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HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

DE CHAPARRAL.
Gedurende mijn laatste verblijf in Amerika, bracht het toeval, of
liever mijn goede geleigeest, mij in kennis met een dier ontembare
jagers, of woudloopers, wier eigendommelijk karakter on sterfelijk is
geworden, sedert Cooper zijne dichterlijke persoonsbesc hrijving gaf
van den Lederen-Kous.
Het was onder de volgende zonderlinge omstandighe den dat de
Voorzienigheid ons met elkander in aanraking stelde.
Tegen het einde van Juli 1855, had ik Galveston verlaten, eensdeels om de kwaadaardige koortsen te ontgaan, die voor de Europeanen vaak zoo noodlottig zijn, anderdeels om het Noord-oostelijke
gedeelte van Texas te bezoeken, dat ik tot nog toe niet kende.
Een spaansch spreekwoord zegt ergens: mas vale andar solo que
mal acompanado, d. i. 't is beter alleen te reizen dan in slecht gezelschap.
Even als alle spreekwoorden, heeft ook dit een zekere waarheid
ten grondslag, vooral in Amerika, waar men ieder °ogen blik gevaar
loopt schelmen van allerlei kleur te ontmoeten, die, dank zij hunne
verleidelijke vormen, u behagen, uw vertrouwen winnen, e n er op
eene gewetenlooze manier partij van trekken, om u bij de e erste gelegenheid uit te plunderen en te vermoorden.
Ik maakte mij dus dit spreekwoord ten nutte, en daar ik in mijne
nabijheid niemand vond die mij genoeg vertrouwen inboezemde om
hem tot reisgenoot te kiezen, ging ik, als een ouden welervar en woestijnlooper, moedig op weg, geheel alleen, gekleed in het schilderachtig kostuum des lands, tot aan de tanden gewapend, en bereden,
op een half wild maar uitmuntend paard, dat vijf en twintig piasters had gekost : een buitengewoon hoogen prijs in deze streek, waar
de paarden om zoo te zeggen voor niets te bekomen zijn.
Ik trok dus onbekommerd voort en leidde een nomadenleven. dat
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voor mij zooveel aantrekkelijks heeft ; nu eens hield ik mij op in
een tolderia — Indiaansch dorp — dan weder kampeerde ik in de
woestijn, jaagde op wilde dieren, en verdiepte mij al meer en meer
in onbekende gewesten.
Op deze wijs had ik zonder tegenspoed Frederiksburg bereikt en
de Llano Braunfels doorkruist, en was op het punt van Castroville
te verlaten' om mij naar Quihi te begeven.
Als alle dorpen in Spaansch-Amerika, is Castroville eene ellendige
verzameling van bouwvallige hutten, doorsneden met rechthoekige
straten vol gras en onkruid, dat hoog en wild opschiet, en waaronder zich eene tallooze menigte mieren, padden, haagdissen en ander
ongedierte verbergen, alsmede een bijzonder kleine soort van konijnen, die vaak onder de voeten der eenzame wandelaars opspringen.
Het pueblo (dorp) wordt ten oosten 12,2grensd door de Medina,
eene smalle wetering, die bij sterke zomerhitte bijna uitdroogt, en
ten westen door houtrijke heuvels, wier donker groen aan den verren horizont aangenaam tegen den lichtblauwen hemel afsteekt.
Ik had mij te Galveston met een brief belast voor een inwoner
van Castroville.
De eenzame man woonde in dit dorp, als de rat van la Fontaine
in zijn pakhuis met Hollandsche kaas, Opgetogen van blijdschap dat
er een vreemdeling kwam, die hem zonder. twijfel braaf nieuws zou
brengen, daar hij sinds onheugelijken tijd van verstoken was geweest,
ontving hij mij op het hartelijkst, niet wetende wat hij verzinnen zou
om mij zoolang mogelijk bij zich te houden.
Ongelukkig was het weinige dat ik te Castroville te zien kreeg
niet geschikt mij te boeien, en had ik er weldra zoo volkomen genoeg van, dat ik zoo spoedig mogelijk weder dacht te vertrekken.
Toen mijn gastheer zag dat al zijne uitnoodigingen vruchteloos
bleven, gaf hij den moed op en liet hij mij eindelijk mijne reis vervolgen.
»Vaarwel dan als gij niet anders wilt," zeide hij, mij verdrietig de
hand drukkende. »God behoede u, gij doet verkeerd zoo laat te
vertrekken ; de weg dien gij te gaan hebt is gevaarvol, de Indios .Bra,vos zijn in opstand, zij vermoorden zonder genade de blanken die in
hunne handen vallen; pas op dus!"
Ik glimlachte bij deze waarschuwing, die ik voor een laatste poging
hield door den goeden man aangewend om mij op te houden.
»Ba ba!" antwoordde ik vroolijk, »de Indianen en ik zijn veel te
oude kennissen om mij van hunnen kant iets te doen vreezen."
Mijn gastheer schudde treurig het hoofd en trad weder in zijne hut,
na mij een laatsten groet te hebben toegeworpen.
Ik vertrok dus. Het was inderdaad laat genoeg en ik gaf mijn
paard de sporen om voor den nacht een chaparral, of kreupelbosch,
door te komen, van meer dan twee mijlen lengte, daar mijn gastheer
mij inzonderheid voor had gewaarschuwd.
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Deze kwalijk beruchte plaats had een somber aanzien. Altoosgroene
haageiken, acasias en cactus was al wat er groeide. Hier en daar
teekende wit gebleekt gebeente of een opgericht kruis de plek waar
een moord was begaan.
Verderop lag een uitgestrekte vlakte, de zoogenaamde Leona —
Leeuwin — door allerlei soort van wild gedierte bevolkt. Op deze
vlakte, met gras van minstens twee voet lengte bewassen, stond hier en
daar een groepje boomen, waarin duizende spreeuwen met gele borsten,
en roode of blauwe papegaaien zaten te kwinkeleeren en te schreeuwen.
Ik maakte spoed om in de Leona te komen, die ik reeds in de
verte zag schemeren ; maar eerst moest ik de chaparral nog door.
Na vooraf zorgvuldig mijne wapens onderzocht en een bespiedenden
blik in het rond te hebben geworpen, terwijl zich niets voordeed dat
mij met reden kon verontrusten, gaf ik mijn paard moedig de sporen,
vast besloten om in geval van nood mijn leven zoo duur mogelijk te
verkoopen.
Inmiddels daalde de zon snel naar den gezichteinder; de roode
gloed uit het westen, kleurde de dichtbewassen heuvels met afwisselende tinten ; een frissche avondkoelte verhief zich en vervulde de
takken met geheimzinnig gemurmel.
In 'dit land, waar geene schemering bestaat, zou de nacht mij weldra in de • diepste duisternis hullen.
ik was de chaparral omtrent twee derde doorgereden, en hoopte
'reeds ongestoord en ongedeerd de Leona te zullen bereiken, toen
mijn paard op eens een hevigen zijsprong maakte, de ooren opstak
en met kracht begon te snuiven.
Door den onverwachten schok was ik bijna uit den zadel geraakt,
en het was niet dan met veel moeite dat ik eindelijk mijn paard weder meester werd, dat onmiskenbare blijken van grooten angst gaf.
L behoef niet te zeggen dat ik onwillekeurig rondkeek om de
oorzaak van dezen plotselingen schrik te ontdekken.
Weldra had ik de waarheid gevonden. Het koude zweet parelde
op mijn voorhoofd en eene huivering van afgrijzen liep mij over liet
lijf, bij het akelig schouwspel dat zich aan mij vertoonde.
Onder het geboomte, geen tien passen van mij af, lagen een vijftal
lijken uitgestrekt. Onder dit getal bevonden zich eene vrouw, en een
jong meisje van nauwelijks veertien jaar.
Deze vijf personen behoorden blijkbaar tot het ras der blanken ;
zij schenen lang en hardnekkig gestreden te hebben eer zij bezweken.
Hunne lichamen waren letterlijk met wonden bedekt, een aantal lange
pijlen, rood geverfd en met golfvormige insnijdingen, staken hun
dwars door de borst. De hoofden der slachtoffers waren bovendien
gescalpeerd. Uit de borst van het jonge meisje, in den vorm van
een kruis opengesneden, had men het hart gerukt.
Hier waren dus de Indianen doorgetrokken, niet hun bloedgierigen
wellust, en hun ingekankerden haat tegen de blanken.
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De vorm en kleur der pijlen bewees mij dat het Apachen moesten
geweest zijn' de wreedaardigste roovers der woestijn.
Rondom de lijken zag ik de verbrijzelde stukken van wagens en
meubelen. De ongelukkigen, hier met de verfijnde gruwelen der barbaarschheid afgemaakt, waren dus ongetwijfeld emigranten die zich
naar Castroville hadden willen begeven.
Bij het gezicht van dit bloedige schouwspel klopte mijn hart van
medelijden en onbeschrijfelijken weemoed ! Hoog in de lucht zag ik
de gieren en valken door den reuk van het bloed aangelokt, boven
de lijken langzaam rondgieren en groote kringen beschrijven, onder
het uitstooten van akelige vreugdekreten, terwijl ik in het dichtste der
chaparral de wolven en jaguars dof hoorde grommen en huilen.
Ik wierp een angstigen blik om mij heen, maar alles was kalm en
doodsch.
De Apachen hadden de landverhuizers waarschijnlijk in hun kampement overrompeld. Opengescheurde en leeggeplunderde balen
lagen nog in zekere geregelde orde in 't rond, en in het midden
was een bijna uitgebrand vuur, met een grooten hoop droog hout er
naast.
»Neen," zei ik in mij zelven, »wat er ook gebeure, ik wil deze
Christenen niet onbegraven laten en in de woestijn aan het wild gedierte ten prooi geven."
Mijn besluit eenmaal genomen zijnde, begon ik het dadelijk uit te
voeren. Ik steeg af, deed mijn paard een kluister aan het voor- en
achterheen, gaf het zijn voeder, en wierp toen eenige versche takken op het vuur, dat weldra van nieuws ontbrandde en zijn vlammende rookzaal ten hemel verhief.
Onder de voorwerpen die de Indianen, als voor hen zonder waarde,
onaangeroerd hadden gelaten, bevonden zich eenige spaden, bijlen,
dissels en andere bouwmansgereedschappen. Ik nam een spade, en
na eerst met zorg den omtrek van mijn kampement te hebben doorzocht, om mij te verzekeren dat er geen dadelijk gevaar dreigde,
begon ik onmiddellijk een kuil te delven.
Het was intusschen nacht geworden : een dier heerlijke Amerikaansche nachten, — helder, bladstil en vervuld met levenwekkende
geuren en geheimzinnige melodieën, die de woestijn zingt ter eere des
Allerhoogsten. Zonderling gevoel! al mijne vrees was als met een
tooverslag geweken.
Ofschoon zoo rgeheel alleen in dit onveilig ooid, in de nabijheid
van deze afzichtelijk misvormde lijken, zonder twijfel beloerd door
de onzichtbare Gogen der wilde dieren en der nog woester Indianen,
die mij in de duisternis bespiedden, weet ik niet welke onbegrijpelijke macht mij ondersteunde en wat mij de kracht verleende om de
zware en heilige taak te veivullen die ik mij had opgelegd.
In plaats van aan de gevaren te denken die mij van alle kanten
bedreigden, gaf ik mij veeleer over aan weemoedige droomen. Ik
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dacht aan die arme menschen, die wie wist van hoe ver gekomen
waren, vol hoop op de toekomst, om in de Nieuwe Wereld de
welvaart te vinden welke hun eigen land hun weigerde, en die,
nauwelijks ontscheept, in een onbekenden hoek der wildernis onder
de slagen van woeste vijanden waren gevallen. Wellicht hadden zij
in hun vaderland ouders of vrienden achtergelaten, die nooit weder
iets van hen zouden hooren en die, onbekend met hun droevig lot,
nog lang te vergeefs de dagen en maanden zouden tellen voor
hunne onmogelijke terugkomst.
Behalve twee of drie maal door min of meer levendig geritsel in
de omliggende bladeren en struiken te zijn afgetrokken, werd mijn
treurige arbeid door niets gestoord, en binnen drie kwartiers had ik
een kuil gegraven, groot genoeg om de vijf lijken te bevatten.
Nadat ik de pijlen die hen doorboorden uit de wonden had getrokken, nam ik den een na den ander op en legde ze zacht naast
elkander in hun versch gedolven graf. Daarop haastte ik mij om de
aarde er in te werpen en den kuil te vullen, terwijl ik een aantal
steenen, de grootste die ik vinden kon, bijeenbracht en er opstapelde,
-om te beletten dat het wild gedierte de dooden zou ontheiligen.
Mijne vrome taak was volbracht ; met een dnnkbare zucht van
zelfvoldoening sloeg ik den blik ten hemel, en toen het hoofd ter
aarde buigende richtte ik in stille gedachten een kort gebed tot den
Allesvermogende, voor de ongelukkigen die zoo pas door mij begraven
-waren.
Toen ik het hoofd ophief, uitte ik een kreet van verrassing en
schrik, en greep terstond naar mijne revolvers.
Zonder door het minste gedruisch zijne onverwachte komst aan te
kondigen, stond daar, geen zes passen van mij af, een man op zijne
buks geleund mij aan te kijken ; twee prachtige Nieuw-foundlandsche
honden lagen rustig aan zijne voeten. Op de verdachte beweging
die de onbekende mij zag maken, begon hij te glimlachen en stak
hij mij de hand toe over het graf.
»Vrees niets," zeide hij; »ik ben een vriend. Gij hebt hier deze
ongelukkigen begraven. Ik heb hen gewroken. Hunne moordenaars
zijn gedood 1"
Ik drukte zwijgend de hand die mij zoo trouwhartig was toegestoken.
De kennis tusschen ons was gemaakt : wij waren vrienden, en wij
zijn het nog.
Eenige minuten daarna zaten wij samen bij het vuur met goeden
eetlust aan een avondmaal, terwijl de honden voor onze veiligheid
de wacht hielden.
De kameraad dien ik op zulk eene zonderlinge wijze mocht ontmoeten, was een man van omtrent vijf-en-veertig jaar, ofschoon hij
nauwelijks twee- of drie-en-dertig scheen.
Zijne hoog; welgemaakte gestalte, zijne breede schouders, zijne sterk
gespierde leden, alles teekende bij hem buitengewone kracht en vlugheid.
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Hij droeg het schilderachtig kostuum der jagers in al zijne zuiverheid, namelijk het overkleed of den mantel, uit niets anders bestaande dan een deken, die op de schouders is vastgemaakt en in
breede plooien achterwaarts afhangt; een hemd van gestreept katoen,
een wijde nzitasses — of broek — van dassenvel, met haren genaaid,
of liever van afstand tot afstand aaneengehecht, en met kleine schelletjes gegarneerd ; hartsleeren slobkousen, mocksens — sandalen —
van elandsvel, met valsche paarlen en egel-pennen versierd ; eindelijk
een bontkeurige wollen gordel, waaraan zijn jachtmes hing, zijn tabakzak, zijn kruithoren, zijne pistolen en zijn medicijnen-zak.
Wat zijn hoofdtooisel betreft, dit bestond in eene muts van bevervel, welks staart in den nek tusschen de schouders afhing.
Deze man herinnerde mij aan het moedig ras dier stoute avonturiers, die Amerika in alle richtingen doorkruisen.
Dat eeuwenheugende ontembare ras, belust op lucht, ruimte en
vrijheid, vijandig aan onze nieuwe grondstellingen en denkbeelden
der beschaving, en even daardoor bestemd om met den tijd onherroepelijk te verdwijnen voor den aandrang der toestroomende arbeidzame rassen, met hunne machtige, alles overwinnende middelen van
handelsbedrijf, nijverheid, stoomkracht, en hare veelvuldige toepassing
op al de uitvindingen der werktuigkunde.
De jager was een Franschman.
Zijn gelaat droeg den stempel van eerlijkheid en oprechtheid : in
zijne schilderachtige taal, zijne open en innemende manieren, in alles,
ondanks zijn langdurig verblijf in Amerika, had hij een weerglans
van zijn geboorteland bewaard die sympathie verwekte en de belangstelling gaande maakte.
Iedere hoek van de Nieuwe Wereld was hem bekend ; twintig jaar
lang had hij in het hart der woestijnen en wouden geleefd, in tal
boze verre en gevaarvolle tochten en ondernemingen te midden der
wilde Indianenstammen.
Ook heb ik menigmaal, ofschoon zelf met de gewoonten der
Roodhuiden ten volle bekend en na een groot gedeelte van mijn
leven in de wildernis te hebben doorgebracht, met belangstelling
geluisterd en onwillekeurig gehuiverd als ik hem zijne avonturen hoorde
verhalen.
Vaak, als ik naast hem zat, aan den oever der Rio Gila, gedurende
eene jachtpartij of strooptocht, die wij samen in de prairiën hadden
ondernomen, liet hij zich door zijne herinneringen wegslepen en
vertelde hij mij, onder het rooken van zijn Indiaansche calumet, de
een of andere vreemde geschiedenis uit de eerste jaren van zijn verblijf in de Nieuwe Wereld.
Een dier geschiedenissen wil ik hier beproeven weer te geven, zij
is de eerste in rang wat de dagteekenmg betreft, want het is de
beschrijving der gebeurtenissen die hem eenmaal noopten om woudlooper te worden.
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Ik mag nauwelijks veronderstellen dat zij den lezer evenzeer belang
zal inboezemen als mij, maar men gelieve daarbij in het oog te houden, dat dit verhaal mij gedaan werd in de woestijn, te midden
dier grootsche en indrukwekkende natuur, die de bewoners van het
oude Europa onbekend is, en uit den mond zelf van den man die
er de hoofdrol in speelde.

