan nog zoo heftig de Republiek aankleven —
door het zoowel beminnenswaardige en edele, als standvastige gedrag
des keizers hoe larger hoe meer met hem ingenomen werden.
Wen wenschten zijne vlucht.
Maar gelijk altijd hield bet ruwe yolk de overhand.
Lerdo de Tejeda had nu eenmaal besloten dat de keizer sterven zou.
Hij wou, zeide hij, eon stork voorbeeld geven aan Europa, opdat
geen vorst het ooit moor wagon moest de hand naar de Mexicaansche
keizerskroon te steken.
De krijgsraad die over den monark moest recht spreken was druk
aan 't work.
Zoo was ook zijn dood besloten want het gespuis moest het vonnis
strij en.
De keizer had ook reeds met hot leven afgedaan.
— Het eenige, waarom ik hen verzooken zal, zeide hij tot zijn
geneesheer Basch , is dat zij miju leven anew]. nemon. Dat zij geen
ander bloed dan het mijne vergieton, zij kunnen zich daarraee wel
tevreden. stellen.
Ondertusschen ontving hij nog verscheidene malen, zooals we
gezien hebben, eon bezoek van de prinses Salm, die buitendien in de
stad druk omging met verscheidene vijandelijke hoofdofficieren, vooral
met den overste Villancieva die Engelsch sprak.
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Zij had het zich nu eenmaal in het hoofd gezet den Keizer kost wat
kost te redden, maar daartoe was goud noodig.
ZooVeel geld had echter de Keizer natuurlijk niet in klinkende
munt bij zich en kon het ook thans, nu er voor alle maar weinige dagen
overschoot zoo spoedig niet krijgen.
Baron Lago, de Oostenrijksche gezant, maar een lafhartig en nietswaardig mensal, was ook niet bij machte to helpen.
Maximilaan besloot eindelijk twee wissels af to geven elk van 100000
pesos of een half miljoen ongeveer welke op naam ston.den van het
Kei z erlijke huis en van zijne famillie en waaronder do baron Lago als
0o.stenrijksch gezant ook zijn naam schreef.
Die laffe kerel van een baron Lago schijnt echter zeer in angst
verkeerd te hebben over zijne onderteekening want toen dokter Basch
nogmaals bij hem kwam met de wissels ten einde ook de naamteekening
van de andere gezanten daaronder to krijge-n liep hij wanhopig in zijne
kamer op en neer.
- Zij zullen ons alien opknoopen ! j ammerde hij. Zij zullen ons
alien opknoopen zonder dat het den Keizer jets baat.
En met eene schaar knipte hij zijnenaamteekening er weder af.
Toen men het den Keizer verhaalde en men hem de woorden van
den Oostenrijkschen zaakgelastigde mededeelde lachtte deze minachtend
en zeide :
— En zou dat zoo'n groot ongeluk geweest zijn De wereld zou
waarlijk daardoor gem verlies geleden hebben !
De primes Salm bleef in ham vaste overtuiging van met geld alles
to vermogen.
Doze hoop bleef ook den prins Salm tot in het laatste oogenblik bij;
doch geld en listigen overleg vermochten niets.
Wij laten hier het woord aan den trouwen prins van Salm om de
laatste urea van den ongelukkigen Keizer to schetsen.
Wij verwijzen den lezer naar zijn verhaal datwij vroeger schortsen,
onderstaande diene tot voortzetting van het dagboek van den prins
Salm, den trouwen vrienp van Maximillaan.
Op den 16den 's morgens ten elf ure kwam kolonel Miguel Palacios,
vergezeld van generaal Refugio Gonzales, met cone afdeeling soldaten
aan, en nu las de laatstgenoemcle aan den Keizer en daarop aan de beide
generaals het doodvonnis voor.
De Keizer hoorde dit bedaard en met eon glimlach aan en wendde
zich daarop, terwijl hij naar de klok wees, tot dokter Basch met de
woorden : Tegen drie uur is de zaak bepaald ; wij hebben dus nog
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meer dan drie uren tijd en kunrien alles bedaard ten einde brengen.
Van drie tot vier nur wachtten de drie -veroordeelden er op, dat zij
naar gerechtsplaats overgebracht zouden worden, gedurende welken
tijd de keizer zich met de meeste kalmte met den geestelijke en zijne
beide verdedigers onderhield.
Eindelijk, om vier uur, kwam Palacios met een telegram nit San
Luis, hetwelk het uitstel der voltrekking van het youths tot den 19de1
beval.
Doze tijding maakte op hem den onaangenaamsten indruk, want
hij had, zooals hij zeide, reeds met het leven afgesloten en beschouwde
dit uitstel als eene wreedlieid, daar hij er niet aan geloofde, dat het
vonnis in 't geheel niet zou voltrokken worden.
De troepen, die op de Alemeda geposteerd waren, om van her naar
Cerro de la Campagna, waar de voltrekking van het vonnis zou plaats
hebben, to marcheeren, waren veroutwaardigd over dit uitstel en woedend hij de gedachte, dat de keizer misschien nog aan den dood zou
ontsnappen.
Met vroolijke muziek trokken zij naar het bloedige schouwspel op;
maar stil en verdrietig keerden zij naar huis terug.
De kolonel ging om zes ure heen en ik gaC mij nu geheel aan mijn
blijdschap over.
Ik lift mij een flesch wijn brengen en dronk het op het welzijn van
den keizer, en daarop liep ik rookende on zingende in de met martelaarsrariteiten versierde kapel op en neer.
De schildwacht moest wel denken, dat ik miju verstand verloren
had, en keek mij met een open mond aan.
Ten einde hem tot andere gedachten to brengen, gaf ik hem vier
realen, en daar hij de reden daarvan evenmin kon begrijpen als die van
mijne plotselinge vroolijkheid, word de twijfel aan mijn gezond
menschenverstand door dit geschenk waarschijnlijk nog vermeerderd.
Op den 17(h'i 1 Juni word ik vroolijk en goedsmoeds wakker. Ik had
op mijne harde legerstede overheerlijk geslapen, en gedurig kwamen
mij in mijne droomen de woorden voor den geest : De keizer, do keizer
is gored
Toen deze zorg eenmaal van mijn hart gewenteld was, ontwaakte
de gedachte aan mij zelf weder. Ik was een gevangene en wilde vrij zijn.
Toen ik den vorigen dag voor het raam zat hoorde ik beneden mij
het ratelen van een rij-tuig. Daaruit maakte ik op, dat de kleine binnenplaats, waarover ik gesproken heb, aan de straat greusde en daarvan
slecht door een muur gescheiden was,
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Deze muur was met Gothiseho kanteelon vorsiera en omstreeks
vijftien voet hoog, maar van de straat af gerekend, bij de vijf en dertig,
daar de kapel met het plaatsje zieh op de eerste verdieping beyond.
Wilde ik vrij worden, dan moest ik dozen muur overklimmen en
zoo op straat komen.
Maar hoe dit to (loon ? Zooals reeds vroeger opgemerkt is, verbond
eene deur de plaats met opene galerij en bij deze, (loch buiten de plaats
in de galerij en hoofdzakelijk ter bewaking van den trap, die naar boven
liep, stolid een schildwacht.
Be deur der plaats stond meestal op een kier.
De zwarigheid bestond hoe ik op dien muur zou klimmen,
want op (k plants zou ik gemakkelijk door het ram, daar or geene
tralies voor waren, kunnen komen.
Terwiji ik hierover nadaeht, vielen mij eenige groote haken in de
kapel in hot oog, die waarschijnlijk tot het aanbrengen van draperieen
gebruikt -werden.
Had ik twee of drie daarvan. dan zou(Ien zij zich in den muur laten
slaan, en mot 1)0111111) daarvan kon ik aisdan naar boven komen.
De haken zaten diep in de verguldo sieradon van het alfaar. Hoe
zou ik ze or uit krijgen en dat nog wol ton aanschouwon van den
schildwacht?
lachte over rnij wive. Welnu, dacht ik, de schildwacht, moet mij
helpen. lATie zou dit anders doen ?
— Amigo ! zeide ik tot horn, ge zult twee realen van mij hebben,
als ge er die spijkers voor mij nithaalt, want ik heb ze noodig, om er
mijne kleeren aan to hangen.
De republikein meesmuilde veelboteokenend, zotto zijn geweer
een hook neer en begaf zieh terstond naar het altaar, wamuit, hij de
groote haken uittrok.
Hij kon er echter slechts drio uitkrijgen de viorde vat or zoo vast
in, dat er goon verwikkeu of verwegen aan was, en nu zeide ilc maar,
dat ik or aan drie genoog had.
Ik Haan mijne haken, de Indiaan nam ziju gewoer en mijne twee
realen, die hij van tijd tot tijd eons heimelijk bolieok en bewouderde.
Zijne uitgebongerde verbeelding zwolg in bergea van tortillas, en de
tijd tot aan de aflossing duurde hem ontzettend lang.
Ten einde goon argwaan te wekken, sloeg ik de haken een eindje
in den muur, en had moeite om ze met mijne arinzalige garderobe to
vullen. Maar eon touw fk zon wol eon koninkrijk hebben willen
geven voor een tow — mot knoopen, om met hehulp daarvan op den
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mum- en van dozen liaar benoden to klimmen.
Mijne vrouw ! ja, die was to San Luis Potosi, en Escobedo had
gedreigd, haar gevangen to zullen nemen, ails zij weer to Queretaro
kwam ; maar voor zoover ik haar kende, zon zieh daardoor niet laten
afschrikken en kan ik haar stellig verwacliiien.
Zij had mij een inatras beloofd, en daarin kon zicli een touw
bevinden. De schildwachten konden mij over den muur helpen en
zouden dit met genoegen doen, want aan een paar gouden onzas kan
een Indiaan onmogelijk weerstand bieden.
Op straat zouden natuurlijk paarden klaar staan, en voort zou het
dan gaan, den keizer achterna
Ik liet vergenoegd op en neer en sloeg oen blik van welgOvallen op
de haken, die mij eene gewichtige verovering toeschenen. De kapel, de
geheele wereid vortoonde zieh aan mij weder in het helderste licht, en
zelfs de slachtioffers der inquisitie, die op do schilderijen afgebeeld
waren, laichten mij vriendelijk toe.
Kolonel Villanueva had beloofd, om OOn uur bij mij to zillion
komen. Ik wachtte tot aan den avond vruchteloos op hem ; hij kwam
echter niet ; en daarmoe keerden or weder twijfelingenen bekommernissen in mijne ziel terug. Wat was er gebeurd ?
Zou de bloeddorstige Indiaan Juarez of zijne booze geest Lerdo, de
minister met zijne valsche sarcastischen grimlach, zouden zij de schandelijke wreedheid wagon, den edelen keizer, die hen door zijn zieleadel
hinderde, in zeker opzicht tweemaal de voorgevoelens van eene
terechtstelling to laten lijden ? Het zoo eene afschuwelijke barbaarschheid zijn ; maar wat is van Mexicanen niet to wachten ?
Op den 18 dell 's morgens kwam de luitenant-generaal Pittner voor
een oogenblik op de kleine binnenplaats en fluisterde mij toe, dat het
zeer slecht stond, en al spoedig kwan ook kolonel Villanueva, die mij
op een smartelijken toon zeide, dat hij zich bedrogoc. had ; Maximiliaan
was reddeloos verloren, en don volgenden morgen ton acht ure zou het
vonnis bij den Cerro voltrokken worden. Villanueva was buiten zich
zelven van woede.
Hij schaamde er zich over, zeide hij, dat or zoovele elementen rider
hen waren. Hij had altijd gehoopt, dat de gematigdo partij zou zegevieren en het leven des keizers redden.
Het deed hem van harte bed, dat ook nog doze schandvlek op
het reeds door iedereen gehaat en veracht vaderland moest kleven.
De keizer had reeds in den volgenden eigenbandig geschreven brief
van lotgenooten, die zich nog to Queretaro ophielden, afseheid genornen:
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Queretaro, gevangenis (le las Calmehinas,
17 Juni s6 7 .
Aan de Heeren geneiaals en stalofficieren, die
in do shad govangen zitten
In doze plechtige oo .enblikken riche ik tot u novensgaande
letteren, zoowel tot eon bewijs van mij tO erkentelijkheid voor de loyaliteit, waarmee gij mij gediend hebt, ads tot eon blijk dor oprechte achting
welke u wordt toegedragen door
Uw toegenegen
Max imiliaan
Mar ik van de vorigen afgezonderd was„ kwam doze brief mij eerst
later in handen, on daarom onfbreekt ook mijne handteekening
alsmede die van verscheidene andere generaals in bet antwoord, dat de
keizer iii dozen brief gezonden word.
Baron von Magnus kwam op den 18 1en Juni van San Luis terug en
bezocht den keizer tegen den middag. 's Avonds herhaalde hij dit
bezoek en bleef eon geruimen tijd bij hem.
Ook aan mij dacht do keizer nog en zeide, dat hij mij, als hij vrij
geworden was, nimmer meer van zich zou hebben lateu gam.
De keizer droeg aan Basch op, eenige kleinigheden tot het
aandenken onder zijne vrienden to verdeelen en eerie lijst daarvan op to
maken.
Aan mij vermaakte hij zijn verrekijker, dien hij gedurende het
beleg van Queretaro bijna altijd in de band gehad had, en aan mijne
vrouw do waaier, waarvan hij zich gedurende de laatste dagen in de
gevangenis bediende.
Om half negen ging de keizer naar bed en was reeds in slaap
gevallen, toen hij tegen elf ure door eon bezoek van Escobedo gestoord
werd.
Kapitein Enking, die Escobedo bij dit ongelegen bezoek met eenige
andere officieren vergezelde, meende opgemerkt to hebben, dat do keizer
Escobedo met de uitdrukking van gespannen verwachting aangestaard
had en waarschijnlijk de aankondiging zijner begenadiging verwachtte.
Hoeft de kapitein good gezien, dan is die bilk van den keizer zeer
verklaarbaar en begrijpelijk. Hij kon inderdaad niet aannemen, dat
Escobedo hem eon vriendschappelijk bezoek bracht, of dat hij zich in
den aanblik van den door hem niet overwonnen, maar gekochten tegenstander wible vermeien ; weistaanshalve kon slechts de aankondiging
van kwijtschelding der doodstraf den opperbevelhebber der liberalen
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bewegen, den veroordeelde in zijne laatste slaap te storen.
Van den keizer ging Escobedo naar Mejia, die hem eenrnaal
gevangen genomen en,toen hij door den krijgsraad ter dooci veroDrdeeld
was, de middelen tot de vlucht aan de hand gedaan had.
Mejia beval den generaal zijne kinderen aan, en deze, beloofdc voor
hen te zullen zorgen.
Hij zond ook later zijn adjud.aat naar diens vrouw en liet haar zijne
hulp voor hare kinderen aanbieden inaar de edele vrouw antwoordde
met toorn en verachting, dat zij van den bola V3,11 h tre l ochtgenoot
geene ondersteuning verlangde, dat zij jong en sterk was mil voor zich
en hare kinderen kon werken.
1k weet net, of Escobedo ook een afsc11eidsbezo3k aan IVIi.ramon
gebracht heeft. Doze generaal deed zich in de laatste dagen dikwijis de
bitterste verwijtingen. Mejia deelde den ekeiz,-)r mode, en doze vortelde
het aan mij, dat hij tegen hem gezegd had, dat hot hem swet*, dat de
logel, die zijn gezicht getroffen had, niet do3r zijn hoofd ireengegaan
was, want dat hij er mode schuld aan dat de keizer zich iu dozen
toestand beyond.
Nog des -namiddags had de keizer aan Juarez laten telegrafeergn
Ilc zou gaarne hebben, dat aan de heeren Miguel Miramon en aan.
Thomas Mejia, die eergisteren allo kwellingen en alle bitterlreden des
doods gesmaakt hebben, hot leven geschonken werd en dat ik, zooals
ik reeds bij mijne gevangenneming geZegd heb, hot eciage offer was.
Pit verzoek werd van de hand gewe‘zen.
Hetzelfde gevolg hadden de smeekschriften van eon aantal dames
uit Queretaro en San Luis Potosi, alsmede een telegram van baron Von
Magnus aan den minister Lerde de Tejada, hetwelk op de volgende
wijze eindigde.
1k bezweer u in naani des monschelijkheid en des Ileum's, dat men
de handen niet aan bun leven sla, en herhaal u nogmaals, dat ik er
zeker van ben, dat mijn souverein, Z. M. de koning vail Pruisen, en
alle vorsten van Europa, die door banden des bloods met den gevangenen
vorst verbonden zijn, na-rnelijk zijn brooder, de keizer van Oostenrijk,
zijne nicht, de koningin van groot-Britanie, zijn zwager, de koning van
Belgie, en zijne nicht, de koningin van Spanje, alsmode do koningen
van Italie en Zweden het lichtelijk met elkander eons zullon worden om
aan Z. E. den hoer Benito Juarez alle waarborgea to geven, dat pen
der gevangenen ooit zal terugkomen en hot Mexic iansclie grotidgebied
betreden.
De keizer _richtte brieven van dankzegging tot zijne vier adjudanten
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en schreef eindelijk den volgenden brief aan Juarez, die van den 19den
gedafeerd is, daar liij eerst op dim dag moest verzonden worden.
Queretaro, 19 Juni 1867.
Mijnlieer Benito Juarez,
Terwijl ik op het punt sta om den flood to ondergaan, omdat ik
heb willen beprooven, of nieuwe politieke instellingen in staat zouden
zijn, aan den bloedigen krijg, een eindc to maken, zal ik mijn levee
met blijdschap ten offer brengen, wanneer dit offer jets tot den vrede en
welvaart van mijn nieuw vaderland kan bijdragen. Ten innigste overtuigd, dat er niots duurzaams op een met bloed doorweekten en door
hevige beroeringen bewogon grond tot stand kan gebracht worden,
bezweer ik u op het plechtigst, en met de oprechtheid, welke de oogenblikken, waarin ik mij bevind, meebrengt, dat mijn blood het laatste
moge zijn, dat men vergiet, en dat gij dozelfde volharding, welke ik to
midden van mijn goluk wist to orkennen en to waardeeren, waarmee gij
de zaak, die nog pas do zegepraal behaald heeft, verdedigdet, aan het
edelsie doe zult toewijden, de gemoederen te verzoenen en den vrede,
den rust van dit ongelukkige land op eon duurzainen, hechten grond slag to vestigen.
Maximiliaan
op 19 ,1e1 's- morgens ten vier ure was het in het klooster reeds
levon rlig, want dat geiloelte van het bataillon der Supremos Poderos,
dat de wacht iiiet behoefde to betrekken, rukte om half vijf nit.
Om kwart over zessen kwam de luitenant-kolonel Pittner in de naast
do kapol gelegene kamer en riep : Nu hebben ze hem al weggebracht !
Met ingehouden adem luisterden wij naar ieder geluid, dat or van
buiten tot ooze ooren doordrong ; maar niets verried ons, wt er gebeurde.
Daar deden zieb som eenige minuton over zovonen de klokken in de
stad eensklaps liooren.
--Nn is hij dood riep Pittner, snelde, zender zich orn den
wacht to bekommeren, 'mar de kapel en viol mj om den hals.
In sprakelooze smart beweenden wij den ons zoo dierbaren, edelen
Joode, Tegen acht ure keerden de troepen van de terechtstelling terug.
De laatste oogenblikken van den keizer zijn reeds door velen
gesehillera: maar de vorhalen daaromtrent wijken zeer van elkander
af. Daar hot mij niot vergund was, mijn keizer op zijn laatsten gang to
vergezellen, kan ik slechls neerschriej von, wat aeht a tien vijandelijke
otheieren, ea oiler hen kolonel Villanueva, in overeenstemmirig met
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elkander, mij daaromtrent iiiedegedeeld hebben.
De keizer stolid reeds om half vier op en maakte op het zorgvuldigst zijn toilet.
Hij was gekleed in een donkeren blauwen of zwarten rok, zwart;.)
brook en vest, en droeg een kleiueu vilten hoed.
Om vier ure kwam Pater Soria, van wien de keizer reeds vroeger do
sacramenten ontvaugen had. Om vijf uur word or eene mis in de reeds
meermalen vermelde nis, waarin men eon altaar opgericht bad,
.gehouden.
Daarop gaf de keizer aan Di Basch nog versclieidene beveled et
groeten aan zijne getrouwen, waaronder ik niet vergeten was.Ofin kwar
tier voor zesseu gebruikte hij eon ontbijt.
De stemming van het yolk in de stad was zeer opgewond.en, en zelfs
onder de troepen was eene beweging m.erkbaar. Esoobedo vreesde voor
eene demostratie of zelfs voor een oproer, en om dit to voorkonen, liet
hij do terechtstelling, die tegen acht uur bepaald was, een uur vroeger
plaats grijpen.
Juist om zes uur vertoonde zich zich de vijandelijke kolonol, die
den keizer kwam afhalen.
Nog voordat doze een woord sprak, zei de keizer
— Ik ben bereid ! en verliet zijno c-el, waar zijne kleine omgeving
hem weenende omringde en zijne handen kuste.
Weest maar bedaard ! zeide hij, ik hen het limners ook. Het is
Gods wil, dat ik zal sterven, en daartegen is niets to doen.
De keizer begaf zich daarop naar do celled der beide generaak en
riep Mijne Heeren zijt gij gereed 91k ben al. klaar.
Miramon en Mejia kwamen hunne cellen nit, en de keizer omhelsde zijne lotgenoten. Mejia, de dappere, koene man, die den dood
honderden malen lachende onder de oogen gezien had, was door ziekte
ter neer gebogen on diep verslagen.
Alle drie klommen nu den trap af. De keizer hop met een vasten
stap vooruit.
Toen de keizer op straat voor het klooster gekomen was, sloeg hij
een blik in de rondo, ademde de frissche morgenluclit met voile teugen
in en zeide
— Welk een heerlijke dag
heb altijd gewensch, dat ik op zulk
een dag zou sterven.
Hij stapte daarop met Pater Soria in het dichtsbijstaande ruiting,
de fiacre 0 10, want de republikeinsche regeering achtte het waarschijraijk niet met haar waardigheid bestaanbaar, aan eon gevallen

1334

MA XIMILIAAN

keizer een fatsoenlijk rijtuig te geven.
IVIiramon stapte in de fiacre n o 16 en Mejia . in de fiacre n o .13, en
zoo zette •die treurige stoet zich langiaam in beweging.
Voorop marclieerde pone afdeeling Poderos • ; de rijtuigen waren
omringd door Cazadores de Galeano, en de stoet werd besloten door
eene afdceling van het bataljon Nueva-Leon, dat de terechtstelling zou
volbrengen.
Ohchoon hot -uur,- .waarop . de terechtstelling zou plaats hebben,
eeuigzins vervroegd was, had . , zich toch eene dichte menschenmenigte
op straat verzameld.
Allen groetten den keizer geroerd en- eerbiedig, • en de vrouwen
weenden. luide. •
De keizer beantwoordde deze groete n- met een vriendelijk glimlachje en dacht misschion aan het- gejuich, waarmee hij juist :vier maanden geleden bij zijne aankomst door het y olk ontvangen word, • en aan.
het contract, dat hiertusschen bestond.
Het y olk - Meld zich bedaard, en niemand had • mood tot . , het doen
eener demostratie ; alleen van de azoteas voegde men den soldaten.
scheldwoorden toe en -wierp hen met 'steeneli.
Toen men bij den Cerro aangekomen was, was de trod& van het
rijtuig, waarin,de keizer zat, niet Meer to krijgen., , Zonder verdere
pogingen daartoe af to . wachten,--• sprong de keizer er uit.
Naast hem:stond zijn Hongaarsche bediende
; hij keek om
en vroeg aan dozen . :..
Is er clan niemand anders hier ?
In de dagen vdt •zijn geluk drong iedereen. zich om hem heen,.. en
bij zijii laatsten gang bevoiid niemand dan deze eene bediende zich aan
zijne zijcle• Overigenswaren baron Von Magnus en de -consul Bahusen
in zijne nabijheid,maar de keizer kon hen niet---zien..
Pater -Solia -stapte. zoo .gpea het ,ging . en ging nit het , rijtui.g. De
trooster had meer behoefte.aan.trooSt dan de Veroordeelde; hij gevoelde
zich zwak en waggelde.
Met een deelnemenden blik haalde . -den keizer den flacon., die thijne
vrouw hem gegeven had en die nu in het boa der keizeiin-weduwe van
13raziliO moot zijn, nit zijn zak en hield dczen• den •goeden geestelijke
onder den. Hens (*)
De keizer begaf zich nu, door-Miramon . en , IVIejia gevolgd • naar het
Dit word misj door do . echtgenoote van den minister, Aguierre yerteld,.,die het.
van Pater Soria , met wien