DE ZOOGBROEPERS.
Op den 3 'sten December 1834, des avonds ten elf ure, zat, of
liever lag, een jonkman van hoogstens vijf-en-twintig jaar, met fijne
sterk sprekende gelaatstrekken en aristocratische manieren, in achteboze houding, op eenen gemakkelijken leuningstoel, in het hoekje
van den haard geplaatst, waar een matig vuur flikkerde, dat wegens
het vergevorderde jaargetijde onmisbaar was.
Deze jonkman was de graaf Maxime Edouard Louis de Prébois-Crancé.
De lijkkleurige bleekte van zijn gelaat deed de sombere tint van
zijne doffe zwarte haren nog sterker uitkomen, die in ordelooze
lokken langs zijne schouders golfden over een ruime kamerjapon van

grootgebloemd damast.
Met het hoofd op de rechterhand geleund, fronste hij de wenkbrauwen en wendde de donkere oogen vol koortsachtig ongeduld
naar de wijzerplaat van een keurig bewerkte pendule in den stijl van
Louis XV, terwijl hij met de achteloos afhangende linkerhand de
satijnen ooren streelde van een prachtigen nieuwfoundlandschen hond,
die naast hem op het haardkleed lag.
De kamer waar de graaf zich bevond was gemeubeld met al den
luister en de verfijnde gemakken der hedendaagsche wereld.
Op een tafel stond een kandelabre met vier armen waarop even
zoo vele rozeroode waskaarsen brandden, wier somber en onzeker
schijnsel nauwelijks sterk genoeg was om het vertrek te verlichten.
Daar buiten kletterde de regen tegen de glazen en huilde de wind
met geheimzinnig gebulder, dat de ziel stemde tot naargeestigheid.
Een lichte tik, door het loslaten der cylinder veroorzaakt liet zich
hooren, en de pendule sloeg half twaalf. De graaf richtte zich op als
door een electrieken schok getroffen, hij streek zich met de witte magere
hand over het klamme vooihoofd, en mompelde met eene doffe stem :
»Hij komt niet1. .."
Maar op eens sprong de hond, die tot dusver onbewegelijk had
gelegen, op, en vloog vroolijk kwispelstaartend naar de deur.
De deur ging open, het tochtgordijn werd met een krachtige hand
opgeheven, en een man stapte naar binnen.
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»Eindelijk 1" riep de graaf terwijl hij den binnenkomende te gemoet
trad, die veel moeite had om de liefkozingen van den hond af te
weren. »0, ik vreesde reeds dat ook gij mij vergeten zoudt!"
»Ik begrijp u niet, broeder, maar ik wacht uwe nadere opheldering," antwoordde de andere. »Nu, nu! stil, Cesar," vervolgde hij
tegen den hond: »'t is genoeg, je bent een goed lief beest, koest nu
maar!"
Hij rolde een leuningstoel bij den haard en nam in den anderen
hoek van den schoorsteen plaats, tegenover den graaf, die reeds
weder was gaan ,itten, terwijl de hond tusschen hen beiden ging
liggen.
De pas verschenen man, dien de graaf met zooveel ongeduld verwacht had, maakte met hem een zonderling contrast.
Even als monsieur de Prébois-Crancé in zijn persoon al de physieke hoedanigheden vereenigde die den adelstand gewoonlijk kenmerken, bezat de andere al de levendige en voortvarende krachten
van de echte kinderen des volks.
Het was een man van omtrent zes en twintig jaren, groot van
gestalte, mager, maar goed geproportionneerd ; zijn door de zon
gebruinde gezicht, met sterk geteekende trekken en een paar helder blauwe oogen vol fonkelend vernuft, hadden eene uitdrukking
van moed, zachtzinnigheid en eerlijkheid, die terstond de harten trok
en vertrouwen inboezemde.
Hij was gekleed in de elegante uniform van sergeant-kwartiermeester der Spahis, het ridderkruis van het Legioen van Eer schitterde
op zijne borst.
Met de kin op de rechterhand geleund, gefronst voorhoofd en
peinzenden blik, staarde hij zijn vriend doordringend aan, terwijl hij
met de linkerhand achteloos het golvende blond van zijn langen knevelbaard opstreek.
De graaf, dezen gespannen blik, die de geheimste plooien van zijn
gemoed scheen te willen doorgronden, niet langer kunnende verdragen, verbrak eensklaps het stilzwijgen en zeide:
»Gij komt wel vreeselijk laat op mijne dringende uitnoodiging."
»Dat verwijt hebt gij mij nu reeds tweemaal toegevoegd, Louis!"
antwoordde de onderofficier, een papier uit zijn zak halende, »maar
gij vergeet den letterlijken inhoud van het briefje dat uw oppasser
gisteren avond aan mijn Knel heeft gebracht."
Hier maakte hij zich gereed om het hem voor te lezen. »'t Is onnoodig," riep de graaf met een weemoedigen lach. »Ik
beken dat ik ongelijk heb."
»Welnu," hervatte de Spahis opgeruimd, »maar welke ernstige
zaak is er aan de hand dat gij mij hebt laten roepen? Verklaar u;
moet er eene vrouw worden geschaakt ? of hebt gij een duël ? Spreek."
»Niets van alles wat gij zoudt kunnen veronderstellen," antwoordde

de graaf met drift; »spaar dus uwe onnoodige vragen."

Met een krachtigen ruk stiet hij zijn stoel achteruit, bladz. 9.
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»Wat is er dan?"
»Ik ga mij voor den kop schieten."
De jonge edelman sprak dezen volzin op zulk een vasten en onverschrokken toon uit, dat de soldaat onwillekeurig huiverde en zijn
zegsman ongerust aankeek.
»Gij houdt mij voor krankzinnig, niet waar?" vervolgde de graaf, die
het vermoeden van zijn vriend uit zijne oogen las »Neen, Valentin,
gek ben ik niet, maar ik zie mij als op den bodem van een afgrond,
daar ik niet uit kan zonder den dood of de schande. Ik acht den
dood het verkieslijkst!"
De soldaat antwoordde niet. Met een krachtigen ruk stiet hij zijn
stoel achteruit en begon met groote schreden het vertrek op en neer
te stappen. De graaf liet het hoofd neerslachtig op de borst zinken.
Er volgde een vrij lange pauze. Daarbuiten scheen de storm zijne
woede te verdubbelen. Eindelijk ging Valentin weder zitten.
»Gij moet wel eene zeer dringende reden hebben, die u verplicht om zulk een besluit te nemen," hervatte hij koel. »Ik zal
die niet zoeken te bestrijden, maar de vriendschap tusschen ons
vordert, dat ik u verzoek om mij al de omstandigheden te vertellen die u daartoe geleid hebben. Ik ben uw zoogbroeder, Louis,
wij zijn samen opgegroeid. Wij hebben te lang eenstemmig gedacht,
onze vriendschap is te sterk en te levendig om mij dezen eisch te
ontzeggen."
»Waartoe zou het die= ?" riep de graaf ongeduldig, »mijn leed
is van dien aard, dat alleen hij die het ondergaat het begrijpen kan."
»Armzalige uitvluchtl broeder," antwoordde de soldaat met eene barsche stem ; »het leed dat men niet durft bekennen, is gewoonlijk van
dien aard dat men er zich over schamen moet."
»Valentin!" riep de graaf met fonkelenden blik, »dat is slecht
gesproken tegen mij."
»Integendeel, het is goed gesproken," hervatte de jonkman met
drift; »ik bemin u en moet u dus de waarheid zeggen. Waarom Zou
ik u bedriegen? Neen ! gij kent mijne rondborstigheid. Verwacht dus
niet dat ik u blindelings gelijk geef. Zoo gij in uwe laatste oogenblikken gevleid wilt zijn, waarom hebt gij mij dan laten roepen?
Vaar dan wel, broeder, dan ga ik heen, ik heb hier niets te maken.
Gij, groote .heeren! die niets anders te doen hebt, dan geboren te
worden, en het leven alleen van zijn pleizierigen kant te leeren kennen, gij acht u reeds verloren bij het eerste rozenblaadje dat toevallig kreukt in uw geluksbed, en dan zoekt gij uw heil in de grootste
aller lafheden — zelfmoord !"
»Valentin !" riep de graaf toornig.
»Ja!" vervolgde de jonkman met nadruk, »de grootste aller lafheden! Het staat den mensch niet vrij zijn leven te verlaten wanneer
het hem goeddunkt, zoo min als den soldaat om van zijn post te
loopen in 't gezicht des vijands! Wat uw lijden betreft, dat ken ik."
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»Zoudt gij dat kennen ?" .... vroeg de graaf met verbazing.
»Alles! hoor mij aan en als ik u gezegd heb hoe ik er over
denk, schiet u dan voor den kop zoo gij nog wilt. Bij &n Hemel 1.
denkt gij dat toen ik herwaarts kwam, ik niet wist waarom gij mij
liet roepen? Gij, zwakke kampvechter, te zwak om den strijd vol te
houden, hebt gij u zelven zonder verdediging overgegeven aan de
wilde beesten van dien vreeselijken circus dien men Parijs noemt ; gij
zijt bezweken, en dat kon niet anders ! maar weet dat de dood dien
gij verlangt u voor eeuwig onteeren zal in het oog van ieder die wél
denkt, in plaats van uwe eer te redden en u met dien aureool van
valschen roem te kronen daar gij naar streeft!"
»Valentin ! Valentin I" riep de graaf, terwijl hij woest met de vuist
op de tafel sloeg, »wat geeft ti vrijheid om zoo tegen mij te spreken?"
»Mijne vriendschap voor u," hernam de soldaat met kracht, »en de
plaats die gij zelf mij hier hebt gegeven toen gij mij liet roepen.
Twee oorzaken voeren u tot wanhoop : vooreerst uweliefde voor eene
behaagzieke vrouw, eene Amerikaansche Kreool, die met uw hart
heeft gespeeld als de panter van hare savanen met de weerlooze dieren die hij gereed is te verslinden. .. . Is het niet zoo?"
De graaf antwoordde niet. Met de ellebogen op de tafel en het
hoofd in de beide handen, zat hij onbewegelijk, en bleef schijnbaar
ongevoelig voor de verwijten van zijn zoogbroeder.
Valentin vervolgde:
»Nog meer. Toen gij, om in hare Gogen te schitteren. uw fortuin
op het spel gezet en alles verkwist hebt wat uw vader u had nagelaten, is die vrouw vertrokken gelijk zij gekomen was, in triumf
over het kwaad dat zij gesticht had en de slachtoffers die op haar
pad gevallen waren, en heeft u en zoovele anderen met u, niets
anders achtergelaten dan de wanhoop en de schaamte, dat gij u
hadt laten misleiden door eene kokette. Wat u eigenlijk wanhopig
maakt, is riet dat gij uw fortuin verloren hebt, maar dat gij de
vrouw niet kunt volgen die de eenige oorzaak is van uw ongeluk.
Spreek mij tegen zoo gij durft !"
»Nu, ja ! 't is waar ! het is zoo ; dit is de reden, de eenige reden
die mij doodt ! Wat geef ik om mijn fortuin ? 't is die vrouw die ik
verlang, ik bemin haar, ik aanbid haar.... ik zou de gansche wereld
wel willen verzetten om haar te bezitten ! riep de jonkman met
koortsachtige drift. »0 ! als ik nog maar eenige hoop had!.... Hoop?
woord zonder beteekenis , uitgevonden door dwazen zonder verstand I Gij ziet het immers ?.... ik kan niet anders dan sterven!"
Valentin staarde hem een roos met droevige oogen aan. Op
eens verhelderde zijn blik ; hij legde den graaf de hand op den schouder.
»Gij bemint dus die vrouw ?" vroeg
>. Gij ziet het, want ik sterf!"
»Hebt gij mij daar zoo riet gezegd 'dat gij de wereld zoudt willen.
verzetten, om haar te bezitten ?"
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Ja! dat zou ik."
»Welnu !" vervolgde Valentin, hem scherp aanziende ; »ik zal u in
de gelegenheid stellen om die vrouw terug te vinden."
»Gij ?"
»Ja. ik."
»Loop ! gij zijt dwaas ! Zij is vertrokken. Wie weet in welken hoek
van Amerika zij zich bevindt ?"
»Dat maakt niets uit !"
»En daarbij, ik ben geruïneerd 1"
»Des te beter !"
»Valentin, let wel op hetgeen gij mij zegt !" riep de jonge graaf
op bewogen toon ; »want ondanks mij zelven sleept gij mij weg om u
te gelooven !"
»Hoop dan 1 zeg ik u."
»0, neen, dat is onmogelijk 1"
»Niets is onmogelijk. Dat woord is door zwakken of lafhartigen
uitgevonden. Ik herhaal u, dat ik u niet slechts die vrouw zal teruggeven maar zij, versta mij wel, zij zal nog eenmaal vreezen dat gij
e veracht."
hare liefd
»0 ! Onmogelijk."
»Wie weet ? misschien zult gij haar nog eenmaal verachten 1"
»Valentin !"
»Om deze uitkomst te verkrijgen, vorder ik slechts twee jaar."
»Zoo lang ?"
»Zie ! daar hebt gij den mensch alweer !" riep de soldaat met een
medelijdenden lach. »Nog geen vijf minuten geleden hebt gij u zelven
willen dooden omdat gij het woord »rooit" voor uwe oogen zaagt
oprijzen en nu meent gij geen kracht genoeg te bezitten om twee
jaren te wachten ! Wat is twee jaar ? eenige oogenblikken menschenleven 1"
»Maar...."
»Stel u gerust, broeder, als ik binnen twee jaren aan mijne belofte
niet voldaan heb, geef ik u uwe pistolen terug, en dan...."
»Wat dan ?"
»Dan zult gij de eenige niet zijn die zich voor den kop schiet,"
antwoordde hij koel.
De graaf staarde hem aan. Valentin scheen van gedaante veranderd, op zijn gelaat lag eene uitdrukking van ontembare geestkracht die zijn zoogbroeder nog nooit bij hem had opgemerkt, zijne
oogen schitterden met ongewonen glans. De jonge dolleman verklaarde zich overwonnen ; hij greep zijn vriend bij de hand en drukte
die met kracht.
»Ik neem het aan," zeide hij.
»Thans behoort gij aan mij."
»Ik geef mij aan u over."
»Goed !"
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»Maar hoe zult gij te werk gaan ?"
»Luister aandachtig," zei de soldaat, terwijl hij zich op zijn armstoel nedervleide en zijn vriend wenkte om mede te gaan zitten.
Op dit oogenblik sloeg de pendule twaalf ure.
Door een onbeschrijfelijk gevoel overmeesterd, luisterden de twee
jonge mannen stilzwijgend en vol ernst naar de twaalf welluidende
slagen die de stalen veer der pendule in dit plechtig uur langzaam
en afgemeten hooren liet.
Toen de laatste slag had uitgegalmd, stak Valentin eene sigaar
op, en wendde zich naar Louis, die hem met angstigen blik nieuwsgierig aankeek.
»Thans is het onze beurt!" zeide hij onder het uitblazen van een
mond vol blauwen rook, die kronkelend naar de zoldering steeg.