bev_riend was, gehoord had,
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quarre, dat aan den kant van den Cerro open was, Mejia moest ondersteiiud worden.
Over de terechtstelling en de troepen voerde generaal Don Jesus
Diaz de Leon het bevel.
Aau den openen karat van den vierhoek was van adobes een soort
van muur opgetrokken ; iii het midden, wdar de keizer, die 'anger dan
zijne generaals was, incest staan, was de muur out. \vein* hooger.
Toon zij op het punt waren ors hunue plaatsen in to nemen, zei de
keizer to Miramon
Een dapper man moot ook nog in de ure des doods door zijn vorst
geeerd worden ; vergun mij, dat ik de eereplaats aan u afsta, en nu
moest Miramon de middelste plaats innemen.
Een officier en zeven man schappen traden nu tot op een afstand
van eenige schreden voor elk, der drie veroordeelden.
De keizer ging naar lien, die voor hem stonden, toe gaf aan elk
hunner de hand en een gouden onza (*) en zeide
Muchachos ! schiet good, schiet vlak hierop ! waarbij hij de
hand op de plaats van zijn hart legde.
Hij keerde daarop weder naar zijne plaats Lerug, narn zijn hoed.
gaf beide vooraf, wischte zich het voorhoofd met een zakdoek af
.
werpen daarop aan zijn. bediend.e TudOs met hot bevel, ze aan zijne mooder, do aartshertogin Sophia, ter hand te stellen.
Daarop sprak hij met cone krachtige en duidelij ke stern de volgende woorden
Mexicanen !
Menschen van miju rang en van mijne afkomst zijn door God of tot
weldoeners der volken, of tot martelaars bestemd. Door een gedeelte
van u geroepen, kwam ik hier ter bevordering van het welzijn des
lands ; ik kwam niet uit eerzucht ; ik kwam, bezield met do beste
wenschen y our de toekomst van miju aangenomen vaderland en voor
diegenen mijner dapperen, waaraan ik \TOOr rnijn dood miju dank voor
de offers, die zij aan mij gebrrcht hebben, betuig. Mexicanen Moge
mijn blood het laatste zijn, dat or tot weiziju des vaderlands vergoten
wordt ; en wanneer hot nog noodig is, dat zonen daarvan het hunno
vergieten, dan moge zulks tot het welzijn daarvan en nimmer door verraad vloeien!
Love do onathankelijk, love Mexico !
0 Eel] goudstak I ti\‘aorde \ an twiatig peos .; nil!. (1( bt , eltcnts de, keizec; op
den eeneii en het wapen 1, at Mexi , o op den anderea kant.
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Terwiji de keizer rondom zich keek, bemerkte hij in zijne nabijheid
een groep mannen en vrouwen, die luide schiktne.
Hij staardelren zacht en vriendelijk glimlachende aan en keek toen
voor zich, terwijl hij zijne beiden lianden op de borst legde.
Vijf schoten knalden er, en de keizer viol op zijne rechterzijde,
terwijl hij langzaam het woordt hombre fluisterde.
Alle kogels waren door en door gegaan en elk daarvau was doodelijk ; rnaar de keizer had nog stuiptrekkingen.
Dc officier legde hem op den rug en wees met de punt van zijn
salc)el naar het hart van den keizer.
Eon soldaat trad to voorschijn en loste een schot op de aaugewe
zone plaats.
Miromon stierf als een held, evenals de keizer en Mejia ponder een
blinddoek voor de oogen to hebben.
Hij wendde zich Diet tot de soldaten, maar tot de aanwezige burgers-en zeide
Mexicanen Mijne rechtors hebben mij als een verrader des
vaderlands ter dood veroordeeld. Ik ben nooit een verrader geweest en
verzoek u, dozen srnet Diet op mijne nagedachtenis, en nog veel minder op mijne kinderen to laten kleven. Love Mexico ! Love de keizer !
De schoten troffen hem good hij was terstond dood.
Mejia riep Love Mexico ! Love de keizer !
Hij leekle na de schoten nog, en twee andere schoten maakten een
oiude aan zijn leven Alle drie werden to gelijk doodgeschoten.
Nadat de dood der gefusileerden door twee aanwezige geneesheeren
geconstateerd was, wikkelde men ze in lijnwaad en legden ze in de
gereedstaande kisten ne9r.
Doze waren van de gemeenste sopa, zooals zij tot het begraven der
gegingste volksklasse gebezigd wordeD. twintig realen het stuk kosten. De doodkist van den keizer was veel to kort, en zijne voeten staken er uit.
De 'liken der beide generaals werden aan hunne familiön overgegeven, maar met de stoffelijke overblijfselen des keizers had de republikeinsche regeering eene speculatie op het oog, en daze werden
verloopig aan de bewaking van kolonel Don Miguel Palacios toevertrouwd.
Doze bracht het lijk tussche-n twee afdeelingen infanterie door de
stad, waar het gezicht daarvan overal aanleiding toe weeklachten gaf.
De treurigheid in de stad was argemeen en uit hoofole van de iliting
daarvan hadden er overal inechteuisnemingen plaats, inzonderheid van
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Dc hogels van den vijand hadden hunne huizen vernield en vele
hunner betrekkingen gedood ; zij hadden angst, mod honger doorgestaan en aanzienlijke schattingen moeten opbrengen ; maar toch was
dit alles niet in staat om hunne aanhankelijkheid en hunne liefde jegens
den keizer, die waarlijk vol geestdrift was, aan het wankelen te brengen.
Pit alles is wel is waar zeer Itegrijpelijk en verklaarbaar, maar
daarom niet minder verdienstelijk.
De Mexicanen zijn van hunne roofzuchtige generaals geene beleefde
.behandeling gewend, en nu zagen zij een vorst, een afstammeling van
den keizer der veroveraars van Mexico, dagelijks in hun, midden
verkeeren met eene deelneming, ccii menschlievendheid en eene beminYijkheid, die zoo ontzettend bij de ruwe onverschilligheid hunner opperhoofden afstak; die met zijne onderdanen en soldaten in alle gevaren en
ontberingen decide, die voor elken lijder een woord van troost, een
vriendelijk woord overhad en voor iedereen eeu verheven voorbeeld
was.
Nu was hij gestorven met Ue grootheid en de zielekahnte, gelijk
wij deze in enkele voorbeelden uit de geschiedenis bowonderen, wier
mededeeling de harten van alle volgende geslachten verheft en met
.ontroering vervult.
De dood van den edelen keizer Maximiliaan kan naast die van
Socrates geplaatst worden.
De goede inwoners van Queretaro vereerden hem als een heilige
martelaar. Veen doopten hunne zakdoeken zijn blood ; anderen wisten zich deze of geene reliquieeu van hem to verschaffen tot niet
geringe ergernis zijner moordenaars.
Het lijk word naar de kapel van het klooster de las Capuchinas
overgebracht en hier op eene tafel neergelegd.
Zelfs op de hyena Palacios maakte de grootheid van dien man
iridruk, en hij kon zich niet weerhouden, to zeggen ; Hij bezat een
groote ziel !
De kolonel liet, Dr Basch en de bedienden, alsmede een aantal
lierstellende gevangene officieren, die zich in het klooster bevonden en
meerendeels Franrchen waren, nu naar het lijk toetreden. Terwiji hij
daarop woes, zei hij tot de laatstgenoemden :
Zie, dat is het work van Frankrijk !
Daze officieren maakten tot het doen eener wandeling gebruik van
een gang, door welks raam zij in de kapel konden zien, wat or met het
lijk uitgevoerd word. Aan hunne verhalen heb ik de meeste bijzonder-
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heden daaromtrent te danken.
Al spoedig verschenen do geneesheer van den staf van het leger der
liberalen, J. Riva de Nejra, Licea, de verrader van Miramon, en
eenige andere personen. Ook aan D r Basch werd het vergund hierbij
tegenwoordig te zijn. Het lijk werd nu uitgekleed en daarop tot balsemen gereed gernaakt.
Dc tooneelen, welke hier -voorvielen, waren in overeenstemming
met de gemeenheid der aanwezigen, en verscheidene bijzonderheden
zijn te stuitend om ze to vertellen. Pat de geneesheeren hun werk
rookende, pratende en lachende verrichtten, willen wij hun niet ten
kwade duiden, daar zij aan zulk een bezigheid gewoon zijn en aan den
persoon des keizers niet die vereering toedroegen, welke wij voor hem
gevoelen.
riep hij
Toen IDr Licea eene snede in het lijk van den keizer
Het is voor mij een genot mijue handen _in het bloed des keizer to
kunnen wasschen !
Kolonel Palacios klopte met zij no hand op het hoofd van den
keizer en zeide :
Ziezoo ! ge hebt u een kroon op het hoofd willen zetten. Nu is
uw lust bevredigd, nu heb ge een kroon, en terwijl hij op de ingewanden, die in de twee potten bevonden, wees, riep hij verachtelijk nit :
Dit moest men aan de honden geven !
Het balsemen duurde cone week, en het hart van den keizer lag
eon geheelen dag op eene bank in de kapel.
Het lijk word daarop in eene andere doodkist gelegd en bleef
onder bewaking in de kapel. Kolonel Palacios had zich hot veldbed
van den keizer toegeeigend.
Toen hij bezoek kreeg, legde hij zich daarop neer en zeide lachende:
Kijk eons, nu ben ik keizer Hoe zie ik or als keizer uit ?
Toen eon officier zich na de terechtstelling met minder liefdeloosheld omtrent den keizer uitliet, zeide kolonel Doria, de secretaris van
Escobedo
Och kom, een bond meer of minder, wat doet dat er toe ?
Generaal Mirafuentes later mijn fiscal — zeide.dat do dood der
beide Mexica,nen hem speet; maar dat die van den vreemdeling hem niets
kon schelen.
In de laatste dagen voor de terechtstelling van den keizer was de
vraag, of hij gefusileerd zou worden of niet, natuurlijk het hoofdonderwerp der gesprekken, die er tusschen de officieren van het leger der
liberalen gevoerd worden.
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Be meeningen daarointrent liepen uiteen. Enkelen zeiclen, dat men
eigenlijk het recht niet had om den keizer te fusileeren. door men de
stad toch niet stormenderhand ingenomen, maar haar en den keizer
gekocht had. Och kom riep een ander lachende uit, men koopt ook
immers kippen en slacht ze.
De courant La Sambra de Arteaya van den 2W te1, Juni verseheen op
roo(le papier. Zij deeld eenvoudig mode, dat op den 11)( 1, " Ferdinando
Maximilian° de Habsburgo, Don Miguel Miramon en Don Thomas
Mejia fitera)t pamt(los poi las (ii )Was 11 _door de wapens gedood word.
Als Escobedo niet gewild had, dat de keizer doodgeschoten word,
dan zou Juarez het niet gewaagd hebben, in strijd met de mooning van
den generaal, aan wien hij zooveel to danken had, to handeleni maar
Escobedo is niet alleen lafhartig en bloeddorstig, maar streeft, naar
men zegt, zelf naar het presidentschap on ruimde met den keizer een
gevaarlijker tegenstander uit den weg, dan Juarez, Ortega of Santa
Una voor hem zijn.
Men sprak algemeen het gevoelen uit, dat den keizer niet gefusileerd zou zijn, als hij in plaats van in de handon van Escobedo in die
van Porferio Diaz gevallen was.
Do keizer was bij de zes voet lang en slank gebouwd. Elke zijner
bewegingen, zijn gang en inzonderheid zijn groet waren bevallig en
innemend.
Hij had mooi, niet bijzonder dik blond haar, dat hij zeer zorgvuldig in het midden gescheiden droeg. Zijn Ward was insgelijks blond en
zeer lang, en hij kamde doze altijd met de meeste zorgvuldigheid. Hij
droeg dien aan de kin gescheiden en was zoer dikwijis met de hand
bezig, om dozen gescheiden to houden en glad to strijken.
Zijne gelaatskleur was frisch en zijne oogen waren blauw. Zijn
mond had een onmiskenbare kenteeken van het Oostenrijksche keizerlijk huis, de historisch gewordene Oostenrijksche onderlip, maar
geenszins op cone onaangenaam in 't oog loopende wijze.
Do keizer was gewoonlijk in het politick, eenvoudig, maar zorgvut
dig gekleed. To Queretaro, waar hij aan het hoofd van het leger stond,
droeg hij de uniform van een divisie-generaal.
Als do keizer ging wandelen, hield hij gewoonlijk zijne handen
op den rug, zooals men dikwijls van scheei skapiteins ziet, wanneer zij
op hot verdek op- en neerloopen. Eene andere gewoonte, die insgelijks
aan zeelieden eigen is, was, dat hij altijd zijn verrekijker in de hand
hield.
De uitdrukking van zijn gelaat was gewoonlijk vriendelijk en
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bijzonder goedhartig. Men kon hem ilia, aanzien, zonder hem lief te
krijgen. Zijne vriendelijkheid legde zich nooit op familiare wijzo aan
den dag, zelfs niet tegenover zijne grootste vertrouwelingen ; hij bewaarde daarbij altijd zijne waardigheid.
Zonder daaraan eenige schade toe te brengen, gaf hij zich in gezelschap, dat hem aangenaam was, aan zijne vroolijke stemming over en
sehertste gaarne, waarbij hij dikwijls aan zijne sarcastisehe luim den
vrijen loop liet.
Hij liet zich graag vertellen en stelde een bijzonder levendig belang
in de vroegere lotgevallen van al ds personen, die hem omgaven.
Hij was echter toegevend in zijne oordeelvellingen en verontschuldigde in de goedheid zijns harten zeer veel, daar hij ooit kwade bedoelin.gen kon veronderstellen.
Ofschoon hij yeel in de wereld gezien en opgemerkt had, was toch
de grond zijner edele ziel zoo rein en klaar, dat do eigenlijke wereldwijsheid daarin geen wortel kon schieten.
Met kleine en zelfs groote zwakheden lachte hij en gebreken
verontschuldigde hij ; hij had zoo weinig begrip van boosheid, leugen
en valschheid, dat hij daaraan nooit kon gelooven.
Hij was weiwillend jegens iedereen, nauw aan zijne vrienden verknocht en altijd over hen bekommerd ; maar hij haatte niemand.
Hij haatte alleen het kwade, doch had medelijden met de menschen
die slecht waren, en vergaf niet alleen met den mond. maar ook met het
hart, het een of ander kwaad, dat hem zelven aangedaan was.
Van alle menschen, die ik op mijn levensweg ontmoet heb, was hij
de edelste, de beste, de reinste en de beminnelijkste.
Zelfs zijne gebreken waren beminelijk, en inzonderheid grensde
zijne goedheid aan zwakheid.
Hij kon het niet van zich verkrijgen, iemand to krenken, of jets in
iemands nadeel Ic doen, zelfs wanneer die personen zijne toegevendheid
niet verdienden en zijn verstand hun gedrag moest berispen.
Hoe weinig hij, bij voorbeeld, van baron ',ago hied en hoe afkeurend hij zich ook over diens lauwheid en zelfzuchtige lathartigheid
uitliet, kon hij het toch niet van zich verkrijgen, dozen een welwillende
getuigenis to weigeren..
Hij was een groot kenner en hartstochtelijk liefhebber der beelden.de kunsten, en zijn gevoel voor schoone vormen was zoo, stork, dat
het leelijke en onregelmatige hem bepaaldelijk hinderden.
Vandaar kwarn bet ook, dat hij zich liehtolijk door uitwendig
mooie menschen en innemende, bevallige manieren liet voorinnemen,
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daar hij achter eon schoonen menschelijken vorm altijd eene daarmee
overeenstemmende ziel vooronderstelde.
Deze zucht tot schoonheid en tot orde vertoonde zich bij den
keizer in alle kleinigheden en gaf hem dikwijis het voorkomen van pedanterie.
Hij hield er van ieder voorwerp en iedere zaak geheel in orde te
maken, en zag het ongaarne, ale men daaromtrant later nog eene vraag
tot hem richtte, ofschoon hij gedurende het gesprek iedere vraag met
geduld aanhoorde en iedere gevraagde verklaring gaf.
Om die reden was hij er ook altijd op gesteld, dat men niet alleen
op zijn geheugen. vertrouwde, maar ieder bevel, dat hij gaf„oogenblikkelijk opschreef.
Wie wil beoordeelen, welk eon rijk gemoed de keizer bezeten heeft,
moot zijne reizen, die eenigen tijd na zijne dood te Leipzig v* erschenen
zijn, lezen. Naar ik hoor, werden zij overeenkomstig den wensch van
de aartshertogin Sophia in het licht gegeven, en de verhevene moeder
kon voor haren vereeuwigden zoon zeker goon schooner en beter
gedenkteeken oprichten.
Ofschoon zij nit zijne jongelingsjaren afkomstig zijn, openbaart
zich daarin toch reeds de man, en wie ze gelezen heeft, zal met weemoed
uitroepen
Och, dat doze man zoo vroeg aan de wereld ontrukt werd,waarin
hij nog zooveel goods en groots had kunnen tot stand brengen.
Aroor de menschheid to werken en den voortgang der beschaving
to bevordeien, was de hoogste eerzucht van keizer Maximiliaan.
Zijne van de aloude traditi6n afwijken.de meeningen, die hem met
eon tegenzin tegen veel wat er in Oostenrijk bestond en gebeurde
vervulden, hoezeer hij ook zijn vaderland en zijn yolk lief had,maakten
het volstrekt onmogelijk, dat hij onder de destijds bestaande omstandigheden eon voor hem geschikten werkkring in Europa vond.
Vervuld van edele zucht naar eer en dorst naar roemrijke daden,
wees de sluwe verzoeker to Parijs hem eon rijk veld voor zijne werkzaamheid en eene keizerlijke kroon, voor wier glans de naneef van
Karel V Diets minder dan ongevoelig was.
Met eon open, ridderlijk karakter als dat van Maximiliaan had de
keizer der Franschen eon gemakkelijk spel.
Zijn eigenaardige neigingen en het bijzonder verlangen van den
jeugdigen, hoogvliegenden aartshertog waren gemakkelijk to zien en te
gebruiken. en aan Napoleon III viol het niet moeilijk, hem geheel voor
het voorstel in to nemen, dat hij met wantrouwen had moeten onder-
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zoeken, omdat het door een Napoleonstelg aan een. Oostenrijkschen
aartshertog gedaan word.
Maar in den edelen, onbevooroordeelden geest van den prints waren
traditioneele antipathieen en su.bjectieve beschouwingen reeds lang
geweken voor de objective bewonderiug, die hij aan den veel to hoog
aangeschreven staetsman toedroeg en die hij bij verschillende gelegenheden uitsprak.
Eenige zwakke bedenkingen werden door het heerlij k vooruitzicht
op cone grootsche werkzaamheid uit den weg geruimd. Wie der menschheid van nut wil zijn, moot persoonlijke neigingen en geyoelens, die
zich tegen dit streven aankanten, op den achtergroud schuiven, opdat
zij niet hinderlijk in den weg treden.
De philantropische voorspiegelingen van Napoleon waren de
strikken. waarin de naar werkzaamheid doistende aartshertog zich des
to eer het vangen, daar diens talenten to Weenen meer beklaagd dan
begrepen en gewaardeerd werden, en diens stelling tot eene drukkende
en onaangenaame maakte, die hij hoe eer hoe liever wilde ontvlieden.
Toen het ongeluk boven den keizer losbarstte, toonde zijn geest
zich in al zijne kracht en zedelijke waarde, en zijne laatste dagen en
dood zijn een hartverheffend voorbeeld voor alle tijden.
De episode van het Mexicaansche keizerrijk order Maximiliaan was
te kort en liet in dit door revolutieen geteisterd land to weinig blijvende
sporen achter, dan dat zij eene gewichtige plaats in de geschiedenis zou
kunnen beslaan : maar doze episode grijpt in de geschiedenis van
Napoleon III op eene wijze in, die Naar belangrijk maakt, daar zij he t
keerpunt in de loopbaan van den Franschen keizer vormt, aan wien de
schim van den door hem opgeofferden edelen man zeker zal gewroken
werden.
Ik heb keizer Maximiliaan nu en dan op eene eenigszins minachtende wijze een dweper en avonturier hooren noemen en veroorloof mij,
daarover een paar woorden in het midden te brengen.
Er is in de geheele geschiedenis goon onkel man, die iets groots
tot stand gebracht heeft en die niet in zekeren zin eon dweper of
avonturier geweest is, en lien bekrompende menschen van zijn tijd niet
gegispt of zelfs gehoond hebben.
Voor de laaghartigen, alledaagschen geest, die bestendig slechts in
den engen kring van zijn erbarmelijk Ik rondkruipt en wien de zorg
voor het Ik de hoogste practische levenswijsheid toeschijnt, voor zulk
een kleingeestig, alledaagsch karakter moot natuurlijk iedereen, die
zich' met liefde en opoffering aan een doel, dat voor de menschheid