HET BESLUIT.
»Ik luister," zei Louis, zich vooroverbuigende, als om beter te
kunnen hooren.
Valentin glimlachte treurig.
»Wij hebben thans den 'sten Januari 1835," begon hij zoodra de
pendule had uitgegalmd ; »uw bestaan als edelman houdt thans op.
Van nu af aan begint voor u een leven van beproeving en strijd, in
een woord, gij wordt een mensch."
De graaf wierp hem een vragenden blik toe.
»Ik zal mij nader verklaren," vervolgde Valentin, »maar eer ik
daartoe overga, moet gij mij in weinige woorden uwe eigene geschiedenis laten vertellen."
»Die ken ik zelf wel," viel de graaf hem in de reden.
»'t Is mogelijk, maar in allen geval laat mij voortspreken ; alleen
als ik mij vergis, zult gij de fouten verbeteren."
»Doe wat gij goedvindt," antwoordde Louis, zich in zijn armstoel
achterover werpende, met de houding van iemand die verplicht is
om tegen wil en dank een vervelend verhaal aan te hooren.
Valentin scheen op deze beweging van zijn zoogbroeder geen acht
te slaan. Hij stak zijn sigaar weder op die hij had laten uitgaan,
streelde den hond die met zijn goedigen dikken kop op zijne knieën
leunde en begon alsof hij overtuigd was dat Louis met allen ernst
naar hem luisterde.
»Uwe geschiedenis is ten naastenbij als die van al de lieden van
uw stand," zeide hij. »Uwe voorouders, wier naam uit den tijd der
kruisvaarders dagteekent, hebben u bij uwe geboorte een schoonen
titel en veertig duizend francs jaarlijksche rente vermaakt. In het
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bezit van rijkdommen zonder ooit verplicht te zijn geweest uwe
talenten te gebruiken om fortuin te verwerven, bij gevolg onbekend
met de waarde van het goud, moest gij wel verteeren zonder het te
tellen, in den waan dat het onuitputtelijk was. Dit is werkelijk
gebeurd ; maar op zekeren dag, op een °ogenblik toen gij er het
minst op verdacht waart, was het afzichtelijke spook der armoede
eensklaps voor u opgerezen; gij hebt uw ongeluk, namelijk arbeid,,
zien naderen, verschrikt zijt gij daarvoor teruggedeinsd en hebt uw
toevlucht.gezocht in den dood."
»Dat alles is waar," viel de graaf hem in de rede, »maar gij vergeet er bij te zeggen, .dat ik alvorens dit laatste besluit te nemen,
gezorgd heb mijne boeken in order te brengen en al mijne schuldeischers te betalen. Ik was dus meester om over mijn leven te beschikken."
»Neen! dat waart gij niet, en dat is juist wat uwe adellijke opvoeding u niet heeft leeren begrijpen. Uw leven is geenszins uw eigen-.
dom; het is een leengoed dat gij van God ontvangen hebt. Dientengevolge is het slechts een wachtpost of een doortocht , en om
die reden is het kort van duur en voorbijgaande, maar het moet
besteed worden tot heil der menschheid. Ieder die in overdaad of
losbandigheid de gaven verkwist die God hem gaf, begaat een diefstal ten aanzien van het algemeene menschengeslacht. Houd wel in
't oog, dat wij allen voor elkander aansprakelijk zijn, en dat wij onze
vermogens moeten aanwenden ten nutte van allen."
»Houd op, broeder, met uw gepreek, als ik u bidden mag ; al die
fraaie theorieën, die bovendien vrij paradox klinken, mogen opgaan
in zekere kringen, maar
»Broeder 1" viel Valentin hem in de rede, »spreek zoo niet. Ondanks u zelven, legt uw trots u woorden in den mond die u later
zullen berouwen. Zekere kringen, zegt gij! dat hooge woord moest
er uit, Louis, Louis! wat zult gij nog vele dingen moeten leeren! Maar
om ter zake te komen, als gij alle uwe middelen bijeentrekt, hoeveel
hebt gij dan nog over?"
»Wat weet ik het ?.... een bagatel."
»Maar hoeveel ?"
»0, mijn hemel ! misschien veertig duizend francs, op zijn best,
die misschien nog klimmen kunnen tot zestig duizend, als ik de beuzelingen te gelde maak, die gij hier ziet," riep de graaf onverschillig.
Valentin sprong van zijn stoel op.
»Zestig duizend francs 1" riep hij, »en gij zoudt wanhopen, en gij
zoudt wenschen te sterven 1 Maar, ongelukkige dwaas ! die zestig
duizend francs, als ze goed besteed worden, zijn een fortuin ! die
kunnen u helpen ! die kunnen ii dienen om de vrouw op te sporen
die gij bemint! hoeveel arme stakkers zouden zich niet schatrijk,
wanen als zij zulk een som bezaten !"
»Nu goed ; maar wat denkt gij te doen ?"
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»Dat zult gij hooren. Hoe heet die dame daar gij zoo verliefd op zijt ?''
»Dona Rosario del Valle."
»Zeer goed 1 en gij hebt mij gezegd dat zij naar Amerika is vertrokken ?"
»Sedert tien dagen ; maar ik moet u verzekeien dat dona Rosario,
die gij niet schijnt te kennen, een edelaardig zachtzinnig meisje is,
die nooit aan een mijner vleierijen het oor geleend of op de verkwistende praal heeft gelet die ik ten toon spreidde om haar te
bekoren."
»Nu, dat is mogelijk ; en bovendien, waarom zou ik u van dezen
zoeten waan zoeken te berooven ? Maar ik, begrijp toch niet recht,
hoe gij onder zulke omstandigheden, uw hoogst aanzienlijk fortuin
hebt kunnen doen smelten als een stuk boter voor de zon."
»Daar! lees dit briefje van mijn makelaar."
»Ha !" riep Valentin, het geschrift terug wijzende, »hebt gij u met
beursspel afgegeven ? nu is alles vrij duidelijk, arme duif, hebben
de gieren uit de coulissen u geplukt! Welnu, broeder, dat moet gij
hun betaald zetten."
»0, ik verlang niets liever dan dat," riep de jonkman de wenkbrauwen samentrekkende,
»Wij zijn van gelijke jaren ; mijne moeder heeft ons beiden gevoed : in Gods oog zijn wij broeders ! Ik wil een man van u maken !
ik zal u pantseren met het stalen kuras dat u onverwinnelijk moet
maken. Terwijl gij, door uw naam en uw fortuin beschut, onbezorgd
leefdet, en met volle hand de bloemen pluktet, die de weelde op
uw pad strooide, heb ik, arme ellendeling, op de straten van Parijs
gezworven en om mij te onderhouden een reuzenstrijd moeten door.
worstelen ! een strijd van dag tot dag en van Uur tot uur, voor niets
meer dan een bete broods en een dronk water. Ik heb mijne ondervinding duur betaald, dat zweer ik u ; want niet zelden, terwijl
ik als dorpelwachter bij de comedie contremarques verkocht, of als
pailjas in een kermistent diende, kortom, de duizend kleine kostwinningen van een vagebond ter hand nam, hebben uitputting, honger
en ontmoediging mij bij de keel gegrepen ; menigmaal als mijn
voorhoofd van schaamte gloeide, voelde ik mijn brem door de folterschroef der armoede toenijpen ; maar ik heb volgehouden, ik
ben door kommer en gebrek gehard ; ik heb er mij tegen ingezet
en in den storm des tegenspoeds pal gestaan; nooit werd ik overwonnen, al zag ik ook mijne dierbaarste wenschen in rook verdwijnen, en al bloedde mijn hart, door vertwijfeling verscheurd uit twintig wonden te gelijk ! Schep moed, Louis ! voortaan zullen wij samen
kampen, gij zult het hoofd zijn dat denkt en overlegt, ik de arm
die het uitvoert ! u zij het verstand, mij de kracht, zoo zal de strijd
minder ongelijk zijn' daar wij elkander ondersteunen. Geloof mij,
broeder, eens komt de dag die met goed gevolg onze pogingen bekroont I"
»Ik gevoel uwe geestdrift en vriendschapstrouw en ik neem die
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aan. Al ben ik tegenwoordig ' niets voor u, vrees daarom niet dat
ik u zal tegenwerken. Maar, moet ik het u zeggen ik vrees dat al
,onze pogingen vruchteloos zullen zijn, en dat wij vroeg of laat ons
genoodzaakt zullen zien om tot het laatste redmiddel terug te keeren,
dat gij mij heden verhinderd hebt te gebruiken."
»Kleingeloovig mensch!" riep Valentin met vuur, »op de baan die
wij betreden zal het geluk ons dienen op onze wenken !"
Louis moest onwillekeurig glimlachen.
»Men dient toch eenige kans te hebben om te slagen, als men
iets onderneemt," zeide hij.
»Wat, kans! toevallig geluk is de troost der zotten ; de degelijke
man gebiedt haar."
»Maar, enfin, wat wilt gij doen ?"
»De vrouw die gij bemint is in Amerika, niet waar:"
»Dat heb ik u reeds meermalen gezegd !"
»Welnu, daar moeten wij dan heen."
»Maar ik weet zelfs niet eens in welken hoek van Amerika zij is."
»Geen nood! De Nieuwe Wereld ji het goulland, en het vaderland
der gelukzoekers! Wij zullen ons fortuin herstellen al zoekende; vindt
gij dat zulk een onpleizierig iets ? Maar zeg.. weet gij ook waar die
dame geboren is ?"
»ja, in Chili."
»Goed! dan is zij zeker naar Chili teruggekeerd, daar moeten wij
haar dus .zoeken."
Louis beschouwde zijn zoogbroeder een tijdlang met eerbiedige
bewondering.
»In ernst! zoudt gij dat waarlijk willen doen, broeder?" vroeg hij
met eene bewogen stem.
»Zonder bedenken."
»Zoudt gij de militaire loopbaan opgeven, die u zooveel kans op
bevordering biedt ik weet dat gij binnen zes maanden officier zult
zijn."
»Ik ben niet langer soldaat; sinds heden morgen heb ik geremplaceerd."
»0 ! maar dat kan immers niet waar zijn?"
»'t Is zoo."
Maar uwe oude moeder, mijn voedster, wier eenige steun gij zijt?"
»Laten wij haar van uw overschot een paar duizend francs achterlaten, die, gevoegd bij mijn pensioen als ridder, voor haar volstaan
zullen om van te leven zoo lang wij afwezig zijn."
»0 !" riep de jonkman, »ik kan zulk een offer niet aannemen: mijne
eer verbiedt het mij!"
»Jammer slechts, broeder," hervatte Valentin op nadrukkelijken toon,
»dat het u niet vrij staat te weigeren. Door de zaak op die wijs te

regelen vervul ik een heiligen plicht."
»Ik begrijp u niet."
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»Waartoe eene nadere verklaring?. ."
»Ik vorder die!"
»Welnu! en misschien is het ook beter. Hoor dus: toen mijnemoeder, na u gezoogd te hebben, u aan uwe familie terug had gegeven, werd mijn vader ziek en stierf hij na eene bedlegerigheid van
acht maanden, mijne moeder en mij in de diepste armoede achterlatende. Het weinige dat wij hadden, was aan medicijnen en aan
dokters-visites te koste gelegd. Wij hadden ja, de ondersteuning van
uwe familie kunnen inroepen, die ons zeker niet zou ontbroken hebben, maar mijne moeder kon er niet toe besluiten. »De graaf de
Prébois-Crancé heeft reeds meer voor ons gedaan dan hij verplicht
was," zeide zij, »wij mogen hem niet verder lastig vallen."
»Zij had ongelijk," zeide Louis.
»Dat weet ik," hernam Valentin. »Intusschen begon de honger
weldra te nijpen. Het was onder deze omstandigheden, dat ik als
knaap reeds vroeg al die onvoldoende broodwinningen bij de hand
nam, daar ik u zoo even van sprak. Op zekeren dag, toen ik op
het plein van Caire wie weet hoeveel degens ingeslikt en vlaswieken
verzwolgen had en onder de toejuiching der menigte met het bakje
rondging, zag ik op eens een officier van de Afrikaansche jagers voor
mij staan, die mij met oogen vol goedheid en medelijden aankeek.
Hij nam mij mede, liet mij alles vertellen wat ik was en deed, en
eischte dat ik hem naar het zolderkamertje zou brengen waar mijne
moeder en ik woonden. Toen hij onze ellende zag, gevoelde de oude
soldaat zich bewogen, onwillekeurig liep hem een traan langs de
bruine wangen. Die officier, Louis, was uw vader."
»Mijn edele, goede vader?" riep de graaf terwijl hij zijn zoogbroeder de hand drukte.
»Ja, ja, wel was hij edel en goed! Hij verzekerde mijne moeder
eene kleine lijfrente daar zij van leven kon, en nam mij in zijn regiment op. Twee jaar geleden, bij den laatsten veldtocht tegen den
Bey van Constantine, kreeg uw vader een kogel in de borst en stierf
hij eenige uren later, roepende om zijn zoon."
»Ja," zei de jonge graaf met diep bewogen stem, »dat weet ik."
»Maar wat gij niet weet, Louis, is, dat uw vader toen hij gevoelde
dat hij sterven zou, zich tot mij wendde, want nadat hij gewond was
had ik hem nog niet verlaten."
Louis drukte Valentin andermaal de hand ; laatstgenoemde vervolgde:
»Valentin," zeide hij met eene zwakke stem die door het gerochel
des doods gebroken was, want hij lag reeds te zieltogen, — »Valentin,
mijn zoon Louis blijft alleen en zonder ondervinding in de wereld
over ; hij heeft niemand behalve u, zijn zoogbroeder. Waak gij over
hem en verlaat hem niet. Wie weet wat hem in de toekomst nog
verbeidt! Wees zijn beschermer als hij ongelukkig wordt. Kan ik
op uwe belofte rekenen ? zij zal mij het sterven minder moeielijk
maken." Ik knielde bij hem neder en vatte eerbiedig de hand die
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hij mij toestak : »Sterf gerust," zeide ik, »in het uur des tegenspoeds
zal ik Louis altijd ter zijde staan." Ik zag in het brekend oog uws
vaders twee groote tranen blinken, tranen van vreugde in deze veege
ure : en roet een roerende stem hoorde ik hem fluisteren : »God
heeft uwe belofte gehoord." Kort daarop stierf hij zacht, hij poogde
nog eens voor de laatste maal mijne hand te drukken en murmelde
uw naam. Louis, ik ben uw vader het welzijn verschuldigd dat mijne
moeder geniet ; ik heb aan hem de gevoelens te danken die mij tot
een man hebben gemaakt, en dit ridderkruis dat mijne borst versiert.
Begrijpt gij nu waarom ik tot u sprak zoo als ik gedaan heb ? Zoo
lang gij in uwe kracht bleeft voortgaan heb ik mij ook schuilgehouden, maar thans, nu het uur gekomen is dat mij roept om mijn
eed te vervullen, nu is geene menschelijke macht in staat mij tegen
te houden."
Er volgde tusschen de jonge lieden een oogenblik stilte. Eindelijk
verborg Louis zijn hoofd aan de eervolle borst van den soldaat en
sprak met tranen in de oogen :
»Wanneer vertrekken wij, broeder?"
Valentin keek hem aan.
»Kunt gij zonder berouw of weerzin uw nieuwe loo.pbaan beginnen ?"
»Ja," antwoordde Louis met eene vaste stem.
»Laat gij geen onvoldane wenschen achter ?''
»Geene."
»Zijt gij gereed om moedig de gevaren en beproevingen door te
staan die u wachten ?"
»Goed, broeder! Zoo verlang ik het van u. Wij zullen vertrekken,
zoodra wij de balans van uw voorgaande leven hebben vereffend.
Gij moet vrij van alle banden en bittere herinneringen, de nieuwe
baan die zich voor u opent intreden."
Op den 2den Februari 1835 liep eene stoompaket van de Transatlantische Compagnie uit de haven van Havre en stevende naar
Valparaiso.
Aan boord bevonden zich als passagiers, de graaf de PréboisCrancé, Valentin Guillois zijn zoogbroeder en Cesar hun nieuwfoundlandsche hond ; Cesar was de eenigste vriend die hun getrouw
was gebleven, en dien zij dus niet wilden achterlaten.
Op het havenhoofd stond eene vrouw van bijna zestig jaren,
badende in tranen, en met onafgewende blikken het schip naoogende
zoo lang het zich liet zien.
Toen het eindelijk aan den horizon verdwenen was, keek zij verlaten om zich heen en trad langzaam naar een huis niet ver van de
kade, waar zij sedert drie dagen haar intrek had genomen.
OPPERH, D. AUCAS, 1.
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»Doe wel, en zie niet om!" .
. zeide zij met eene door droefheid gesmoorde stem.
Die vrouw was de moeder van Valentin Guillois. Zij was hier het
meest te beklagen; want zij bleef alleen! . .

IV.
DE UITVOERING.
In het jaar I450, dus ongeveer een halve eeuw voor de ontdekking van Amerika, deed de Indiaansche vorst Sinchiroca, later Inca,
een inval in Chili ; hij veroverde de vallei 1VIapocho, toen promocaces
genaamd, dat zooveel zeggen wil als »Dans- en lustoord". Het
Peruaansche gouvernement heeft er zich echter nooit goed kunnen
vestigen, door den tegenstand van het leger der Promocianen, dat
destijds tusschen de rivieren Rapel en Maulé gekampeerd lag.
Ofschoon de Spaansche geschiedschrijver Garcillasso de la Vega,
de uiterste grenzen van het door de Incas veroverde grondgebied
aan de Rio Maulé plaatst, hebben latere onderzoekingen evenwel
bewezen dat het zich niet verder uitstrekte dan de Rapel, daar men
bij de samenvloeiing der Cachapoal en Tingiririca, die dan eerst den
naam van Rapel erlangt, de overblijfsels van een oude Peruaansche
vesting heeft gevonden, geheel gebouwd in den trant der Callo en
der Assuay, in de provincie Quito. Zulke vestingen dienden gewoonlijk om de uiterste grens aan te wijzen.
De Spaansche veroveraar don Pedro de Valdivia grondvestte den
24sten Februari 1541 de stad Santiago, in eene bekoorlijke landstreek op den linkeroever der Rio Mapocho, aan den ingang eener
vlakte van meer dan honderd mijlen lengte, tusschen de Rio Parahuel
en den berg El Pardo, die zich . niet minder dan vier-duizend voeten
hoog verheft. Deze vlakte, welke tevens door de Rio Maybo bespoeld wordt, vormt een natuurlijk bekken, waar het slib door de
afvlietende wateren van de naburige bergen is heengevoerd en zich
tot een effenen bodem heeft verzameld — een der rijkste en
vruchtbaarste valleien der Nieuwe Wereld.
Santiago, dat later de hoofdstad van Chili is geworden, is een der
schoonste steden in Spaansch-Amerika. Hare straten zijn breed,
rechtlijnig, en worden door zoogenaamde acepias, of kanalen van
het helderst en zuiverst water verfrischt ; de huizen zijn er allen van
adobes (ongebakken kleisteen) gebouwd, hebben slechts eene verdieping, uithoofde van de veelvuldige aardbevingen, en zijn over het
geheel ruim, luchtig en zeer doelmatig ingericht.
Deze stad bezit een groot aantal aanzienlijke gebouwen en monumenten ; tot de merkwaardigsten behooren inzonderheid de steenen
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brug, met vijf bogen, over de Mapocho, en de zoogenaamde tajamar,
of waterbreker, die uit twee muren van gebakken steen is samengesteld, tusschenbeiden met aarde aangevuld, en dienen moeten om
de inwoners tegen overstroomingen te beveiligen.
De Cordilleras, met hunne eeuwig besneeuwde toppen, ofschoon
tachtig mijlen van de stad verwijderd, schijnen zich onmiddellijk
boven haar te verheffen en vormen een amphitheater van indrukwekkende majesteit, welks wederga men elders te vergeefs zou
zoeken.
Den 5den•Mei 1835, des avonds omstreeks vijf ure, zwoegde de
stad onder eene drukkende hitte ; er was geen windje aan de lucht
en geen wolkje aan den hemel.
Het dartele en luidruchtige Santiago, waar men op dat uur van den
dag gewoon is op alle balkons zwarte oogen te zien fonkelen en rozenlippen te zien glimlachen, waar uit ieder venster het geruisch van
vroolijke Sambacuejas, of roerende Kreoolen-liederen den rustigen
voorbijgangers te gemoet komt en hen onweerstaanbaar uitnoodigt
om binnen te treden, — het lachende Santiago, zeg ik, scheen in
een wolk van sombere treurigheid gehuld. De balkons en de vensters ja, waren druk bezet; talrijke hoofden van mannen en vrouwen,
dicht op elkander gedrongen, vertoonden er zich; maar de uitdrukking van al die aangezichten was ernstig, aller blikken waren nadenkend en ongerust; geen glimlach, geen vroolijkheid meer ; integendeel, overal zag men gefronste voorhoofden, verbleekte wangen,
oogen vol tranen.
Hier en daar op de straat stonden talrijke groepen samengeschoold,
midden op het rijpad of op de stoepen en in de deuren, in druk
levendig gesprek, maar omzichtig en met half gesmoorde stemmen.
Ieder oogenblik zag men ordonnans-officieren uit het gouvernements-huis komen en in galop in alle richtingen heensnellen.
Sterke afdeelingen krijgsvolk rukten uit de kazernen en trokken
met slaande trom naar de Plaza Mayor, waar zij zich in orde van
batalje opstelden en zwijgend tusschen de verslagen burgers schaarden.
Inzonderheid bood de Plaza Mayor dien avond een buitengewoon
schouwspel. Brandende toortsen, door enkele mannen hier en daar
onder de menigte gedragen, wierpen hun rooden gloed op het verzamelde volk, dat met blijkbare spanning eene groote gebeurtenis
scheen te verbeiden. Maar onder deze tallooze schare, die op een
en dezelfde plaats zich vereenigde en van °ogenblik tot oogenblik
aangroeide, werd geen enkele kreet gehoord, geen woord gewisseld.
Slechts nu en dan, bij lange tusschenpoozen, verhief zich een naamloos gemurmel, als het geruisch eener woelende zee voor den storm,
het gemompel van een gansch volk dat angstig verbeidt, het dreigend gerommel der ontevredenheid die in al deze geprangde boezems moest gesmoord worden.
Het sloeg tien ure op de klok der kathedraalkerk.
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Nauwelijks hadden de Serenos (nachtwachts) volgens gewoonte het
uur aangegeven, of men hoorde de militaire kommando's ; de dicht
samengepakte menigte werd met vloeken en dreigen, en waar dit
niet hielp, met kolfslagen uiteengedreven en verdeelde zich in twee
massa's van bijna gelijke sterkte, die in het midden der markt eene
groote ruimte open lieten. Op dit °ogenblik verhief zich een godsdienstige koorzang op diepe en eentonige wijs uitgegalmd, en een
lange optocht van monniken in plechtgewaad trok het plein over.
Deze monniken behoorden allen tot de orde der Barmhartige broeders, Zij trokken langzaam in twee gelederen voort met de kap
over het aangezicht, met gebukten hoofde en op de borst gekruiste
armen, onder het zingen van het De Profunclis. In hun midden
droegen tien boetelingen elk een opene doodkist. Daarop volgde
een eskadron cavallerie, en toen kwam er een bataljon nationale
militie, in welks centrum tien mannen, blootshoofds en barrevoets
met de armen op den rug gebonden en elk achterstvoren op een
ezel rijdende, die door een Barmhartige-broeder bij den teugel werd
geleid; onmiddellijk hierop volgde een detachement lanceros (lanciers)
en sloot den treurigen stoet.
Toen de bevelhebber der op het plein geschaarde troepen halt