1344

MAXIMILIAAN

het algemeen van nut is, toewijdt en die daarbij bovenal zijn persoonlijk belang veronachtzaamt, een dweper toeschijnen.
Voor zoo iemand zijn immers ook alle wijsgeeren en beoefenaars der
speculative wetenschappen, wier materi6e1 nut voor zijn beneveld oog
verborgen is, omdat het zich niet onmiddellijk laat zien, zulke dweper.
Blijf in uw land en verdien uw brood eerlijk, n is een hooggeprezone spreuk van zulke menschen.
Wie door zijn werkzamen geest buiten de beperkten kring des
huisgezins gedreven wordt, wie buitenslands een veld ter bevrediging
van zijne zucht naar daden zoekt, die is voor de zoodanigen een avonturier ,, wiens streven en handelen bij hen sleeks dan waardeering
eenigeninate vergeving vindt, wanneer het op materieele, eastbare
voordeelen uitloopt.
Wanneer er ooit een tijd komt, waarin dichters de gebeurtenissen
van onzen veelbewogen tijd aan de geslachten, die komen zullen, voor
oogen willen schilderen, dan zal onder hunne treffendste gestalten die
van den Duitschen vorstenzoon niet ontbreken, dien een verhevene,
edele aandrang over den Oceaan gevoord heeft, en die door zijne vruchtelooze pogingen om aan een vernederd yolk de weldaden van staatkun
dige orde en waarachtige beschaving to verschaffen, een tragischen
dood gevonden heeft.
Tot her het verhaal van Prins Salm.
E311 groot en good vorst was onschuldig gevallen.
De Aartshertog van Oostenrijk, brooder van den regeerenden keizer,
was Maximiliaan naar Mexico overgekomen in het vaste geloof dat hij
door het yolk werkelijk geroepen was.
Hij had maar een verlangen, een voornemen : het land tot hell het
yolk tot zegen to zijn
En wat had hij er gevonden?
Verraad en trouwbreuk waar hij den voet zette, oene wankelende
massa die hem den eenen dag met luide vreugdekreten keizer begroeten om hem den volgenden dag reeds in plaats van bloemen., steenen
mar het hoofd to werpen.
Hij moest regeeren over eon verloopen en diep gezonken yolk,
ontzenuwd en bedorven door de omwentelingen, door woorden en
grootspraak verblind, dat zich voor elke zaak het meesleepen en dat
terstoncl ontnuchterd word zoodra men het geringste offer eischte.
0.n.der dat yolk, aan de hand van een Napoleon III was Maximiliaan to recht gekomen.
Maximiliaan was een prins, een zeeman, een dichter en bovendien
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een braaf, eerlijk man, die zich aan zijn woord gebon.den rekende en die
nooit goloofile dat hij gen.oeg gedaan en zijn plicht geheel vervula had.
Daar zijn eigen hart zoo rein en zoo getrouw was, kon en wilde hij
niet gelooven aan de slechtheid van andere men.schen.
Zelfs als hij nu en dan daartegen gewaarscliuwd was klemde hij
zich nog altijd aan de mogelijkheid vast dat zijne omgeving het toch
good en eerlijk met hem meende, totdat zij bijn.a alien — alien — met
slechts zeer weinige uitzonderingen hem den voet op zijn zinkend hoofd
zetten om aldus hun eigen veiligheid to waarborgen.
Door alien word hij verraden !
En op de schandelijkste wijze
Door Louis Napoleon zelzen en door 13azaine !
Door Marquez en door den aartsschelm Lopez !
Door zijn eigen ministers en raadsmannen, ja door zijn eigen
bedienden, die slechts hun eigen koffers vulden en daarna weder naar
huis de wijk namen om hun hoer en weldoener to beschimpen.
Diegenen, voor wie hij het minst in staat geweest was iefs to doen
bleven hem het getrouwst terzijde staan en to laat zag hij in dat hij veel
liever hun raad had moeten volgen, dan gehoor to geven aan hen, die
zich aan hem opdrongen, en zich zijne vrienden noemden.
To laat
Hoe vaak reeds is dit woord vol beteekenis eener vorst ten verderve geweest.... te laat.... Hoe vaak zal het den vorsten nog ten verderve
lijden !
En toch kon de geschiedenis nooit verwijten stapelen op het hoofd
van Maximiliaan.
Hij viol !... maar als een man, als een held, als een vorst
Zijne vijanden hebben van hem een onschuldig slachtoffer, een
martelaar gemaakt !
Maar niet een vijand heeft hij achtergeiaten en zelf de ruwe Mexicanon, de vuige moordenaars van den edelen man stonden ontroerd bij
zijn lijk.
— Era una alma grande
fret was een groote ziel !

Die woorden werden uitgesproken door den overste Palacio toen
hij van de strafuitvoering terugkeerde.
Meer tranen zijn in Mexico en op vreemden bodem om hem gestort
dan misschien om eenigen anderen vorst ter wereld.
Eerst na zijne dood zagen de Mexicanen in wat hij voor hen geweest
was — wat zij verlowen hadden.
De inwoners van Queretarowaren zeer aangedaan door het gebeurde.
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Zij hadden de lange en hevige belegering cloorgestaan !
Zij waren geuoodzaakt geweest voor het leger te zorgen en bovendien daarmede honger en ellende te deelen, maar de geheele stad was
vol geestdrift voor den vermoorden keizer.
De vrouwen stroomden naar buiten,naar de plaats N,vaar de exceculie had plaats :tvonden.
Zij doopte hare zakdoeken in het vergoten blood, zamelden steenen en aarde vii de plaats waar hij gevallen was en bedekten de plek
met bloemen.
Een kleine aardhoop werd daar opgeworpen.
Men plantte or eon kruis, zwart en rum... maar reeds den eersten
dag was het kruis in splinters gesneden en weggeroofd als eon duurbaar
aandenken.
Men richtte (ten ander op en wader eon ander... het yolk word het
nooit m.oefle.
De vrouwe droegen rouw, bet yolk hop klagend om zijn graf been
totdat eindelijk de ambtenaren van de Republiek. die zich onder doze
bewijzen van liefde aan den terechtgestelden keizer niet bijzonder op
haar gemak gevoolde en de goeverneur van Queretaro bevel gaven de
geheelo plek met den vlakkeu grond gelijk te maken.
Do adobie-muren voor welke de slachtoffers gestaan hadden, werden onvergehaald, de kleine aardhopen geslecht ja ! de daar groeiende
Cactusplanten arg,esneden.
De moordenaar wilds het tooneel van zijn gruwel doen verdwij non.
En zelfs dat word niet voldoende geacht want nit de stad Het men
puin aanvoeren om daarmede de geheele plaats to bedokken !
De plek werd onherkenbaar !
Niemand wit moor waar hij de bloemen moest neerleggen.
En toch word elken nacht de offorplaats daarmede versiercl..
Als de soldaten van de terechtstelling terugkwamen stonden de
vrouwen to jammeren en to weeklagen.
Eene jegudige vrouw, zegt eon ooggetuige, stolid in eon hook tegen
eon muur aangeleund, het hoofd met den rebozo overdekt.
Zij jammerde luide
Een half Indiaan, eau soldaat, eon ruwe kerel trad toornig op haar
toe :
— Om wion weent ge, meid ?
-- Om mijn keizer! antwoordde zij stoutmoedig terwij1 zij zich
toornig oprichtte, zi.jt hij misschien eon zijner moordenaars ?
- Wacht, daarvoor zult ge boeten riep de bloeddorstige kerel

KEIZER VAN MEXICO

1347

uit en hij haalde zijn revolver uit den gordel.
Bliksemsnel eehter vonkelde een mes in de hand der vrouw, en den
arm treffende. zoodat het wapen op den grond viel, vluchtte de :Araat
verder op.
Juarez zelf kwam eenige dagen later op weg naar Mexico door
Queretaro.... maar hij voelde zich daar niet op zijn gemak.
Die stilte, die droefheid om hem heen troffen hem smartelijk en
waren hem een verwijt.
Geen gejubel begroette hem, geen vriendelijk woord word tot hem
.gericht.
Waar hij zich ook vertoonde troffen hem slecht sehuwe blikken en
reeds den volgenden morgen vluehtte hij terng naar de hoofdstad,

HOOFDSTUK XICYI

liet niteinde van seburken.