kommandeerde, verdeelden de monniken zich links en rechts, zonder
nochtans hun psalmgezang te staken, schoof het militaire eskorte zich
uiteen, en bleven de veroordeelden in het midden der voor hen
opengebleven ruimte alleen staan.
De misdadigers waren oproerlingen, die gepoogd hadden de bestaande regeering omver te werpen en er een andere voor in de
plaats te stellen, die op breeder en meer volksgezinde grondslagen
gevestigd, naar hun inzien, beter met de begrippen van vooruitgang
en met het welzijn des volks zou strooken.
Deze patriotten behoorden tot de aanzienlijkste geslachten des
lands.
De bevolking van Santiago zag met stomme wanhoop en medelijden de aanstalten voor de terdoodbrenging van hen die zij als martelaars beschouwde, en waarschijnlijk zou er eene poging tot hunne
verlossing zijn gewaagd, zoo de generaal Pancho Bustamente, minister van oorlog, • niet noodig had geoordeeld om zulk eene indrukwekkende militaire vertooning te maken, als wel in staat was om de
stoutmoedigsten af te schrikken, en hen te noodzaken stilzwijgend
de terechtstelling aan te zien der staatkundige slachtoffers, die zij
niet konden redden, maar die zij zich voorbehielden om later te
wreken.
De veroordeelden stegen af, geholpen door de monniken, en knielden eerbiedig neder, om aan de Barmhartige broeders die bij hen
waren gebleven hunne zonden te biechten, terwijl een peloton van
vijftig soldaten op twintig passen afstands post vatte.
Na den afloop der biecht, stonden de slachtoffers op en elkander
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de broederhand gevende, stelden zij zich op eene lijn, tegenover de
soldaten die geroepen waren om hen met den kogel te straffen.
Intusschen, ondanks de sterke op het plein ontwikkelde militaire
macht, ontstond er onder het volk eene merkbare gisting ; onheilspellend gemor en bittere verwe. nschingen, met luide stem tegen de
uitvoerders der wettige macht uitgesproken schenen de laatstgenoemden aan te zetten om met de terechtstelling spoed te maken, uit
vrees, dat men hun de slachtoffers zou pogen te ontrukken ! Generaal
Bustamente, die de sombere plechtigheid kalm en onverschrokken
bestuurde, glimlachte met minachting bij deze uitlating van 's volks
ongenoegen. Hij zwaaide zijn degen boven zijn hoofd en kommandeerde eene front-verandering, die oogenblikkelijk met de meeste snelheid werd uitgevoerd.
De troepen maakten thans van alle zijden front tegen de menigte:
de voorste gelederen met aangelegde geweren op de dicht ineengedrongen burgers, terwijl de andere hunne geweren richtten naar
de volgepropte vensters en balkons.
Hierop volgde terstond eene doodelijke stilte, die stilte, die juist
gelegenheid gaf om zonder een woord te missen den griffier het
vonnis aan de slachtoffers te hooren voorlezen, bij welk vonnis zij
veroordeeld waren om met den kogel te worden gestraft, als aanleggers of medeplichtigen van een samenzwering, ten doel hebbende
de bestaande wettige regeering omver te werpen en het land in wanorde en regeeringloosheid te dompelen.
De samenzweerders hoorden het roerloos en onverschrokken aan
en toen de griffier, die zijne taak met moeite en al bevende volbracht, met lezen gedaan had, riepen zij met eenparige stem :
»Leve het vaderland ! leve de vrijheid!'
De generaal gaf een teeken met de hand, en het geroffel der trommen verdoofde de stem der gevonnisden.
Eene enkele losbranding der musketten deed het marktplein als
door een bliksemslag daveren, en de tien martelaars vielen ter aarde
onder het uiten van hun laatsten vrijheidskreet een kreet die gereeden weerklank vond in de harten hunner verschrikte medeburgers.
De troepen defileerden met ontbloote zwaarden, ontrolde vaandels
en daverende krijgsmuziek voorbij de lijken, die op en over elkander
lagen, en trokken naar hun kazerne terug.
Toen de generaal met zijn eskorte verdwenen was en al de troepen het plein hadden ontruimd, stroomde het volk in massa naar de
plek waar de martelaars hunner zaak verward opeengehoopt lagen.
Iedereen wilde hun voor het laatst hulde brengen en op hunne lijken
den eed zweren, hen te wreken, of op zijne beurt te vallen.
Allengs begon de menigte zich te verstrooien, de afzonderlijke
troepen gingen uiteen, de laatste toortsen werden gedoofd, en de
plaats waar nog geen uur geleden zulk een vreeselijk drama was
gespeeld werd eindelijk geheel verlaten en eenzaam.
•
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Er verliep een geruimen tijd eer het minste gedruisch de plechtige stilte op de Plaza Mayor stoorde. Op eens echter klonk er uit
den lijkenstapel een diepe zucht, en kwam er langzaam een bleek,
door bloed en slijk bezoedeld en misvormd hoofd te voorschijn, dat

zich met moeite boven de afzichtelijke massa verhief daar het tot
hiertoe onder verborgen lag.
Het arme slachtoffer, dat als door een wonder de bloedige slachting had overleefd, wierp een onrustigen blik in 't rond en streek
zich met de hand over het klamme en met slijk bemorste voorhoofd.
»Mijn God!" murmelde de herrezene op angstigen toon, »verleen
mij de kracht om te leven, opdat ik in staat zij mij te wreken."
Daarop vatte de ongelukkige weder moed, ofschoon hij door het
bloed dat hij reeds verloren had en dat nog steeds uit zijne wonden vloeide, te veel verzwakt en buiten staat was om zich recht op
te houden, of al loopende te ontvluchten. Met ongehoorden moed en
inspanning begon hij dus op handen en knieën voort te kruipen, in
de richting der kathedraalkerk, een bloedig spoor achter zich latende; met iedere sekonde hield hij stil om adem te scheppen en
de hand aan zijne wonden te brengen die hem met iedere beweging
nieuwe pijn veroorzaakten.
Nauwelijks had hij zich met onbeschrijfelijke moeite twintig ellen
van het middelpunt der Plaza verwijderd, toen er uit de tegenover
hem liggende straat twee mannen aankwamen, die snel in zijne richting naderden en weldra bij hem waren.
»0 !" riep de ongelukkige wanhopig, »ik ben verloren ! de hemel
is onrechtvaardig!" en hierop zonk hij bewusteloos in elkander.
De twee onbekenden, die juist op den aanslag kwamen, bukten
over hem heen en onderzochten hem met alle aandacht.
»Wel!" vroeg de een na verloop van eene minuut, »wat dunkt er
u van?"
»Hij leeft nog!" antwoordde de andere, op een toon Van volle overtuiging.
Zonder verder een woord te spreken, wikkelden zij den gewonde
in een poncho (mantel), namen hem op hunne schouders en droegen
hem de donkere straat in, daar zij uitgekomen waren, en die naar
de voorstad Canadilla leidde.

v.
DE OVERTOCHT.
Het is een lange reis, van Havre naar Chili ! Voor iemand die aan
den duizendvoudigen indruk der steden gewoon is, en zich steeds
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heeft bewogen in den bedwelmenden draaikolk der Parijsche verstrooiingen en genietingen, moet het stille regelmatige leven aan
boord wel eentonig en vervelend zijn.
Zoo maanden achtereen binnen de enge grenzen van een schip te
zijn beperkt, in een vertrekje of kooi, vaak niet grooter dan twee
of drie ellen in 't vierkant, zonder lucht of zon, ja bijna zonder licht
en geen wandeling te kunnen maken dan op het bekrompen verdek
van het dobberende vaartuig, met geen anderen horizon dan de
woelige of effene zee, maar altoos en overal de zee, niets dan de
zee !
Deze overgang is te sterk, te plotseling.
De Parijzenaar aan het prozaisch gewoel en de gemakkelijke drukte
der hoofdstad verwend, heeft geen begrip van de poëzie die het zeemansleven eigen is : hij weet nietsvan de verheven weelde en het wilde
maar zielsterkende genot dier kloeke en onversaagde gemoederen,
zoo gehard tegen de gevaren der zee en in gestadigen kamp met de
woede der elementen, dier mannen van graniet, die met den storm
lachen en de orkanen trotseeren, die vaak twintig maal in eene minuut den dood onder de oogen zien, en zoo gewoon zijn geworden
om hem te verachten, dat zij er eindelijk niet meer aan gelooven.
Wel zijn de uren eindeloos lang voor den passagier die op het
land is groot geworden en zich niet veilig acht dan met den vasten
grond onder de voeten ; iedere dag schijnt hem eene eeuw, iedere
schok van het ranke vaartuig zijn onvermijdelijke ondergang. Met
de oogen gestadig op het punt zijner bestemming gevestigd, dat hij
vreest nimmer te zullen bereiken, vervalt hij ondanks zich zelven, in
eene soort van sombere dofheid, een onbeschrijfelijk heimwee, dat
alleen het gezicht der lang gewenschte haven in staat is om te verdrijven.
De graaf de Prébois-Crancé en Valentin Guillois ondervonden in
ruime mate al de teleurstellingen en vervelingen van het leven aan
boord. Gedurende de eerste dagen hunner reis waren zij nog vol
herinneringen van dat andere leven , daar zij voor altijd mede
gebroken hadden. Zij spraken te zamen over de bevreemding die het
plotselijk verdwijnen van den graaf in de hoogere kringen zou veroorzaken, daar hij vertrokken was zonder van iemand afscheid te
nemen, of eenige aanwijzing van zijn vermoedelijk reisplan achter te
laten.
In hunne verbeelding den afstand overspringende, die hen nog
van Amerika, het oord hunner bestemming scheidde, hadden zij
veel en lang gesproken over de onbekende genietingen die hun
verbeidden op die gouden kust, het beloofde land voor avonturiers
van allerlei slag, maar dat, helaas! voor hen die er een gemakkelijk
te winnen fortuin gaan zoeken, zoo vele bedrogen verwachtingen en
bitter naberouw oplevert.
Daar ieder onderwerp, hoe belangwekkend het ook wezen mag,
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eindelijk uitgeput raakt, waren onze jongelieden om aan de afmattende eentonigheid der reis te ontgaan, genoodzaakt een ander
tijdverdrijf te zoeken en kwamen zij op den gelukkigen inval, om
hun dagelijksch leven zoodanig in te richten, dat de verveling minder
vat op hen had dan op de andere passagiers.
Tweemaal per dag, des morgens en des avonds, gaf de graaf
die deze taal volmaakt goed kende, zijn zoogbroeder les in het
Spaansch waarvan de soldaat zoo ijverig gebruik maakte, dat hij na

eene oefening van twee maanden in staat was om er geregeld gesprek
in te voeren. Ook namen de jongelieden gedurende de laatste
weken van hunne reis de gewoonte aan om hetzij onderling of met
eenige personen aan boord die haar machtig waren, niets anders te
spreken dan in deze taal. Dit verstandig overleg had het gewenschte gevolg, zoodat Valentin zich binnen zeer weinig tijd van het
Spaansch wist te bedienen, dat trouwens voor een Franschman niet
moeilijk is en even vloeiend klinkt als zijne moedertaal.
Wederkeerig werd Valentin op zijne beurt leermeester van Louis.
Hij liet hem van tijd tot tijd gymnastische oefeningen maken, ten
einde zijne natuurlijke kracht te ontwikkelen en door zijn lichaam
te gewennen aan vermoeienissen het in staat te stellen om de
ruwere eischen zijner nieuwe loopbaan te verdragen.
Wij zullen hier het karakter van Valentin Guillois eenigszins nader
beschrijven, van wien onze lezers, volgens hetgeen zij van dezen
jonkman tot dusver gezien en gehoord hebben, zich licht een geheel
verkeerd denkbeeld zouden kunnen vormen, dat wij zoo spoedig
mogelijk moeten terechtwijzen.
Uit een moreel oogpunt beschouwd, was Valentin Guillois een
knaap die zich zelven niet kende, een ijdele zwetser, een onbekommerd loshoofd zonder wederga, wiens natuurlijke aanleg door het
onbezonnen lezen van nietswaardige boeken oppervlakkig bedorven,
maar in den grond tbch werkelijk goed was, en die in zijn persoon
al de individus van zekere klasse vertegenwoordigde, daar hij met
geen andere had omgegaan, en de wereld niet verder had leeren
kennen dan uit de romans van den dag en de tooneelstukken uit
den Faubourg du Temple.
Hij was als een champignon in de straten van Parijs opgegroeid
en had om niet van honger te sterven, gelijk hij zelf bekende, alle
buitensporige en onbestaanbare vakken bij de hand genomen. Als
soldaat in het Afrikaansche legioen, had hij geleefd als vroolijke
Frans, gelukkig met het tegenwoordige en zonder zich te bekommeren om eene toekomst die hij zich overtuigd hield dat voor hem
niet bestond.
Op eens echter was er in het hart van den zorgeloozen straatjongen een nieuw gevoel ontwaakt, dat binnen korten tijd diepe wortelen
had geschoten, eene dweepende gehechtheid aan den man die hem

de hand toegestoken, zijne moeder uit den nood geholpen en hem
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zelven als uit het slijk had opgeheven, daar hij anders onherroepelijk
in zou hebben moeten verzinken, deze reddende hand had het besef
van menschenwaarde bij hem doen ontwaken.
De dood van zijn weldoener had hem als een donderslag getroffen.
Hij begreep al het gewicht der zending waarmede de stervende kolonel hem belastte ; de taak die deze hem oplegde woog hem zwaar
op. het hart, en hij zwoer, met het vaste besluit om zijn eed tot iederen
prijs gestand te doen, dat hij als een trouw en liefhebbend vriend zou
waken over den zoon van zijn onvergetelijken weldoener, die hem tot
een nuttig mensch gemaakt en hem een doel in het leven had verschaft.
De twee hoofdtrekken van zijn karakter waren: een ijzeren wil en
eene onwrikbare p. tegen alle opkomende hindernissen,
die in plaats van hem neder te slaan hem veeleer schenen aan te
vuren. Met deze twee hoedanigheden, zoo ver gedreven als bij Valentin het geval was, is men zeker groote dingen uit te voeren, en
zoo de dood ons niet in onze baan overvalt, op een gegeven oogenblik, ieder doel wat het ook wezen mag te bereiken, dat men zich
eenmaal heeft voorgesteld.
In de tegenwoordige omstandigheden waren deze twee hoedanigheden van Valentin van onschatbare waarde voor den graaf de Prébois-Crancé, die droomend en dweepziek van aard, zwak van karakter
en schroomvallig van geest, van zijne kindsheid af aan het gemakkelijke leven der groote fortuinen gewend, even onkundig als slecht
berekend was voor de onafgebroken bezwaren van den nieuwen toestand waarin hij zich geheel onverwachts zag overgeplaatst.
Gelijk meestal gebeurt, wanneer twee menschen van zoo ver uiteenloopenden aard elkander ontmoeten, had Valentin weldra op zijn
zoogbroeder een beslissend zedelijk overwicht bekomen, een overwicht
waarvan hij zich met bijzonderen takt wist te bedienen, zonder zijn
kameraad er ooit iets van te laten bemerken, wiens wenschen en
plannen hij in alles scheen te volgen, ofschoon hij hem werkelijk
steeds de zijne oplegde. Om kort te gaan, deze twee mannen, die
elkander oprecht genegen waren en slechts één hoofd en één hart
hadden, vormden een soort van geheel en voorzagen volkomen in
elkanders gebreken en behoeften.
De toon en manier waarop Valentin bij zijne eerste optreding in
dit verhaal tot den graaf sprak, was hem geenszins van nature eigen,
zoodat hij zelf er zich min of meer over verwonderde. Maar bij zijn
eenmaal opgevat besluit, om den jongeling voor wanhoop te bewaren,
had zijn aangeboren verstand, zonder dat hij het zelf vermoedde, hem
op eens doen begrijpen dat hij zich terstond op de hoogte der omstandigheden moest stellen, en in plaats van over het ongeluk dat
zijn zoogbroeder zoo onverwachts overkwam te weeklagen, veeleer
trachten moest diens moed te verheffen en hem de hoop terug te

geven, die hij geheel scheen verloren te hebben.
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Gelijk wij reeds gezien hebben, had hij zoo krachtig gesproken en
zulke afdoende redenen aangevoerd, dat de graaf toestemde om te
blijven leven en zich voortaan naar de raadgevingen en plannen van
Valentin te gedragen.
Valentin bedacht zich geen oogenblik. Het vertrek van dona Rosari° verschafte hem een gepast voorwendsel om zijn zoogbroeder aan
den maalstroom der Parijsche verstrooiingen te ontrukken, die na zijn
fortuin te hebben verzwolgen, thans dreigde hem zelven te verslinden.
Bovenal de noodzakelijkheid gevoelende om hem het land uit te
krijgen, overreedde hij Louis om het meisje dat hij beminde naar
Amerika te volgen, en beiden vertrokken welgemoed naar de NieuweWereld, zonder spijt het vaderland verlatende, dat voor hen zoo weinig bekoorlijks opleverde.
Niet zelden had de jonge graaf, gedurende de reis zich moedeloos
getoond, en meermalen dreigde zijn vertrouwen op de toekomst hem
te verlaten, wanneer hij aan den strijd en de beproeving dacht die
hem in Amerika verbeidden.
Maar steeds was het Valentin, dank zij diens natuurlijke vroolijkheid
en den onuitputtelijken rijkdom zijner vernuftige kwinkslagen, gelukt
op het gefronste voorhoofd van zijn kameraad de rimpels glad te
strijken, daar Louis, met zijne aangeboren zorgeloosheid en vooral
bij zijn gemis aan veerkracht, zich geheel aan den verborgen invloed
van Valentin overgaf, die hem ongemerkt als verstaalde en van lieverlede tot een ander mensch maakte.
De verschillende gemoedsstemming dezer twee personages, toen
de paketboot eindelijk op de reede van Valparaiso het anker liet
vallen, kan uit het volgende blijken : Valentin, met zijne onwrikbare
stoutmoedigheid, twijfelde aan niets. Hij hield zich overtuigd dat
de lieden met welke hij te doen zou krijgen, in verstandsontwikkeling
ver beneden hem stonden en dat het hem weinig moeite zou kosten
om zijn tweeledig doel te bereiken.
De graaf daarentegen liet het geheel aan zijn broeder over om
hem het meisje terug te bezorgen dat hij zoo ver was komen zoeken.
Wat het herstel van zijn geknakte fortuin betrof, daaraan dacht hij
zelfs niet.
Valparaiso — »Vallei van het Paradijs", zoogenaamd — waarschijnlijk bij manier van tegenstelling, want het is zeker de vuilste
en leelijkste stad in geheel Spaansch-Amerika, dient alleen tot stapelplaats voor de vreemdelingen, wier handelsbelang hen niet verder
dan Chili roept.
Onze jonge avonturiers bleven er niet langer dan strikt noodig
was om zich naar de wijze van het land uit te rusten, namelijk zich
te kleeden met den hoed van Panama, de «poncho en de poIenas ;
bovendien gewapend met een koppel dubbele pistolen, een getrokken
karabijn, en een lang jachtmes in de laars gestoken • zoo verlieten zij

de stad, en reden, ieder op een uitmuntend paard gezeten, in de
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richting van Santiago, juist op den dag toen aldaar de terechtstelling
plaats had die wij in ons vorig hoofdstuk beschreven hebben.
Het weder was verrukkelijk. De koesterende zonnestralen drongen
diep in het gloeiende zand, en deden de met goud bespikkelde
keien op den weg glinsteren.
»Ach !" riep Valentin met een zucht van voldaanheid, zoodra zij
zich op den prachtigen weg bevonden die naar de hoofdstad van Chili
ademen, Cavoert, »wat is het aangenaam de landlucht weder in te ademen
ramba! zoo zeggen ze hier immers? eindelijk zijn wij dus in dat
geroemd Amerika; nu moeten wij goud maaien !"
»En dona Rosario dan?" zuchtte de graaf op zwaarmoedigen
toon.
»Eer wij acht dagen verder zijn, zullen wij haar reeds gevonden
hebben," antwoordde Valentin met een overstelpenden bluf.
Met deze troostrijke verzekering gaf hij zijn paard de sporen, en
verdwenen de beide ruiters weldra in de kronkelingen van den breeden met prachtige boomen beplanten weg.

V I.
DE LINDA. 1)
De nacht was buitengemeen donker. Er blonk geen ster aan den hemel, en de maan, achter een floers van zwarte wolken verscholen, verspreidde slechts een flauw en onzeker licht, dat naarmate zij lager
zonk de duisternis nog dikker maakte.
De straten waren ledig ; slechts hier en daar klonken de afgemeten voetstappen der Serenos, die voor de algemeene veiligheid waakten.
De twee mannen die wij van de Plaza Mayor den gewonde hebben zien wegdragen, stapten een geruimen tijd voort met hun zonderlinge vracht, op het minst verdachte gerucht stilstaande en zich
ergens in een portiek of onder een donker afdak verbergende tot de
Serenos voorbij waren die hun rekenschap hadden kunnen vragen
van hunne aanwezigheid in dit verboden uur van den nacht, — want
sedert het ontdekken der samenzwering, was er bevel gegeven, dat
des avonds om elf ure alle burgers zich in hunne huizen moesten
bevinden.
Na rnenigen omweg te hebben gemaakt, hielden de onbekenden
stil in de straat d'El Mercado, een der afgelegensten en nauwsten
van Santiago.
1) Linda is een onvertaalbaar woord, waarmede men in 't Spaansch eene vrouw
van buitengewone schoonheid aanduidt.
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Op het gedruisch hunner voetstappen werd er een deur geopend,
en eene vrouw, in het wit gekleed, met een brandende kaars, die
zij met de linkerhand bedekte, verscheen op den drempel.
De twee mannen bleven staan. Een van hen haalde een vuurslag
uit zijn vestzak, en sloeg met het staal zooveel mogelijk vonken uit
den steen. Op dit teeken, want het was werkelijk een sein, deed de
dame haar licht uit en riep met luider stem, maar op een toon alsof
zij tot zich zelve sprak : Dios proteje a Chile! — God beware Chili!"
»Dios Zo ha protejido! — God heeft het bewaard !" antwoordde de
man met den vuurslag, terwijl hij zijn gereedschap weder bij zich stak.
De vrouw gaf een gil van vreugde, maar smoorde dien half uit
voorzichtigheid.
»Komt! komt!" riep zij zacht ; en oogenblikkelijk kwamen de twee
mannen naar haar toe.
»Leeft hij ?" vroeg zij belangstellend.
»Hij leeft!" antwoordde een der onbekenden.
»Gaat binnen! in 's hemels naam," riep zij.
De dragers, onder geleide der vrouw, die haar licht weder had
aangestoken, gingen het huis in, terwijl de deur onmiddellijk achter
hen toeviel.
Alle huizen te Santiago gelijken op elkander, wat de inwendige
inrichting betreft; als men er een beschrijft, heeft men ze allen beschreven. Eene groote met pilasters versierde deur geleidt naar het
"alio of binnenplein, waarachter het grootste vertrek gelegen is, dat
gewoonlijk tot eetzaal dient. Aan weerszijden bevinden zich de slaapvertrekken, de receptie-kamers en de werkplaatsen. Achter deze gebouwen ligt de heusta, of tuin, met smaak aangelegd, met fonteinen
versierd en met oranje-, citroen-, granaat- en lindeboomen, ceders en
palmboomen beplant, die er met ongeloofelijke groeikracht opschieten.
Achter den tuin is de corral — eene ruime schuur of loods voor
paarden en rijtuigen.
Het huis waar wij den lezer thans hebben binnen geleid verschilde niet van de overigen, dan alleen door de vorstelijke pracht
van het ameublement, dat de eigenares als een persoon van den
hoogsten stand deed kennen.
De beide mannen, altoos voorafgegaan door de vrouw die hun den
weg wees, traden eene kleine salon binnen, welker vensters op den
tuin uitkwamen. Daar legden zij hunne menschelijke vracht op eene
rustbank neér en vertrokken zonder een woord te spreken. De vrouw
bleef een oogenblik onbeweeglijk staan en luisterde naar de zich al
verder en verder verwijderende voetstappen.
Toen eindelijk alles tot de diepste stilte was wedergekeerd, ijlde
zij naar de deur en schoof er met koortsachtige drift de grendels
voor; daarop hernam zij hare plaats voor den gewonde, die geen
teekenen van leven 0-af en vestigde op hem een langen treurigen
blik.

De vrouw bleef een geruimen tijd in hare stomme beschouwing
verdiept. bladz. 2 9.
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Deze vrouw, ofschoon reeds vier- of vijf-en-dertig jaren tellende,
scheen niet veel ouder dan twintig. Zij bezat eene bewonderenswaardige maar vreemdsoortige schoonheid, die onwillekeurig afkeer inboezemde. Ondanks de majesteit van hare zachte en gracieuze gestalte,
hare bevallige houding, en de zwierige losheid van hare wulpsche
bewegingen ; ondanks de zuiver regelmatige trekken van haar gelaat
blank als albast, ofschoon een weinig verguld door den gloed der
Amerikaansche zon, en allerkeurigst gevat in een lijst prachtige lokken van het heerlijkste ravenzwart met een blauwachtigen weerschijn;

ondanks hare groote lichtblauwe oogen, met lange fluvveelen wimpers
versierd, en bekroond met wenkbrauwen van de zuiverste welving;
ondanks haar griekschen neus met zeer bewegelijke vleugels, haar
kleinen mond, welks welbesneden rozenlippen verwonderlijk uitkwamen op eene onberispelijke rij tanden van het schitterendst parelwit :
was er toch in dit betooverend schoone schepsel iets noodlottigs, dat
den aanschouwer een koude rilling om het hart joeg; de peillooze
diepte van haar blik, de spotachtige glimlach op hare lippen, de bijna
onmerkbare maar scherp getrokken lijn op haar anders zoo gladde
voorhoofd, dit alles, tot zelfs de melodieuze maar doordringende metaalklank van hare overigens welluidende stem, was doodend voor de
sympathie en dwong, om zoo te zeggen gebiedend, niet tot eerbied
maar tot vrees.
Alleen, in die spookachtige kamer, schaars verlicht door het zwakke
walmende schijnsel eener wasfakkel, in den roerloos stillen nacht,
tegenover dien bleeken bloedigen man, dien zij aanstaarde met gefronste wenkbrauwen, terwijl de lange zwarte lokken haar ordeloos
over de schouders en over de witte robe afvielen, geleek zij naar
eene Thessaalsche tooveres, die zich gereed maakte voor de een of
andere geheimzinnige bezwering of gruwzame daad.
De onbekende was een man van hoogstens vijf-en-veertig jaar, groot
van gestalte, welgemaakt en onberispelijk geproportioneerd. Zijne
trekken waren schoon, zijn voorhoofd edel, en de uitdrukking van
zijn gelaat teekende adeltrots, moed en vastberadenheid.
De vrouw bleef een geruimen tijd in hare stomme beschouwing
verdiept. Haar boezem bewoog zich snel, hare wenkbrauwen werden
hoe langer hoe donkerder, zij scheen nauwkeurig het langzamerhand
terugkeerend bewustzijn te bespieden van den man dien zij het leven
had gered.
Eindelijk baande het woord zich een weg door haar geslotene
lippen en murmelde zij met eene zachte, haperende stem :
»Daar is hij dus! . . . . voor ditmaal ten minste heb ik hem in
mijne macht ! . . . . Zou hij mij willen antwoordde? of had ik helaas I
misschien beter gedaan hem te laten sterven?'
Zij zweeg en slaakte een zucht, doch schier onmiddellijk hervatte
zij:
. die hij
»Mijne dochter .... die deze man mij heeft ontroofd
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ondanks al mijne nasporingen tot dusver in een ontoegankelijken
schuilhoek heeft weten te verbergen. Mijne dochter . . . . hij moet,
hij zal mij haar terug geven! Ik wil het," vervolgde zij met ontzettenden nadruk, »hij moet het, al zou ik hem op nieuw aan zijne
beulen overleveren, uit wier handen ik hem heb weggerukt. Zijne
wonden beteekenen niets, alleen bloedverlies en de bijkomende
schrik der terechtstelling hebben hem in die bezwijming gedompeld
. • . Welaan! de tijd vliegt om ; men zou mijne afwezigheid kunnen
bemerken. Waartoe langer geaarzeld ? Laat mij spoedig weten wat
ik van hem te hopen heb . . . .. misschien zal hij zich door mijne
tranen en gebeden laten vermurwen ; maar hij is immers doof voor
alle menschelijk gevoel; ik zou eer den onbarmhartigsten Indiaan
kunnen verbidden . . hij! . . . hij zal lachen om mijne smart, hij zal
mijn wanhopig beklag beantwoorden met schampere bespotting. Maar
o! wee, wee hem, als hij het deed!"
Nog een oogenblik staarde zij den gewonde aan, die steeds onbewegelijk lag, en vervolgde toen met drift:
»Wij zullen zien."
Zij haalde uit haar boezem een reukflesch van fraai geslepen
kristal te voorschijn, hief den onbekende het hoofd op en liet er hem
aan ruiken. Zij stond een oogenblik in gespannen verwachting en
volgde met gretigen blik de krampachtige bewegingen die den terugkeer tot het leven bij den gewonde voorafgingen.
Hij slaakte een diepen zucht en opende langzaam de oogen.
»Waar ben ik?" mompelde hij met een zwakke stem, terwijl hij
achterover op de sofa terugzonk en de oogen weder sloot.
»In veiligheid 1" antwoordde de vrouw.
De klank dezer stem had op den gewonde de uitwerking van een
electrieken schok. Hij richtte zich plotseling op en staarde rond met
eene mengeling van schrik, toorn en afgrijzen.
»Wie heeft hier gesproken ?" riep hij met een doffe stem.
»Ik," antwoordde de vrouw, zich voor hem stellende.
»Ach," riep hij met een gebaar van afschuw op zijn rustbed terug
vallende, »nog altoos zij!"
»Ja, ik, nog altoos ik, don Tadeo, ik, die trots al uw haat en
minachting, steeds mijn wil heb behouden; ik, wier hulp gij altijd

hardnekkig hebt geweigerd en die u gered heeft in weerwil van u
zelven."
»0, dat was voor u niet moeielijk, mevrouw," antwoordde de
gewonde minachtend, »gij staat immers met mijne beulen op den
besten voet ?"
Bij dit beleedigend antwoord kon de vrouw haar toorn niet inhouden. Een plotseling rood kleurde hare wangen.
»Geen beleedigingen, don Tadeo de Leon !" zeide zij met den.
voet stampende; »ik heb u gered. Ik ben eene vrouw, en gij zijt
hier in mijn huis."
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»Gij hebt gelijk !" antwoordde hij opstaande en met eene spotachtige buiging, »ik dacht daar niet aan, mevrouw : ik ben inderdaad in uw huis ; maar wees zoo goed om mij te zeggen waar ik er
uit kan, om mij zoodra mogelijk te verwijderen."
»Maak zoo veel haast niet, don Tadeo. Uwe krachten zijn nog
niet genoegzaam hersteld, geen tien passen van hier zoudt gij neer
storten, en misschien worden opgepakt door de agenten eener re