Met den ouden en den jongen graaf de Campanas ging het uitstekend na de verdwijning van Gabriella.
Als in een graf was zij immers voor eeuwig in een zinneloozengesticht begraven !
Officieel was zij dood
Maar tusschen schurken al was het dan nog vader en zoon
cluurt de overeenkomst en goode vertsandhouding niet lang.
De vader stond den zoon in den weg.
Bah wat was dat voor hem hij zou den ouden wel uit den weg
ruimen.
De kerel was een schurk maar doortrapt en slu-w. Zelf zoude hij
zijn handen niet wagon aan zijn vader want zijne faam was niet al to
best en het nieuwsgierig gerecht zou zich wel eens met de zaak kunnen
bemoeien en den lieven jongen aan de galg opknoopen. De zaak zou
veel eenvoudiger afloopen !
Inderdaad, ze liep eenvoudiger af. De schurk had niets beter uitgedacht dan zijn vader door Genebra to laten beschuldigen dat de oude
graaf Alonzo de Campanas senor Dominguez den vriend en rechterhand
van den toenmaligen gouverneur van Mexico ganeraal Marquez door
sluipmand had laten ombrengen.
Meer was eia niet void oende om den graaf aan de galg to doen
sterven.
Vermomd onder armoedige lompen, woonde Bernardo grinnikend
dit vreeselijk tooneel bij.
Ja, de oude schelm verdiende zulk uiteinde, maar de gerechtigheid
zou ook den aartsschelm Bernardo treffen.

KEIZER VAN MEXICO

1349

Nog op denzelfden avond meldde de schurk zich bij generaa
Marquez aan, verzekerde met onstuimige gebaren de onschu1.0 van zijn
vermoorden vader en stelde zich ontroostbaar en wanhopig aan, doch
Marquez antwoordde dat er gewichtige redenen tot verdenking voor
diens schuld bestonden en dat de wraakoefening der soldaten slechts
een weinig vroegei gedaan had wat toch later op grond der wet zou
geschied zijn.
Scliijnbaar troosteloos keerde Bernardo terug naar do woning waar
het lijk van zijn vader reeds op een praalbed lag uitgestrekt.
llij nam al de noodige maatregelen tot eene schitterende begrafenis.
Dit ook had de oude graaf, weinigen tijd to voren, voor do gravin
Gabriella gedaan.
Bernardo was alleen nu meester van het ontzaglijke vermogen der
condeza !
llij rnocht gerust zijn.
Neon, eene vrees was er die hem folterde : Genebra!
Die moest ook nog verdwijnen, want die a'schuwelijke mulatres
was gewijd in alle zijne misdaden.
Wat zou er onvermijdelijk gebeuren. ?
Den eenen of den anderen dag word Genebra voor eon misdaad
gevangen genomen en ter dood veroordeeld.
En dan ?
Dan zou zij alles in het work stellen oral zich to redden en er
misschien in gelukken, den graaf Bernardo aan de gaig to klappen.
Ja, zij moest verdwijnen.
Eene week daarna, toen de nachten niet meer door de maan verlicht
werden, voer er na middernacht een boot over het Chalcomeer.
Don Bernardo roerde haar voort en deed de roeiriemen zachtjes
het water plassen als vreesde hij gerucht to sullen maken.
De boot wendde zich naar den oever waar de woning van Genebra
stolid en hoe moor hij doze naderde des to voor zichtiger en zachter plasten de spanen in het water.
Onhoorbaar gleed het schuitje over den waterspiegel, legde even.
stil aan den oever aan word aldaar terstond door Bernardo vastgemaakt.
Doze bled eenige oogenblikken staan luisteren, nam then eon
gieter on een vollen zak uit den boot en sloop daarmede op zijne feenen
naar de rieten hut.
Doch bij de geslotene deur zette hij zijne vracht neder en luisterde
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een geruimen tijd terwijl hij onbeweeglijk met het oor tegen de deur
aanlag, als wilde hij de ademtoehteu van degenen die in de hut sliepen.
tellen.
Nadat hij zich overtuigd had dat deze in een diepen slaap gedompeld waren, haalde hij twee stevige boren, die geheel van ijzer waren,
uit zijn zak en boorde doze zoodanig in de deurpost, dat de ijzeren
handvatsels boven en beneden een eind uitstaken en het openeu der
deur op deze wijze onmogelijk maakten.
Daarop nam hij den zak, waarin zich tot poeder gestampt hars en
pek beyond, ander den arm en strooide den inhoud daarvan, terwijl hij
zachtjes om de waning heen liep, met de hand tegen het gevlochten riot
aan, totdat do geheele zak ledig was.
Nu lbieeg hij den gieter en began and.ermaal zachtjes om de hut
been to loopen, terwi.j1 hij de wanden daarvan met den terpentijn,
waarm.ede de gieter gevuld was, begoot.
Na weinige minuten had hij den gieter geledigd en bracht dien
benevens den zak spoedig naar de boot terug.
Ilij was warm van het work geworden en wischte zich het zweet
van het voorhoofd
Daarbij hield hij den blik voortdurend op het rieten hutteke
gevestigd en luisterde met ingehoudon adorn of or in de hut ook jets to
liooren was.
Ilaastig en bevende stak hij den zijden zakdoek weder in zijn zak
haalde nu een doosje lucifers voor den dag en ging op de hut toe.
In doze lagen. Genebra en Allselmo in hunn.e dooken gewikkeld rustig op den grand to slapen, toen Bernardo bij de deur kwam, den lucifer
afstreek en het vlammentje dicht bij het gevlochten riot hield.
Als een bliksemstraal schoot het vuur tegen den wand op en sloeg
zijn.e vlammen oin het geheele gebouw heen, zoodat de gloed knetterend
ten hemel steeg.
Genebra werd wakker.
Zij sloeg de oogen op.... de hat was holder verlicht, zij zag hoe de
vlamwen aan alle kanten door het riot hem drongen en in eon oogwenk
snelde zij van hare legerstecle naar de deur.
.Doch doze was van buiten gegrendeld.
Eon oogenblik stand zij besluiteloos wat to doen. Daarop zette zij
een stoel op de tafel, sprang daarop zoodat zij tot awl het dak kon
rieken en rukte dit met de kraeht en de viugheid die de wanhoop geven,
uit elkauder.
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Ansehno kreet zij en werkte zieh door de gemaakte opening
heen en zag zich daar door een vuurzee omgeven.
De gloed belette haar de ademhaling ; zij sloeg harea grooten doek
over het hoofd, spande al hare krachten in en sproiig midden door de
vlammen heen.
Als eeu helsehe gestalte vloog zit] door to ten liemol stijgende vuurzuil en viel achter de hut op den grond nedele. Zij had geene mach", om
zich op te richten maar kroop met inspanniug van hare uiterste kraal-ten van den gloed wog, totdat zij ia het vochtige gras lag.
De gloed der laaiende hut verliclitte akelig den omtrek wierp een
rooden schijn op het meer...
Genebra bemerkte in then oranjelde-urigen gloed cello boot die zieh
verwij derde
-- Bernardo ! riep zij en uitgeput door de pijn en de krachtinspanfling ie1 zij achter over in bezwijming.
'roen zij nit hare bewusteloosheid ontwaakte weeks nog sleeks eon
gloilen.de aschhoop de plaats aan waar de lint gestaan had. De wollen
doe-7, had Genebra het leven gored en alleen hare voeten waren door het
vuTimr verzengd. Zij Iced hevige pijnen maar noclitans stolid zij op en
waelde om do aschlioop naar de deur toe. Daar zaten nog in het
vel-koolde hout de beide boron die haar den uitgang versperd. hadden.
Anaalmo was in de vlammen omgekomen.De wraak laaide in hare oogen,
eensidaps wendde zij haren onliedspellenden blik naar U duisternis die
over het meor verspreid lag, hief haren arm dreigend in de hoogte en
szeide met holle stem
Genebra is dood, waant gij, en geeft aan u, schurk, den tijd om
u veilig ill uw rijkdorn maar nog 6Onmaal zult gij haar wederzien !
Nu wikkelde vrouw zich in haar bruinon dock, ging wider hevige
pijnen door de duisternis naar den weg die naar het masr hop en bereikte langs doze na verloop van een half uur een dergejk gebouwtje
als het hare geweest was.
Daar woonde eene vriendin van Genebra met wolke i j reeds sedert
jaren omgang had. Zij ondersteun.den elkander alijd w-anneer een van
beiden liulp noodig had en vertrouwden elkander hare geheimen toe
want beider misdaden waren zoo groot dat zij elkander niet konden
verraden.
Genebra klopte hare vriendin op ea vernachtte er.Deze ging 'sanderendaags naar de plaats der ramp. Zij vond het verbrivide liokaam van Auselmo.Nau welijk8 was de vriendien van Genebra eenige ottenblikken ter
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plaatse of er landde een boot aan den oever, en uit doze stapte een
knecht van graaf Bernardo. die terstond naar Naar toekwani.
Na eon vriendelijken morgengroet, zeide hij
— De graaf heeft hier van nacht brand gezien en zendt mij
herwaarts om te onderzoeken of de bewoners der hut daarbij ook letsel
bekomen hebben.
-De vriendin van Genebra wist wat zij zeggen moest.
- Ja, antwoorclde zij, beiden zijn verbrand. Ook wij hadden den
brand gezien en snelden ter hull), maar wij k wamen to laat en konden
n onze vrienden alleen nog de droeve eer bewijzen van ze te begraven,
terwiji zij 'mar het Pas gedolven graf wees waariu Anselmo, reeds
begraven werd.
Be knecht stapte in zijne boot en voer weg.
Bernardo liep ondertussehen in de laan die op het prieel uitkwam,
met langzaine selireden, peinzend op-en-neer, en sloeg van tijd tot tijd
een bespiedenden bilk op het meer. Nu zou hij zekerheid omtrent zijne
toekomst krijgen. Was zijn werk van den afgeloopen nacht met een goed
gevolg bekroond geworden, was Genebra in de viamnien omgekomen,
-waaraan we' geen twijfelen vie, dan was hij voor zijne veiligheid
verzekerd en alto gevaar voor cone ontdekking zijner misdaad voor
inwier geweken.
Bij de gedachte eehter, dat die vreeselij ke vrouw zich uit de vlainmen
•
gored had, rezen hem do haren tc berge en- ging hem eene ijskoude
huivering over de leden, want alsdan was hij verloren, reddeloos
verloren. Aan. de wraak dozer vrouw zou hij niet ontkomen, dit zag hij
maar alto good. Was zij niet dood, dan moest hij er zijn vermogen aan
opofferen om haar na de andere wereld to helpen., voor dat zij hem ton
val bracht.
Zijne onrust en zijn angst n.amen met iedere minnut toe, hoezeer
hij zich ook in zijne overtuiging am-trent, den ontwijfelbaren dood der
gevreesde vrouw trachtte to versterken.
Ffij hop sneller heen en weer, zijne ged.aehten waren nu tot die
eenige bepaald, of do vrouw dood dan wei levend was.
weder en telkens weder, bleef hij staan en keek naar den overkant;
eiedolijk bemerkto hij de bode die hem eou antwoord op zijne levensvraag zou brengen.
Met iederen slag der riemen dien ziju knecht door het water deed,
man de onrust van Bernardo toe.
De angst dreef hem naar de trap bij het moor heen...
Op de laatste trede bleef hij staan.
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— Zijn de menschen erbij omgekomen ? riep hij den knecht reeds
van verre toe.

p.vAkoah3- t van het lick van kclLer Maxtrnillaan to Tri t en hegravenis pleehtigheid to Weene.

awe Heerlijkheid, eilaas, ja! zeide de kriecht,
86
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- Ook de mulatres ? vroeg hij weder.
- Ja, uwe Heerlijkheid.
- Zeker ?
- Zij en de man die bij Naar woonde zijn beide verbrand.
- Hebt gij de lijken gezien ?
- Zij waren juist begraven toen ik aan land stapte.
- Wie heeft ze begraven ?
— De geburen.
— Ha !
- Zij hebben hen verbrand en verkoold onder de asch opgerakeld.
Het was of biEdeze woorden eon pak van het hart van Bernardo viol.
N alsch murmelde hij :
— Die arme stumperts !... Hoe graag zou ik hen geholpen hebben,
ware het maar in mijne macht geweest. Zij waren zulke brave, rechtschapene menschen, leefden zoo ingetogen en waren met zoo weinig to
vreden.
Hij keerde schijnbaar diep bedroefd naar het kasteel terug.
Nauwelijks echter had hij de deur zij nor kamer achter zich gesloten
of zijne oogen schoten viammvn.
Zegevierend riep hij uit
— VErbrand !... Dood !... Begraven !... Spook ! Helleveeg van eon
wijf !... Gij wildet Bernardo to slim zijn en hem in het verderf storten !
Daarop liep hij, immer adem halend, de kamer op en neer...
Het gevoel zijner veiligheid overweldigde hem geheel.
•
•

•

•

De schoone dagen van eon Mexikaansche herfst waren aangebroken
en de aanzienlijken in de hoofdstad begonnen al hunnen glans en hunnen
rijkdom ten toon to spreiden.
Maar bovenal vestigde graaf don Bernardo de Campanas de aandacht
op zich en omringde zich met eene oprecht vorstelijke pracht.
Hij was een prins !
In zijne woning in de stad, alsmede op zijn kasteel aan het Chalcomeer, werden de schitterendste toebereidselen tot de ontvangst -der
jeugdige gravin gemaakt.
Hij zelf had zich in de armen geworpen van het bedwelmende
gewoel en van de gezelligheid der feesten.
Groote kostelijke eetmalen en partijen volgden nu elkander onafgebroken op zijn kasteel op en de sce'51huizen vonden in hem een
rouwen bezooker.
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Avond aan avond baadde hij zich in gedurig nieuwe genietingen, in
wier raas hij de pijnlijke gedachten trachtte te vergeten, die hem in
kalme oogenblikken bestookten en vervolgden.
De dagen bracht hij door in het gezelschap der vele gekochte
vrienden, die hem zijn ontzaggelijk inkomen hielpen doorbrengen.
Sallandro daarentegen wijdde zija leven en zijne krachteu slechts
aan het vaderland.
Hij had met niemand bijzonderea omgang sedert de dood, naar hij
monde, hem van zijne beide vrienden : Francisco Evraert en Hernando
de Alca-ntara, beroofd had.
Zijne beraoeiengen strekten zich nu tot alle raugen en stand.en der
maatschappij nit.
Hij was met hart en ziel de man des yolks geworden.
Hij bracht zijn levee eigenlijk slechts buiten 's huis door, met
uitzonderingen der avonden ; die hij, tea golieve van zijne zuster, in haar
bijzijn sliet.
Op zekeren avon.d ontving doze hem met hare gewone hartelijkheid en deelde hem mode, dat cone vrouw, die , ,nu reeds drie dagen
achtereen naar hem gevraagd had, or ook diea slag weer gaw oast was en
dringend verzocht had, hem to mogen spreken.
— Gij hadt die vrouw maar moeten laten zeggen dat zij van
avond terug kon komen : misschien zit zij in noel, zeid.e, Sallandro
tot zijn zuster.
— Dat heb ik ook gedaan.
— Ik dank u, zuster.
— Alhoewel ik zeer good weet dat gij niet gaarne hebt dat men u
's avonds komt storen, omdat gij u dan geheel aaa mij wilt toewijden
antwoordde zijne zuster met een vrieudelijk glimlachje.
De knecht kwam binnen en diende een vrouw aan die mijaheer
gaarne zou willen spreken.
— Kij k ! daar is zij reeds ! 1k ben nieuwsgierig wat zij van mij
moot hebben, sprak Sallandro tot zijue zuster en weudde zich daarop
tot den knecht met de woorden. :
— Laat haar maar binnen komen.
Eon bleeke vrouw trad de kamer in.
Het verdriet had oogenschijalijk hare gezondheid gekrenkt, nochtans was het gelaat schoon en aantrekkelijk.
Zij was maar armoedig gekleed maar zindelijk. Zij maakte zich
bekend als de weduwe van de vroegerea E.nstaurctir Lolac d.3r mijaan
van de Coudezo de Campau.as en die zoo wreed. (1.)ir ,13 A re 3 3 t 3 a j j I [I, li-.
den vermoord. went.
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Het was werkelijk Bellarosa Leduc, die nu door Sallandro hartelijk
welkom geheeten werd.
De arme vrouw was met de blanken moeten vertrekken zonder dat
zij een spoor van Evraert of Lydia had ondekt.
— Gij hebt een vriend gehad, een zekeren mijnheer Evraert een
vlaming, zeide zij tot Sallandro, een groot kunstenaar.
— Een dierbare vriend, beaamde Sallandro met een diepen zucht.
— Waar is hij ?
Eilaas !
— Dood !
— Hij beeft een treurig uitende gehad want hij is, naar wij bier
vernomen hebben, door de Roodhuiden vermoord.
Bellarosa herademde.
— Dat is de reden van mijn bezoek, sprak zij. Onze mannen hebben de plaats van het gevecht en den omtrek doorkruist zonder hem
of zijn lijk te vinden. Dus moot hij nog leven ?
— Is 't mogelijk ?
-- Het is zeker.
— Spreekt gij waarheid ? riep Sallandro met een van vreugde fritlende stem uit en greep de hand der vrouw, die hem nu haar lotgevallen onder de Roodhuiden mededeelde.
Met klimmende verbazing had Sallandro die verhaal aanhoord.
Toen Bellarosa gekomen was aan het oogenblik waarop Evraert
met haar kind weggesneld was riep hij opgewonder :
— Dan is er toch nog hoop dat hij leeft !. .. D3 Almachtige geve
het !
— En ook hoop dat ik het eenige wat mij aan het leven bindt, za
wederzien, zeide Bellarosa, terwijl zij den bilk neersloeg en haren zakdoek aan hare oogen bracht.
— De hemel zal u bijstaan ! viol Sallandro haar in de redo en drukte
de hand der weenende vrouw. Laat ons beiden hopen — ik zal alle
mogelijke middelen in het work stollen om berichten onatrent hun lot
in to winnen.
Daarop vernam hij naar de plaats, waar Bellarosa haar verblijf
hield en hoorde dat zij in het dorpje in de nabij hold van het krankzinnigengesticht geborewas en daar nu bij bloedverwanten een onderkomen
gezocht en gevonden had.
Bellarosa moest dien avond bij Sallandro en zijne zuster blijven, en
toen zij eindelijk afscheid nam, drukte hij haar eenige goudstukken in
de hand en verzocht haar die kleinigheid aan to nemen en zich, als k•ij
geld noodig had, nooit tot iemand anders dan door hem te wenden.
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Bellarosa woonde, zooals zij zeide, in de nabjjheid van het klooster waaraan een krankzinnigengesticht gehecht was.
Zij was bij bloedverwanten in een hoogst eenvoudige woning en
maakte zich nuttig voor hen door hare ijvere werkzaamheid.
Des zondags woonde zij geregeld de godsdienstoefening in de
kloosterkerk bij en koos dan altijd dezelfde plaats niet ver van den
kansel dicht bij een. pilaar.
Op zekereli zondag morgen be yond zij zich met, hare bloedverwanten, zooals gewoonlijk, order de eersten die de kerk binnen traden,
en nauwelijks was zij bij den pilaar gekomen of hare medegezellin
bukte naast haar op den grond en raapte een briefje op.
Een brief voor u, Bellarosa zeide zij, terwijl zij verbaasd Haar
het adres zag ell deze nam het briefje even verwonderd aan.
Hare verwondering steeg echter nog veel hooger toen zij de letters
nauwkeuriger bekeek.
— Zonderling ! fluisterde zij.
— Wat is er ?
- Dit schrift herinnert mij aan de hand eene diergeliefde overledene.
- Wie bedoelt gij ?
— De Condeza Gabriella.
Dit zeggende stak zij het briefje in den zak, maar toen de
godsdienstoefening afgeloopen was en zij de kerk verlaten had, haalde
zij het spoedig weder voor den dag en verbrak het zegel.
Tot hare nog grootere verbazing was er in den omslag een
brief aan den advokaat Avalos.
Ook het adres van dezen brief was van dezelfdehand.
Onmiskenbaar was het door de Condeza Gabriella geschreven.
Dit was toch onmogelijk !
Zij wat immers dood
Bellarosa bedacht zich geen oogenblik en snelde met den brief
Haar de woning van den advokaat Avalos.
Toen deze uit Bellarosa's handen den brief genomen had en het
tweede zegel verbroken had riep hij
— 0 groote God Levend
- Wie, senor, wie ?
— De Condeza !
— Gabriella ?
— Ja.
-

Waar ?
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- Opgesloten in een krankzinnigengesticht.
— Maar zij is dood... Zij werd uitgesteld in de hoofdkerk zegt men!
Zij leeft... zij leeft, senora, maar in eene eel !. Opgesloten
onder den naam van Sivene, hare dienstmaagd !... 0 God ! 0 God !.
welke gruwelen
— En wie heeft haar opgesloten, senor ?
— De graven de Carripanas .. De oude schurk heeft reeds aan
de galg zijne misdaden geboet... De graaf Bernardo zal zijne straf niet
ontloopen ... Nog vandaag zal Gabriella vrij wezen en de aartsdeugniet
tusschen de muren zitten... Maar het zal wezen tusschen de m.uren
eener gevangenis die hij niet verlaten zal dan om naar do galg te
stappen.
•