-

geering die u voor ditmaal, dat durf ik u wel zweren, niet weder
zal laten ontsnappen."
»En wie zegt u, mevrouw, dat ik niet, liever dan langer hier te
blijven, de kans zou trotseeren om weder gevat en voor de tweede
maal geëxecuteerd te worden ?"
Er volgde een oogenblik stilte en de beide sprekers keken elkander strak aan.
De dame was de eerste die het woord weder opvatte.
»Hoor eens, don Tadeo!" sprak zij, »gij moogt doen en streven
zooveel gij wilt, maar het lot, of liever het overleg eener vrouw daar
niets tegen bestand is, heeft ons hier samen gebracht. Dat gij nog
leeft, en dat gij slechts lichte wonden ontvangen hebt, is omdat ik
met goud de soldaten heb omgekocht die u moesten fusilleeren ; ik
heb u willen noodzaken tot de verklaring daar ik u sedert lang om
verzocht, en die gij mij steeds geweigerd heb, maar die gij thans niet
zult kunnen vermijden. Onderwerp u dus goedwillig. Dan scheiden
wij als goede vrienden, ten minste als onverschilligen, die elkander
niets te verwijten of te vorderen hebben en die elkander nooit weder
zullen zien. Ik zoek hier geen aanspraak op uwe erkentenis te maken,
verre van daar, maar gij hebt aan mij uw leven te danken en al was
het alleen om dezen dienst zijt gij reeds verplicht mij aan te hooren."
»Ei! mevrouw," antwoordde don Tadeo hooghartig, »denkt gij dan
dat ik hetgeen gij gedaan hebt, als een dienst beschouw? Met welk
recht hebt gij mij het leven gered ? Gij kent mij al zeer weinig, zoo
gij meent dat ik mij zal laten verteederen door uwe tranen. Neen,
neen ! in vroeger tijd was ik uw slaaf, maar den Hemel zij dank! ik
heb u leeren kennen, en de Linda, de maitresse van generaal Bustamente, den tiran van mijn land, den beul van mijne broeders en
van mij zelven, heeft niets van mij te verwachten. Al wat gij zeggen
of doen moogt is te vergeefs. Ik zal u niet antwoorden. Spaar dus
uwe geveinsde zachtzinnigheid, zij strookt noch met uw karakter,
noch met uwe manier van leven. In mijne dwaasheid heb ik u bemind, toen gij nog een onnoozel jong meisje waart in het huis van
den braven Huaso, uw vader, dien uwe lichtzinnigheid den dood heeft
berokkend : men noemde u toen Maria. In dien tijd zou ik met
vreugde mijn leven en mijn geluk voor u hebben opgeofferd, dat
weet gij, mevrouw, althans ik heb er u duizend maal bewijs van gegeven; maar de Linda, de eerlooze courtisane, de vrouw die als
Caïn het merk der schande op haar voorhoofd draagt, dat geweten-
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loos schepsel ken ik niet. Terug, mevrouw, er is geen gemeenschap
tusschen mij en u!"
En met een wenk van gebiedend ontzag wees hij haar van zich af.
De dame had hem met fonkelende oogen, hijgenden boezem, en
sidderend van woede en schaamte aangehoord. Het zweet parelde op
haar voorhoofd en haar gelaat gloeide van koortsachtig rood.
Toen hij had uitgesproken greep zij hem met kracht bij den arm,
en haar aangezicht dicht bij het zijne brengende, riep zij met eene
doffe bevende stem :
»Hebt gij alles gezegd ? Hebt ge mij genoeg met smaadredenen
overstelpt, en hebt gij mij genoeg met slijk in het aangezicht gesmeten ? of hebt gij er nog iets meer bij te voegen?"
»Niets, mevrouw," zeide hij op een toon van koude minachting.
»Gij kunt, zoo gij verkiest, mijne moordenaars binnen roepen, ik ben
gereed hen te ontvangen."
Thans op zijne legerstede terugzinkende, wachtte hij in achtelooze
houding met sarrende onverschilligheid op hetgeen zij verder doen zou.

VII.
MAN EN VROUW.
Dona Maria, ondanks de nieuwe en tergende beleediging die zij van
don Tadeo moest ondergaan, gaf alle hoop nog niet op hem te zullen verteederen.
Zij herinnerde zich nog de eerste jaren, van hare sinds lang verdwenen liefde voor don Tadeo en van zijne gedweeheid voor hare
minste grillen, toen zij hem met een lonk of een glimlach wist te
beheerschen, toen zij hem met een wenk bevend aan hare voeten
bracht, en hij geen anderen wil scheen te kennen dan om voor haar
en voor haar alleen te leven. In weerwil van alles wat er later tusschen hen was voorgevallen, kon zij zich niet verbeelden, dat zijn
hartstocht en de onbegrensde hulde waarmede hij haar destijds vereerde, zoo geheel bij hem zou zijn uitgewischt dat er geen spoor
meer van was overgebleven.
Haar hoogmoed kwam er tegen op, dat zij geen heerschappij meer
zou bezitten over dat edele karakter, dat zij zoo vaak als was door
hare luimen wist te kneden. Zij verbeeldde zich dus dat Tadeo,
als zoo vele andere mannen, hoe diep ook door haar in zijne eigenliefde gekrenkt, haar nog altoos beminde zonder het te willen bekennen. Zelfs in de hevigheid der verwijtingen die hij haar had
toegevoegd, meende zij de spranken te moeten zien van het kwalijk
gedoofde vuur dat op den bodem van zijn hart smeulde en dat zij
wel weder zou kunnen doen aanwakkeren.
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Ongelukkig echter had dona Maria zich nooit de moeite gegeven
om den man te bestudeeren, dien zij eenmaal voor hare schoonheid
deed buigen. Don Tadeo was in hare schatting niets meer geweest
dan een gedienstige slaaf, die voor hare wenken vloog, en onder de
schijnbare zwakheid van den liefhebbenden man, vermoedde zij niet
welk een ijzeren wilskracht er in zijn onverzettelijk karakter verborgen lag.
En toch had de geschiedenis van die eerste liefde zelve reeds het
bewijs van die veerkracht en onverzettelijken wil opgeleverd.
Op haar veertiende jaar, woonde dona Maria met haar vader op
eene hacienda (landhoeve) in den omtrek van Santiago. Van hare
moeder beroofd, toen deze haar het leven schonk, was zij door eene
oude tante groot gebracht, eene onomkoopbare Argus, die wel toezag
dat geene dolende ridders haar te nabij kwamen. Het jonge meisje,
onwetend als alle kinderen die op het land zijn opgevoed, maar
even begeerig om de wereld te leeren kennen en zich in den
maalstoom der zinnelijke vermaken te begeven, waarvan het gerucht
haar nu en dan ter oore kwam, verbeidde met ongeduld den eersten den besten jonkman die haar in de gelegenheid zou stellen
deze onbekende, maar half vermoede en bijna geraden genietingen
te smaken. Don Tadeo was dus voor haar,niets anders geweest dan
de gelei-jonker die hare lang gekoesterde wenschen moest bevredigen.
Nooit had zij hem oprecht bemind, alleen toen zij hem voor het
eerst zag, en vernam dat hij tot een der aanzienlijkste geslachten
behoorde, dacht zij bij zich zelven : »Op hem heb ik gewacht!'
en zij huwde hem. Aan deze laakbare en baatzuchtige kansrekening
maken zich meer jonge meisjes schuldig, dan men denkt.
Don Tadeo was schoon, en Maria's eigenliefde voelde zich gestreeld dat zij hem aan hare voeten zag; ware hij leelijk geweest, zij
zou er zich geen °ogenblik over hebben bekommerd. In haar wild
en onbeteugeld karakter, het grillige samenstel van allerlei snoode
en verachtelijke driften, te midden waarvan hier en daar, als goudkorlen onder het slijk, eenige meer menschelijke gevoelens schitterden, vereenigde zij de stof van twee vermaarde courtisanes uit het
oude Rome — Locuste en Messalina ; vurig, hartstochtelijk, eerzuchtig, gierig en verkwistend tegelijk, kende deze demon, onder het
masker van een engel verscholen, geen andere wet dan die harer
caprices. Om deze te kunnen botvieren, waren alle middelen haar
welkom.
Langen tijd had don Tadeo, door zijne liefde verblind, het ijzeren juk dezer duivelsche feeks zonder klagen getorscht, maar op zekeren dag waren hem de schellen van de oogen gevallen, en zag
hij de diepte van den afgrond in welke deze vrouw hem dreigde
te storten. De ongehoorde buitensporigheden waaraan zij zich onter het schild van zijn naam overgaf, drukten op zijn voorhoofd
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het merk der openbare schande: de wereld beschouwde hem als
haar medeplichtige.
Don Tadeo had bij Maria eene eenige dochter, de vrucht van.
hunne eerste huwelijksmaanden ; het blonde kind met haar engelenhoofd was thans nauwelijks vijftien jaar oud, en hij had haar lief
met al de kracht der tegenstelling die het leed door de moeder hem
berokkend hem geven kon. Hij sidderde als hij dacht aan de schrikkelijke toekomst die zich voor het onnoozele schepsel opende, wanneer het bij hare moeder bleef. Sedert drie jaar was hij reeds van
zijne vrouw gescheiden. Deze vierde intusschen aan hare losbandigheid den vollen teugel en dompelde zich in een leven waarvan
iedere stap eene misdaad was.
Op zekeren dag vertoonde don Tadeo zich • onverwachts bij zijne
vrouw en maakte hij zich van het kind meester, zonder een woord
over zijne Terdere bedoelingen te zeggen. Sedert dien dag, — thans
omtrent tien jaar geleden — had de Linda hare dochter niet wedergezien. Alstoen had er in deze vrouw eene zonderbare omkeering
plaats gehad, een nieuwe ongekende hartstocht was om zoo te zeggen in hare ziel ontkiemd. Wat tot hiertoe nog nooit was gebeurd,
zij had haar hart onrustig voelen kloppen, zoo vaak zij aan het
kind dacht dat men haar ontnomen had.
Van waar en waarom zulk een gevoel ? Zij wist er zelve geen
reden van te geven. Maar tot iederen prijs wilde zij haar kind wederzien.
Vijf jaar lang voerde zij een stillen strijd met don Tadeo, om hem
het kind te doen wedergeven.
De vader bleef doof en stom op dit punt. Zij kwam er niets van
te weten.
Don Tadeo, die sedert hij haar niet meer beminde, het karakter
zijner vrouw geheel had leeren doorgronden en haar een onverzdenlijken haat toedroeg, wist zijne maatregelen zoo zorgvuldig te nemen,
dat alle naspbringen van dona Maria mislukten en al hare pogingen
om hem tot eene samenkomst over te halen zonder gevolg bleven.
Zij begon zich nu te verbeelden dat hij zich te zwak gevoelde om in