•

•

Denzelfden morgen zat Sallandro vertrouwlijk met zijne ziister te
praten..
Weder was de schilder Evraert het onderwerp van hun gesprek,
want sedert de hoop om hem weder to zien in het hart van Sallandro
herleefd was, verliet dezen de gedachte van zijn vriend niet naeer.
Eensklaps werd or gescheld...
Sternmen, weerklonken in den gang!
— Wie zou ons reeds zoo vroeg een bezoek kunnen brengen ?
zei dezij.
Hij stond op en ging naar de deur om haar to openen doch juist
wilde hij het doen toen zij reeds geopend werd...
- Evraert !
- Sallandro !
Doze dubbele kreet weerklonk en in vervoering vlogen de beide
mannen elkander in de armen.
Zij hielden elkander geruimen tijd omklemd en tranen van vreugde
en geluk ontvloeiden aan beider oogen.
Daarop vatten zij elkander bij de hand en terwijl zij doze duchtig
schudden, ontsnapte aan beiden lippen een innig, hartelijk :
— Goddan.k
De zuster van Sallandro, eenmaal de trouwe vriendin van Evraert
en Gabriella, sloeg dit tooneel zwijgend gade en wachtte het oogenblik
af, waarop de beide vrienden weder oogen en ooren voor haar zouden
hebben.
Toen zij eindelijk tot haar kwamen, ging zij Evraert te gemoet en
stak hem de hand toe.
Paarop weadde hij zich naar de deur en zeide tot Lydia :
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— Kom aan, beste kind ! denk niet dat ik u vergeten heb en bij deze
woorden vatte hij haar bij de hand en bracht haar naar Sallandro
en dens zuster.
— Wel Lydia ! lief kind ! weer ons duizendmaal welkom ! zeide
deze en trok de kleine naar zich toe.
— Hoe weet gij de naam van dit kind ? vroeg de vlaamsche kunstenaar verbaasd.
— Omdat hare moeder hier is en ons al uwe wederwaardigheden
verteld heeft, antwoordde Sallandro en drukte Evraert andermaal de
hand.
De eerste uitbarstingen van vreugde kwamen langzamerhand tot
bedaren.
De zuster van Sallandro zette de kleine Lydia naast zich op de sofa
en de beide vrienden namen bij haar aan, tafel op stoelen plaats.
— Maar nu moot ik naar de wecluwe Leduc ! zeide Evraert terwiji
hij het gesprek plotselings of beak.
— Het zoude onvergeeflijk wezen haar nog een oogenblik langer
van het bezit haars kinds to berooven !
— Blijf maar zitten, Francisco !
— Neon.... ik ga !
— Zij zal wel heden morgen naar bier komen.
— Denk ge dat ?
— Ik ben er zeker van.
— Maar zoolang to wachten.
— Och gij zoudt nog elkander kunnen missen. Bellarosa w,:.ont
niet in de hoofdstad maar in een afgelegen dorpje bij bloedverwaith'n...
Overigens, Francisco het is immers beter dat wij de moeder tot hier
laten komen om haar langzamerhand het bericht to geven dat haar
kind leeft en dat het in de nabijheid is.
— Ja, dat is best, Sallandro... Is mijne kamer hier nog altijd
gelijk vroeger.
— Niets is er veranderd, vriencl, hoegenaamcl. niets... Zij wacht op
u. .Ik hoop dat gij er alles naar uw zin zult ingericht vinden en dat gij
uwen Sallandro niet meer verlaten zult.
— a wil er eons even gaan naar kijken.
— Ik begrijp dit gevoel, goede vriend... Er zijn daar zooveel
voorwerpen waaraan eene geheugenis vastkleeft voor u. Ga, wij wachten
u hier met Lydia.
Evraert snelde naar zij ne vertrekken.
Daar hing eene Madonna, eene kopij dergene die hij vroeger ten
toon stelde en waaraan hij de trekken van Gabriella had. gegeven,,
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Met de hand op het hart staarde hij de beeltenis zijner geliefde aan.
Al zijne zaligheid, al zijne ellende ontwaakte op nieuw in zijn hart,
en wat hij had willen vergeten stond hem nu nog levendiger voor den
geest dan op het oogenblik waarop hij het portret vaarwel gezegd had.
Hij kon zijne oogen, die vochtig van tranen waren, niet van het
portret afwenden.
Het was hem to moede als zag hij Gabriella zelve, als omzweefde hem
haar geest, hare engelreine ziel.
Ten hemel, naar hare tegenwoordige verblijfplaats, zond hij zijne
gebeden en hij vermoedde niet dat zijn geliefde op dit oogenblik ook de
blikken ten hemel geslagen had en hem van hare innige, trouwe liefde
verzekerde.
Zijn hart bloedde ! — Hij zou haar nooit sneer wederzien !
Lang bleef Evraert in sombere gepeinzen staan voor de Madonna en
eerst toen hij den stap van Sallandro in den gang hoorde, wendde hij
zich van het portret af en opende de deur voor zijn vriend.
Deze las het gevoel dat zich van Evraert meester gemaakt had op
diens gelaatstrekken.
Hij behield echter zijne eigene gelukkige stemming en nam zijn
vriend naar de eetzaal mede, waar zijne zuster en Lydia reeds op hem
wachtten.
Het zien van de kleine, die hem vroolijk kwam tegenhuppelen,
vaagde voor een oogenblik de wolken van Evraert's voorhoofd en de
gedachte aan het geluk der moeder, als zij haar kind weder aan het hart
zou drukken, goot heelenden balsem in de wond zijner ziel.
Onder het eetmaal, luisterden alle Brie in gespannen verwachting
naar ieder geluid dat zich op de straat deed hooron, toen eensklaps het
rollen van een rijtuig tot hunne ooren doordrong.
Zij sprongen op, snelden naar het raam en riepen als uit een mond :
— Daar is zij !
Het was advokaat Avalos die eerst uit het rijtuig stapte.
Hij hielp Bellarosa afstijgen, ging op nieuw in de koets, na een
ander adres aan den koetsier to hebben geworpen.
Bellarosa trail alleen binnen terwijl de advokaat voortreed.
Wat beteekende dit ?
Binnen vroegen zij het zich af, doch nu was er wat anders to doen,
de moeder moest voorbereid worden haar kind to zien.
Evraert vertoonde zich eerst aan haar.
— 0 God L.. De doQden verrijzen dam allenaaal, riep zij.
En plots
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— Mijn kind ! mijn kind !
Driest stormde zij de kamer binnen waar Lydia haar in de armen
vloog.
Zij hield het kind vast aan hare Borst geklemd en koesterde het
weenende en snikkencle daaraan, als Wilde zij het al het doorgestane
lijden vergoeden.
Met een hart, tintelend van vreugde, stond Evraert daar en staarde
naar de gelukkige vrouw, en het was hem to moede, als deelde haar
geluk zich ook aan zijn hart merle.
Na eenige oogenblikken van zaligheid doorleeft to hebben vermande Bellarosa zich een.sklaps en mar Evraert gaande sprak zij :
— Dank ! dank ! edele redder ! Gij hebt mijn kind gered, ik zeg u
dat het grootste 1161 voor u op de wereld is weggelegd !
— Ik dank u voor uwe goede wecschen, Senora, maar voor mij is
geen geluk moor sinds ik mijne Gabriella verloren heb.
— Welnu. sprak zij, ik heb de overtuiging dat de Condeza Gabriella Diet dood is.
— Ja, sprak de schilder, dat kan men nooit aannemen van degene
die men lief heeft gehad... Er zijn ook nog oogenblikken dat ik twijfel... Ea toch ik heb haar dood gezien op haar praalbed.
— En toch leeft zij ! hernam Bellarosa.
Niemand was daar die aan hare woorden eenig belang hechtte dan
dat men deze aanzag als opwellend uit eon good hart.
— Waarom denkt gij dat ? vroeg Sallandro.
— Omdat ik dozen morgen een ontmoeting had waarvan ik to yergoofs een verklaring heb trachten to vinden en waarover ik uw oordeel
wel eons zou willen vernemen.
— Volgaarne.
— Kent gij dit schrift ?
Bij deze woorden haalde zij den om.slag van den brief, lien zij in de
kerk gevonden had, uit den zak en overhandigde dien aan den kunstschilder.
Doze deinsde, toen hij het schrift zag, terug, maar wist zich spoedig to herstellen en zeide op weemoedigen toon :
— Zeker ken ik dat schrift.
— Nietwaar ?
— De engel die het neerschreef is in het vaderland der refine zielen:
in den hemel.
- En toch is mij dozen brief eerst dozen morgen ter hand gekomen.
-- Het schrift is dan toch oud.
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- Neen, senor, bezie het zelf Bens... Ik heb het aau. Avalos laten
z ion.
— En wat zegt die schrandere man ?
- Dat het gisteren geschreven ward... en dat het onbetwistbaar
van de hand van Gabriella is.
— Maar dit alles is waarzinnig riep de kunstenaar nit. Het onmogelijke kan toch niet.
— God kan alles, senor ! En ik zeide het u, voor u. is hot grootste
geluk op aarde weggelegd.... Ik heb de verzekering dat uwe geliefde
leeft, dat gij haar zult wederzien.
Evraert sloeg de hand in vertwijfeling aan het voorhoofd...
Een oogenblik helderde zijn gelaat op en vloog er eon straal van
hoop door zijne blikken. Maar dit gevoel was slechts vluchtig.
Begoocheling ! Dwaasheid ! murmelde hij. Het gierige graf
geeft zijn prooi niet wader.... Ik heb haar gezien, bleek en paars, in den
schijn der duizenden rooslichten.... Mija geluk zon is ondergegaau om
nooit sneer boven de klimmeni to rijzen..
Bellarosa blikte hem vlak in de oogen.
— En vervolgde zij, als Avalos uw mooning niet deelde.
— Welke meening ?
- Dat de gravin Gabriella zou dood zijn.
- Wat zegt ge, Bellarosa.... Oh ! ik smeek, op het hoofd van uw
kind, open geene nieuwe wonden.... Ik lijd reeds genoeg.
- Begrijp mij wel, Francisco Evraert, gij zijt de redder van mijn
kind, ik ben u. moor verschuldig dan mijn levee, en toch ik zeg u :
Hoop ! hoop ! want die dit geschreven heeft is niet dood..., Het ward
gisteren geschreven.... Is het haar geschrift of is het maar eene
gelijkenis
— Het is haar geschrift ! riep de kunstschilder met kracht uit.
— Dan leeft de Condeza Gabriella !
Eene groote ontsteltenis heerschte in de woning.
Sallandro en dazes zuster wisten niet wat zij daarover moesten
denken.
— En wat zegt Avallos ? vroeg Sallandro.
— Ik herhaal slechts zijne woorden.
— Hoeft de beroemde advokaat nog hoop ?
— Meer !...
— Wat dan ?
— Zekerheid.
— Maar berust zijne... zekerheid alleen op dit brielje ?
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— Ik geloof het niet... Er is nog meer !
— Wat ? wat ? wat ? wat ? riep Evraert. Wat veronderstelt men ?
— Avalloz veronderstelt eene groote misdaad.
— Ja, ja, Gabriella werd vermoord, dat is zeker, en ik tref wel
eens den moordenaar.
— Gabriella werd niet vermoord.
— 1k heb haar lijk gezien, met eigen oogen gezien !
Er volgte eene stilte.
Bellarosa vroeg nu :
— Hebt gij Sivene gekend, Francisco Evraert ?
— 0 ja, zeer goed !
— Dan weet gij hoe zeer de dienstmaagd op haar meesteres trok?...
— Ja.
— Welnu, in den Dom hebt gij het lijk van Sivene geziev en niet
dit van Gabriella, want Gabriella leeft.
De schilder was duizelig geworden...
Hoop en vrees slingerden zijn geest heen en weer en hijgend moest
hij plaats nemen in een zetel.
— Waar, waar zou zij dan wezen ?
— Dat zal Avallos u straks berichten !... 1k zeg u niet meer hoop !
waar... heb zekerheid ! ... Nog vandaag zult gij uwe Gabriella omhelzen.
Dit was to veel.., De tranen rolden over de wangen van den schilder
en hij beefde als een riet, terwijl hij de saamgevouwen handen ten hemel
opstak !
7
Op den volgenden dag zou er eene groote plechtigheid in Mexico
plaats hebben, waarin de bewoners der hoofstad veel belangstelling
toonden.
Het was eene huwelijks verbintenis van den graaf Bernardo de
Campanas met de rijke gravin Donna Ottavia de San Asayo.
Reeds den dag to voren waren de stedelingen in beweging, want in
de woning van graaf Don Miguel de San Asayo werd er ter eere van het
bruidspaar een schitterend feest gegeven. Het huis baadde zich 's avonds
als een tooverpaleis in een zee van licht.
Voor den ingang deden reusachtige flambouwen hare roode
vlammen naar den sterrenhemel opstijgen en de nieuwsgierige yolksmenigte drong in dichte groepen om de deur heen om de rijk gekleede
van briljanten schitterende senoras uit de rijtuigen to zien stappen, die
zich in eene onalzienbare rij langs de strait ultbtrekten, en haar met
luide onstuimige vivat's to begroeten..
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Maar toen de prachtige staatsiekoets van den graaf Bernardo de
Companas, met vier edele zwarte paarden bespannen, voor de deur
stilhielii en de bruidegom daaruit stapte, zweeg de menigte, als had zich
eene schrikgestalte aan haar vertoond.
Spoedig daarop deed de muziek hare golvende tonen door de
verlichte zalen ruischen.
't Was middernacht then Bernardo, in zijne manga gewikkeld in
een hock van zijn rijtuig zat en door de vurige paarden in vliegende
vaart naar zijn kasteel aan het Chalcomeer teruggebracht word.
Bij het naderen van het rijtuig verschenen er vele in rijke livrei
gedoste bedienden met lichten in de hand op de trap van het kasteel
om hunnen heer te ontvangen.
Bernardo trad zwijgend tusschen hen door en volgde den kamerdienaar, die hem met een zilveren kandelaar voorging, langs de trap
naar zijne vertrekken.
De kamerdienaar stak de luchters naast den spiegel op en vroeg of
zijne Heerlijkheid hem nog jets te zeggen had en verliet, toen Bernardo
hem daartoe een wenk gaf, de zaal.
Bernardo deed nu de deur dicht, ging daarop naar de schrijftafel,
sloot zijne beurs daarin weg, wond zijn uurwerk op en legde ziju dolk
lien hij van onder zijne kleederen te voorschijn haalde, op de tafel.
Jervolgens nam hij den zwaren zilveren kandelaar van de tafel voor
den spiegel weg en begaf zich daarmede naar het aangrenzende slaapvertrek.
Iiij trad dit door de geopende deur binnen en ging naar den muur
daar tegenover, waar hij de kandelaar op eene tafel plaatste.
Eensklaps was het hem als hoorde hij de deur achter zich sluiten...
Hij deinsde terug en keek om...
Genebra, in haren grooten bruinen doek gewikkeld, stond voor
hem !
Een kreet, die op zijne lippen bestierf, ontsuapte aan zijne borst,
hij waggelde naar de tafel terug en steunde zich daartegen met de
hand.
Alsof de poorten der onderwereld zich voor hem geopend hadden,
zoo staarde hij haar, die hij dood gewaand had, aan en strekte zijne
linkerhaud afwerend naar haar uit.
Doch de vrouw stolid daar onbeweeglijk, in de plooien van haren
bruinen doek gewikkeld en hield haren strakken blik op hem gevestigd,
— Wat moot gij van mij, Genebra ? bracht Bernardo eindelijk
met moeite uit en hield zich bevende aan de tale]. vast.
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— Wet is spreken, don Bernardo ! antwoordde de mulatres op een
gedempten toon. Gij hebt niet schriftelijk met mij willen afrekenen,
daarom moest ik zelf wel komen om onze rekening to vereffenen. Een
enkelen schreeuw van u en wij gaan beiden aan de galg.
— Zeg wat gij verlangt en ik zal eene schikking met u nemen,
stamelde Bernardo met bevende lippen en strekte zijne hand andermaal
afwerend naar Genebra uit want deze trad langzaam op hem toe.
— 1k heb geene wapenen meegebracht, don Bernardo, en daarom moet ik mij overtuigen dat gij ook doze niet tegen mij kunt gebruiken. Ik weet niet waar gij uwe pistolen verborgen hebt, vervolgde de
vrouw en greep de hand van Bernardo die trachtte los to komen,
Doch de sterke vrouw greep zijne tweede hand en met bliksemsnelheid had zij om beide een touw daarom heen. gewonden.
- Een enkelen schreeuw of... naar de galg ! zeide zei.
Nauweljks had zij Bernardo geboeid of zij sloeg hare beide handen
om hem heen, tilde hem op en wierp hem op zijn bed...
- Ziedaar, schurk, nu zullen wij afrekenen, voegde zij er zegevierend bij.
Spaar mijn leven stamelde Bernardo klappertandend en zag
met een ontsteldee blik naar de helsche vrouw.
Doch Genebra zeide :
- Gij zult leven, schurk, maar leven om voor de misolaad die gij
ten opzichte van mij gepleegcl hebt to boeten. Toch hebt gij minder
wreed met mij gehaudeld dan ik met u zal doen. Gij wildit mij spoedig
door den dood in de vlammen naar de an.dere wereldzenden... ik zal u
eenen langzamen dood doen sterven zoodat gij iedere minuut van uw
leven zult vervloeken.
Bernardo wilde spreken maar tom juist toen hij den mond opende
duwde Genebra er cone prop en zoodat hij goon geluid geven kon.
— In de duisternis van den nacht hebt gij den weg naar mijne hut
gezocht om mij dan aan den dood ten prooi to geven.In eeuwige duisternis zult gij uw eigen graf zoeken, zeide de vrouw thans, trok een dolk
uit en stak de punt daarvan in Bernardo's oogen.
Onder de razende pijn, kromde en wrong hij zich en wilde zich opheffen maar Genebra hield hare kniöen op hem als het roofdier op zijn
buit.
Na eene poos klom zij van-het bek af, nam den zilveren kandelaar
van de tafel en hield de holder brandende kaars boven haar slachtoffer
met de woorden....
Kijk eons, graaf Bernardo ! Ziet gij 't glinsteren van het zilver
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of den glans van het licht nog... Vaarwel zoek uw graf in de duisternis
en vergeet uwe trouwe Genebra niet.
Daarop sloeg de vrouw den bruinen doek over haar hoofd, wikkelde zich daarin en snelde door de zaal naar de deur die in den gang
uitkwam.
Op hetzelfde oogenblik greep een knecht haar vast met de woorden :
— Van waar komt gij, wijf ?
Maar Genebra stiet hem tot antwoord den dolk in de borst en vloog
de zij trap af.
In alleriji had zij de buitendeur bereikt, maar deze was gesloten
en bood weerstand aan de reuzenkracht met Welke zij er tegeii aanonsde.
Een ander redmiddel was er voor haar niet dan terug to keeren
Tangs denzelfden weg dien zij gekomen was.
Zij snelde de trap af niettegenstaande de manstemmen die weerklonken.
Met den dolk in de hand liep zij de bedienden te gemoet, stak
reeks en links om zich peen en slingerde op zijde, wien zij met hare
linkerhand greep....
Doch er waren to veel tegenstanders !
Genebra werd overweldigd en aan handen en voeten gebonden.
Daarop traden de bedienden de openstaande deur der kamer van
den graaf binnen en vonden hem zieltogend.
De Majordoom zond boden te paard naar de gad.
Geneesheeren en gerechtsdienaren kwamen toegesneld.
De volgende middag bracht dan de inwoners van Mexico de tij ding
der ongehoorde misdaad die er op den graaf don Bernardo gepleegcl
was ...
Hij was bezweken aan zijne afgrijselijke wonden. Maar de ontzetting klom nog toen men vernam dat de machtige heer een schurk was
en maar juist tij dig genoeg gestorven was om de galg to ontkomen.
Inderdaad, korts na den middag bood zich Avalos aan met een
aanhoudingsmandaat.... De beroemde advokaat werd bij zijn lijk gebracht. Twee klompen geronnen bloed vervongen de uitgestoken
oogen !
De straf was wreed geweest !
Genebra stierf aan de galg.
**
*

Eenige weken later trok Mexico ter eere van de trounlechtig-
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heid der Condezo Gabriella de Campanas een feestelijk gewaad aan. Het
gevierde meisje zou als echtgenoot van den vlaamschen kunstschilder
Francisco Evraert den zegen der kerk ontvangen.
De straten waarlangs zich de feestelij ke bruidstoet van de woning
van Avalos naar den dom bewoog waren met bloemen bezaaid. ; de huizen met vlaggen versierd en de ramen met yolk bezet, die de bruid
toejuichten, terwijl de volksmenigte haar jubelend vergezelde.
In denzelfden dom waar Gabriella door geheel Mexico betreurd
was stood zij thans als bruid in den -vollen bloei der jeugd aau de zijde
van Evraert en de aartsbisschop zelf legde hun handers in elkander en
gaf hen den zegen der kerk,
van Leuven.
Op denzelfden dag word in de hoofdstad ook het huwelijk voltrokken van Ricarda san Bias met den jeugdigen Belgischen officier
Beide paren zochten elkander Da de plechtigheid op en Evraert in
akkoord met zijn vriend en landgenoot riep opgewonden nit
— En nu voort uit Mexico ! Voort uit het land van bloed en v erraad. Zijn bergen zijn prachtig en heerlijk blauw is er de lucht, maar
zijn grond is er roodgeverfd en ik smacht naar vrede, rust en liefde.
-- Amen ! klonk het uit vier monden to gelij k.
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Hoe het ging onder de Republiek.

Het moot gezegd ter wille der waarheid : Porferio Diaz handhaafde op eene voorbeeldige wijze de orde in de stad.
De kleinste overtreding der uitgevaardigde bevelen word ten
strengste gestraft en de soldaten wisten zeer goed dat de generaal niet
met zich spotten het.
Maar het duurde allemaal niet lang en weldra zouden de poppen
weder aan 't dansen zijn.
Nu zou men redelijker wijze moeten aannemen dat al die omwentelingen het land geheel ontvolkt hebben.
Dit is echter niet het geval.
De Mexicanen zijn zoo dwaas niet meer bij de voortdurende vijandelijke ontmoetingen der leger- of partijhoofden, alto veel dapperheid
en zelfopofferende gezindheid aan den dag te leggen.
Wel trekken de legers tegen elkander op, doch wanneer zij in
elkanders nabijheid gekomen zijn, loopt gewonelijk een groot gedeelte
van het eene leger naar het andere over, en het aldus verzwakte legerhoofd }weft niets anders to doen dan zoo spoedig mogelijk, door eene
overhaaste vlucht, zijn eigen levee en vrijheid te redden.
Zoo ging het niet onder het Keizerrijk, waar Fransche, Belgische of.
Oostenrijksche troepen aanwezig waren.
Maar zoo gaat het altijd tusschen Mexicanen.
Komt het bij uitzondering tot een gevecht aan,dan meenen de soldaten
voor de eer hunner partij genoeg gedaan to hebben wanneer enkelen der
hunnen gesneuveld zijn en zij een tien of twintigtal hunner vijanden,
naar de andere wereld gezondeu. hebben,
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genoemde personen de teugels van het bewind in handen wou hebben.
Dit was voor de Mexicanen een afdoende reden !
leder der kandidaten vond zijn. aanhangers.
Eigenlijk was Lerdo de Tejada de gekozene van het yolk, maar
Don Porfeirio Diaz, het Mexicaansche legerhoofd, meende eveneens voor
het presidentschap in de wieg gelegd to zijn.
Hij schafte zich een leger aan.
To gelijkertijd verklaarde Iglesias, president van het hooggerechtshof in de hoofdstad, zich tegen Lerdo en wel op den grond van ongrondwettelijke handelingen van den president der Republiek.
Hij stelde zich buiten bereik van Lerdo en verklaarde, insgelijks
aan het hoofd van een leger, dozen van den presidentzetel vervallen.
De strijd nam nu een aanvang : Diaz streed tegen Lerdo en Iglesias
deed hetzelfde.
Lerdo's legerhoofd, Alatore, werd bij Tevar door de troepen van
Diaz, na een korten en tamelijk onbloedigen strijd, op de vlucht gedreven
en de overwinnaar trok op de siad Mexico aan.
Lerdo de Tejada verliet in stilte de stad, bereikte de westelijke kust
van het land en scheepte zich naar San-Francisco in.
De groote helft van 't work was nu verricht , er bleven nog slechts
generaal Porfeirio Diaz en Iglesias over.
Eene poging tot verstan.dhouding bleef zonder gevolg, want Iglesias
wenschte insgelijks aan het hoofd van den Staat to komen.
De strijd was onvermijdelijk.
Hij eindigde — om het kort to maken — met de nederlaag van
Iglesias to Matamoras, die de wijk nam naar Mazatlan.
Don Porfeirio Diaz bleef dus meester van 't land.
Dat onder al die omwentélingen en pronunciamento's niet alles
zoozeer in Mexico bloeit als de rooversbenden, behoeft nauwelijks
gemeld te worden.
Hoe dikwijls hebben de Mexicanen kun keizer Maximiliaan
betreurd !

HOOFDSTUK C.
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Kelzerin Charlotte.

De arme vorstin was naar Europa gekomen en was Pius IX in het
Valikaan aan de voeten gevallen, den heiligen Vader smeekend haren
gemaal te redden.
Wat kon de Paus ?
Aileen. Keizer Napoleon III kon met zijn legermacht Maximiliaan
uit de handen der beulen trekken.
De arme prinses snelde naar Parij s om den Franschen keizer te
spreken.
Een dramatisch tooneel bad plaats tusschen de jonge vrouw en den
vorst.
Dit tooneel draagt in zich een tragische, en vreeselijke grootheid.
Sinds hare aankomst te Parijs had de keizerin verscheidene malen
een verhoor gevraagd aan Napoleon III om hem de beweegredenen harer
reis naar Europa mede te deelen en om hem trachten te overhalen tot
het ondersteunen van haren echtgenoot Maximiliaan.
De keizer had geaarzeld ; hij voelde dat hij zich moeilijk uit den
slag zou kunnen trekken en eindelijk toch stolid hij het verhoor aan,
de ongelukkige vrouw toe.
Wanneer men Charlotte den vorst aanmeldde ging zij hem te
gemoet en weldra alleen met hem zijnde zag zij of van alle inleiding om
aanstonds te komen tot het doel van haar bezoek.
— Is uwe majesteit dan eindelijk getroffen, vroeg zij, door het
droevig lot dat mijn armen man te wachten staat en mag ik hopen dat
uwe majesteit hem zal ter hulp komen.
De keizer bleef een oogenblik stilzwijgend en droevig voor zich
staren.
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Dan antwoordde hij op zachten. toon :
- Mijne verbintenissen, mevrouw, zij ten einde en ze hernieuwen.
mag ik niet. Mijn wil zou zelfs daartoe onmachtig wezen want de regeering en de kamers zo-uden over mijn wensch been stappen.
- Gij zijt de meester, sire... De alleenheerscher
— 1k ben de meester, mevrouw, die gehoorzaamd en geeerbiedigd
wordt zoolang mijne bevelen gelijkluidend zijn met delpelangen en den
room van Frankrijk.
Maar — en Napoleon sprak nu met meer warmte — de alleenheerscher ben ik niet ik mag de alleenheerscher niet zijn wiens wil mijn
land in een afgrond zou §torten, in een oorlog zonder einde, zonder
uitslag, zonder baat voor Frankrijk.
— Sire, zoo spraakt gij vroeger niet...
- Vroeger, mevrouw, dan hoopte ik...
— Wat hooptet gij ?
- Ik hoopte dat keizer Maximiliaan zou voordeel getrokken
hebben uit de hulp die ik hem verleende en hij die hulp zou to baat genomen hebben om zich door zijn yolk to doen beminnen, om zijne
behoeften te doorgronden, om zich van zij geest to doordringen en om
alleen te volharden in de onderneming die wij to samen aangingen.
— Ell. nu ?
— Nu heb ik die hoop niet meer.
De jcnge vrouw rilde over gansctr hare ledematen. Zij stond op,
wreef met dn hand over haar-voorhoofd, wankelde waar zij stond en
murmulde :
- Ijsselijk Ijsselijk
Dan kwam zij terug voor den keizer staan en hernam het onderhoud smeekend
— Sire, men zegt dat gij goed zijt, dat uw hart open is voor de
ongelukkigen. Het onheil treft mijn echtgenoot en het treft mij. Heb
deernis met hem, heb deernis met mij. 1k smeek u. Kom ons nog eenmaal ter hulp, sire, en wij zullen u beminnen en u zegenen.
En een der handen van den keizer grij pend bracht zij doze aan hare
lippen en won zich op de knieen werpen.
Napoleon III was zeer on.troerd.
Met nauw hoorbare stem sprak hij.
— Mevrouw, ik bid u.... woes kalra... aanschouw koelbloedig den
toestand en onderzoek de redenen die ik u voorleg. Het lot van keizer
Maximiliaan en bet uwe' hangen er van af.
Maar de ionge vrouw was opgestoven...

BEIZER VAN MEXICO

Overeind, met strakken blik, als ware deze op
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scheen zij den vorst niet meer te looren.
Haar mond beefde.... Zij murmelde zatirtjfs als in droomen.
— Hij zal sterven... hij zal sterven en ik met hem. En ze zullen
ons beiden in e'en graftombe leggen wij zullen in den flood elkander
liefhebben spijts de boozer, En wij zullen glorierijk sterven...
Be keizer-maakte een gebaar vavt angst en ongeduld.
Zachtjes Dam hij den arm der vrouw en deed haar nederzitten.
Zij gehoorzaamde als onbewust van hetgene er rood haar gebeurde.
Toch kwam de herinnering terug en zij sprak :

- Ja, ik weet... gij zijt keizer Napoleon
de almachtige keizer die mijn generaal tot zijns gelijke heeft gemaakt... en ik ben
een arme vrouw die u smeekt voor dien ongelukkige dien gij veroordeelt...En dan met plotselinge hardheid :
— Het is dus besloten. Gij verlaat ons, sire !.. wij hebben van u
niets meer te hopen...
— Ik heb het u gezegd, Mevrouw, zei de Keizer, ik kan aan
Maximiliaan niet meer nuttig wezen.
voor de tweede maal stond de jonge vrouw reek en dan
voor
de keizer het verhoeden kon — knielde zij voor hem neder.
— Sire, bad zij, mijn generaal is ginder in de macht van vijanden
die onmeedoogend zijn. Aileen tegen hen moet hij bezwijken. a ben
tot u gesneld om hem te redden en hij wacht met ongeduld op mijne
terugkomst... Sire, gij hebt ben ■ind... gij weet wat liefde is... Welnu,
ik bemin miju echtgenoot en ik vraag u dat gij verhoeden zoudt dat
zijne vijanden hem dooden.
Napoleon trachtte de arme prinses te doen rechtstaan en zei :
- Ik zal doen- wat ik kan, Mevrouw... Maar ik mag u niet misleiden... voortaan zal Frankrijk niet meer strijden om uw gemaal op den
troon te houden.
Nauwelijks had hij die woorden uitgesproken of hij trad verschrikt
achteruit. Wild stond Charlotte voor hem.
- Gij hebt mijn man ge.dood, risp de ongelukkige uit, maar gij
zelf zult met uw troon in een afgrond storten..
Nu vloeide een stroom van onsamenhangende woorden uit haar
mond.. Het was gedaan !... De keizerin had het geheugen . verloren... zij
kon niet meer lijden.
En nu nog wandelt de arme prinses in de dreven van het kasteel
van Bouchoute, nog altijd onbewust van haar ongeluk.
EINDE.
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