hare tegenwoordigheid te verschijnen, en nam het besluit om hem, het
kostte wat het wilde, tot de bijeenkomst te dwingen die zij niet goedschiks van hem had kunnen verwerven.
Ziedaar in de door ons geschetste oogenblikken het standpunt dezer twee personages, die zich thans zonder twijfel voor de laatste
maal in elkanders bijzijn bevonden.
Gewichtig was deze ontmoeting voor beiden, en beslissend hunne
stelling: de ongelijke strijd tusschen een gewond en ter dood verwezen man, en eene hartstochtelijke diep gekrenkte vrouw, die gelijk
de leeuwin aan welke men hare welpen ontroofde, besloten had om
tot iederen prijs haar oogmerk te bereiken, en den man dien zij
onder dwang in hare tegenwoordigheid had gebracht, te noodzaken
hare dochter haar terug te geven.
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Don Tadeo wendde tot haar het woord:
»Ik wacht," zeide hij.
»Wacht gij?" was haar antwoord met een verleidelijk lachje, »en
waarop wacht gij dan ?"
»Op de moordenaars, die gij ongetwijfeld hier in de nabijheid hebt
geposteerd voor het waarschijnlijke geval dat ik uwe vragen nopens
uwe dochter onbeantwoord liet."
»0 !" riep zij met een wenk van afgrijzen, alsof zoo iets geheel
buiten hare bedoeling lag, »don Tadeo, hoe kunt gij van mij zulke
slechte gedachten koesteren? Hoe kunt gij veinzen te gelooven, dat
ik na u gered te hebben, u aan uwe doodvijanden zou willen overleveren?"
»Wie weet?" zeide hij min of meer op schertsenden toon, »het hart
der vrouwen van uw slag, mijn waarde Linda, is een afgrond daar
niemand de diepte van zou kunnen peilen. Gij, die onophoudelijk
buitensporige genietingen najaagt, zoudt allicht eene nieuwe, ongekende wellust vinden in deze tweede terdoodbrenging, die gij overigens zonder gevaar zoudt kunnen bewerkstelligen, daar ik toch wettig naar de wereld gestorven ben."
»Don Tadeo, ik weet dat ik mij jegens u onwaardig gedragen
heb en dat ik van u geen deernis verdien ! maar gij zijt edelman en
hoe kunt gij er dan uwe eer in stellen, om eene vrouw met smaadredenen te overladen, hoe welverdiend ook, die eenmaal de uwe was,
en die in ieder geval, door u het leven te redden, wel is waar niet
in uwe oogen vereerlijkt is, maar ten minste eenig recht zal hebben
verkregen, zoo niet op uwe achting, dan toch op uw medelijden ?"
»Zeer goed, mevrouw, uwe aanmerking is zoo billijk mogelijk en
ik onderschrijf die met mijn gansche hart. Vergeef mij, bid ik u,
dat ik mij heb laten vervoeren u zekere gezegden toe te voegen,
maar in de eerste drift was ik geen meester van mij zelven en was
het mij onmogelijk in mijn boezem de gevoelens te. smoren die mij
schier deden barsten. Neem intusschen mijn oprechten dank voor
den onwaardeerbaren dienst dien gij mij bewezen hebt en vergun mij
om aanstonds te vertrekken. Een langer oponthoud van mij in dit
huis kan niets anders dan inbreuk maken op de rechten uwer talrijke aanbidders."
En met spotachtige beleefdheid buigende voor zijne vrouw, die
beefde van woede, bewoog hij zich in de richting van eene der
deuren van de salon.
»Nog een enkel woord," riep zij.
»Spreek, mevrouw!"
»Zijt gij vast besloten om mij aangaande het lot mijner dochter
onkundig te laten ?"
»Zij is dood."
»Dood 1" herhaalde zij met schrik.
»Voor u, ja," antwoordde don Tadeo met een kouden glimlach.
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»0 ! gij zijt dus onverzoenlijk !" gilde zij stampvoetende.
Hij boog zonder te antwoorden.
»Welnu,' hervatte zij, »dan zij het geene gunst meer die ik u
verzoek, maar een koop dien ik u voorsla !"
»Een koop !"
»Ja."
»Een zeer origineele inval!"
»Misschien, oordeel zelf."
»Ik luister, maar intusschen verloopt de tijd, en ik . . ."
»Ik zal kort zijn," viel zij hem in de rede.
»Ik ben tot uwe orders."
Hij meesmuilde en ging weder zitten, als iemand die haar als
vriend was komen bezoeken. De Linda bespiedde al zijne bewegingen, zonder zich echter den schijn te geven van er eenig gewicht aan
te hechten.
»Don Tadeo," zeide zij, »sedert de tien jaren die wij thans van
elkander af zijn, zijn er vrij wat zaken gebeurd.'
»Ja dat is zoo," beaamde hij met een wenk van wellevende toestemming.
»Over mij zelven zal ik niet spreken, mijn leven is u bekend."
»Al zeer weinig, mevrouw."
Zij wierp hem een verwilderden blik toe.
»Het zij zoo," vervolgde zij, »ik zal alleen over u spreken."
»Over mij
»Ja over u, wiens vaderlandsliefde en heethoofdige politieke denkbeelden, u niet beletten om nu en dan ook aan andere zaken te
denken en eenige oogenblikken aan de meer innige genoegens des
levens te wijden."
»Wat wilt gij daarmee zeggen
»Waarom veinst gij uwe onwetendheid?" hervatte zij met een
valschen verraderlijken glimlach ; »gij weet zeer goed wat ik er mede
bedoel."
»Mevrouw !"
»Vaar maar niet uit, don Tadeo. Nu gij verzadigd zijt van den
omgang met vrouwen van mijne soort, zoo als gij mij daareven hebt
gelieven te zeggen, zoekt gij in het onschuldig hart van een jong
meisje eene genegenheid voor u te wekken die gij bij anderen
niet hebt kunnen vinden ; met andere woorden gij zijt verliefd op
een schoon kind, zeker om het tot echtgenoot te kiezen, zoo ik ongelukkigerwijs maar niet bestond !"
Terwijl zij deze woorden sprak, vestigde don Tadeo op zijne
vrouw een doorborenden blik ; eerst toen zij zweeg haalde hij dieper
adem.
»Hoe weet gij dat?" riep hij uit met meesterlijk gespeelde verbazing; »hoe weet gij ... . ?"
»Dat zij Rosario del Valle heet," vervolgde zij, wel voldaan over
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den indruk dien zij meende op haar man gemaakt te hebben ; »maar
dat is het groote nieuws in Santiago ; iedereen spreekt er van, hoe
zou ik er dan onkundig van blijven, ik, die in u zooveel belang
stel ?"
De Linda, zich zelve in de rede vallende, legde hem de hand op
den arm :
»Het kan mij weinig schelen," zeide zij ; »als gij mij mijne docher slechts terug geeft, don Tadeo, zal deze liefde mij heilig zijn :
maar zoo niet
»Gij vergist u, mevrouw, zeg ik uo"
»Wees op uwe hoede, don Tadeo," hervatte de Linda met een
blik op de pendule ; »op dit zelfde uur moet de vrouw daar wij van
spreken, juist in de handen mijner agenten zijn."
»Wat beteekent dat?" . .. riep hij blijkbaar ontroerd.
»Ja," hervatte zij met eene korte afgeLrokene stem, »ik heb haar
doen oplichten. Binnen weinige oogenblikken zal zij hier zijn. Wees
op uwe hoede, herzeg ik u, don Tadeo ! zoo gij niet bekent waar
mijne dochter zich bevindt en zoo gij langer weigert mij haar terug
te geven . ."
»Wel!" zeide hij, haar fier aanziende met de armen over de borst
gekruist, »wat zult gij dan doen ?"
»Ik zal die vrouw dooden!" antwoordde zij met een doffe stem.
Don Tadeo beschouwde haar eenige oogenblikken met onbeschrijfelijke ontzetting; daarop barstte hij los in een drogen zenuwachtigen
schaterlach, die de Linda van schrik deed huiveren.
»Zult gij haar dooden!" riep hij, »rampzalige! Welaan dood dat
onschuldige schepsel! . .. roep uwe beulen binnen, . . ik zal stom
blijven als het graf."
De Linda sprong op als eene gekwetste leeuwin ; zij ijlde naar de
deur, die zij met geweld openrukte.
»Het is te veel ! komt binnen," riep zij woedend.
De twee mannen die don Tadeo straks herwaarts hadden gebracht,
verschenen op den drempel, met den dolk in de hand.
»Ha!" riep don Tadeo met een verachtenden glimlach. »eindelijk
herken ik u."
Op een wenk van dona Maria traden de moordenaars op hem

toe.

DE SOMBERE HARTEN.
Zoo als wij straks gezien hebben, had het volk reeds dadelijk na
de strafoefening der samenzweerders zich verstrooid. Allen droegen
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in hun binnenste de hoop met zich, om op een lateren dag de slachtoffers te wreken, die thans zoo fier waren gevallen, onder den vooreerst onbeantwoord gebleven kreet van »Leve het vaderland."
Deze kreet, door de soldaten van Bustamente als met de bajonet
gesmoord, zou weldra nieuwe martelaars eischen. Het plein, ofschoon
schijnbaar ledig, was echter niet geheel verlaten. Onder het gewelf
eener koetspoort stonden een aantal mannen, in groote mantels gewikkeld en met de breedgerande hoeden diep over de oogen geslagen, in druk en levendig gesprek, maar met zacht fluisterende stem
en gedurig onrustige blikken in 't rond werpende.
Die mannen waren zoogenaamde patriotten.
Ondanks den in de stad heerschenden schrik, hadden zij door
hunne dringende verzoeken, bij den aartsbisschop van Santiago, een
eerwaardig echt Evangelisch priester, die der liberale partij van harte
was toegedaan, weten te verkrijgen, dat aan hunne ongelukkige broeders de laatste kerkgerechten waren toegediend.
In de verte stille aanschouwers van het treurige drama, was geen
enkele bijzonderheid aan hunne aandacht ontsnapt. Zij hadden don
Tadeo als een spook uit den hoop lijken die hem bedekte zien oprijzen; zij hadden de woorden gehoord die hij had uitgesproken ; en
zij waren gereed om hem ter hulp te snellen, toen twee onbekenden,
eensklaps uit de duisternis opgedaagd, zich van hem meester gemaakt
en hem weggedragen hadden.
Deze ontvoering van een half doode had hun grootelijks verwonderd. Na eene korte woordenwisseling waren twee hunner de onbekenden nagegaan, ten einde zoo mogelijk te weten te komen waarom
en waarheen men den gewonde had weggevoerd, terwijl de anderen
ten getale van twaalf zich naar het plein begaven om de lijkednader te onderzoeken.
Zij bukten met levendige belangstelling over den stapel dooden
die aan hunne voeten lagen uitgestrekt, in de hoop of misschien nog
een ander slachtoffer aan de in hun oog zoo hatelijke rechtspleging
was ontsnapt. Ongelukkig was don Tadeo de eenige die als door
een onbegrijpelijk wonder gered scheen te zijn.
De negen andere slachtoffers waren dood.
Na lang en nauwkeurig onderzoek, stonden de patriotten op met
(lange zuchten en verbitterde gemoederen.
Een der twaalf verwijderde zich van de groep en trad naar de
hoofdkerk waar hij aan een der kleine deuren klopte.
»Wie daar ?" klonk terstond eene stem van binnen.
»Een voor wien de nacht geen duisternis heeft," antwoordde de man
die geklopt had.
»Wat begeert gij?" riep de stem.
»Staat er niet geschreven: klopt en men zal u opendoen?' hervatte
de onbekende.
»Het Vaderland!" riep de stem.
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»Of de wraak!" hervatte de man.
De deur ging open, en er verscheen een monnik.
De keuvel die hem over het aangezicht was geslagen, belette zijne
trekken te onderscheiden.
»Goed," zeide hij, »wat verlangen de »Sombere Harten?"
»Een gebed voor hunne gesneuvelde broeders."
»Keer terug naar hen die u herwaarts zonden ; aan hun verlangen
zal voldaan worden."
»Ik dank u voor ons allen 1" antwoordde de onbekende en na eene
buiging voor den monnik verwijderde hij zich om zich weder bij zijne
broeders te voegen.
Gedurende zijne afwezigheid hadden deze zich de korte °ogenblikken ten nutte gemaakt om de lijken op eenige baren te plaatsen, die
onder de arkaden op het plein stonden.
Weinige minuten later overscheen een schitterend licht de gansche
Plaza Mayor. De kathedraalkerk was open gezet. Inwendig was zij
prachtig veilicht, en uit de hoofddeur trad een lange rei monniken te
voorschijn, elk met een brandende waskaars in de hand, en onder
statig psalmgezang voor den dienst der dooden.
Een oogenblik later werden ook de deuren van het gouvernementshuis als met een tooverslag geopend, en uit de hoofdpoort reed een
eskadron lanceros, onder aanvoering van generaal Bustamente, op snellen draf de monniken te gemoet.
Zoodra de monniken en de ruiters elkander genaderd waren, bleven beiden staan, als op gemeenschappelijk kommando.
De twaalf onbekende mannen, diep in hunne mantels gedoken en
dicht om de fontein samengedrongen die het centrum der plaats
uitmaakte, verbeidden met angst de ontknooping dezer hachelijke
scène.
»Wat beteekent die processie op zulk een laat uur van den nacht ?"
vroeg de generaal.
»Zij beteekent," antwoordde met sombere stem de monnik die
vooraan stond, »zij beteekent dat wij de slachtoffers komen opnemen die door u gevallen zijn, en voor hen zullen bidden."
»Wie zijt gij ?" hervatte de generaal droog.
»Ik," antwoordde de monnik met eene vaste stem, terwijl hij op eens
zijn kap achter zich over zijn schouder wierp, »ik ben de aartsbisschop van Santiago, primaat van Chili, door den Paus bekleed met
de macht om op aarde te binden en te ontbinden."
In Spaansch-Amerika buigt alles zonder aarzelen voor de macht
der Heilige Kerk. Het eenige inderdaad alvermogende gezag aldaar,
is dat der priesters. Niemand, hoe hooggeplaatst ook, zal het wagen
er zich tegen te verzetten, daar hij vooruit weet dat het hem zou
verpletteren.
De generaal fronste de wenkbrauwen, hij sloeg zich driftig met de
vuist voor het voorhoofd, maar moest den strijd gewonnen geven.
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»Uwe Eminentie!" zeide hij met eene diepe buiging, »boude het
mij ten goede dat ik haar een oogenblik kwam storen. In dezen tijd
van troebelen en burgertwist verwart men zoo licht tegen wil en dank
zijne vrienden met zijne vijanden ; ik wist niet dat Uw Hoogwaarde
last had gegeven om voor de geëxecuteerden te bidden en dat gij
u verwaardigen zoudt om deze taak zelf op u te nemen. Ik zal mij
dadelijk verwijderen."
Gedurende dit laatste tooneel was het den patriotten gelukt achter
de kolonnades der plaza weg te sluipen, zonder in de duisternis door
den generaal te worden opgemerkt.
Zoodra de soldaten verdwenen waren, werden op een wenk van
den aartsbisschop de lijken in de hoofdkerk gedragen.
»Wacht u voor dien man, monsenor," fluisterde een der onbekenden den aartsbisschop in 't oor, »hij heeft u aangekeken als een
tijger toen hij wegging."
»Broeder," antwoordde de prelaat eenvoudig, »ik ben bereid om
den marteldood te ondergaan."
De lijkdienst begon.
Toen hij geëindigd was trokken de patriotten zich terug, nadat zij
den aartsbisschop hun dank hadden betuigd voor zijn edelmoedig
gedrag jegens hunne gevallene broeders.
Nauwelijks waren zij eenige straten ver, in eene smalle donkere
steeg, met blinde muren aan weerszijden, of twee mannen kwamen
van achter een omgeworpen kar te voorschijn en riepen hun met half
gesmoorde stem toe :
»Het vaderland !"
»De wraak!" antwoordde een der onbekenden, »kom nader !"
De twee mannen naderden.
»Wel!" vroeg dezelfde spreker, die het hoofd scheen te zijn, »wat
weet gij?'
»Al wat er met mogelijkheid te weten is," antwoordde een der
twee nieuw aangekomenen.
»Waar heeft men don Tadeo heengebracht?"
»Naar de Linda,"
»Bij haar ! bij zijne vrouw, de tegenwoordige maitres van generaal
Bustamente ?" hervatte de woordvoerder met drift ; 'or Dios ! kameraden, dan is hij verloren, want zij draagt hem een doodelijken haat
toe. Zullen wij hem laten vermoorden, zonder eene poging aan te
wenden om hem te redden?"
»Dat ware lafhartigheid," riepen de anderen met nadruk.
»Maar hoe komen wij haar huis binnen ?"
»Dat is gemakkelijk genoeg, de muren van den tuin zijn bijzonder
laag."
»Gaan wij dan, wij hebben geen oogenblik te verliezen."
Zonder verder een woord te wisselen gingen de onbekenden op
weg, zoo hard zij loopen konden, naar het huis van dona Maria.
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Zooals wij straks reeds gezegd hebben, lag dit huis in de voorstad
Sa Canadilla, de fraaiste van Santiago. De vensters aan de voorzijde
waren dicht gesloten en lieten geen lichtstraal doorschemeren. Hier
hoorde men geen het minste geluid, het huis scheen geheel verlaten.
De onbekenden trokken nu stil den muur langs, en kwamen
weldra achter het gebouw, waar zij hunne dolken in de voegen van
den tuinmuur zetten ; zoo klommen zij er over, en met een enkelen
sprong naar beneden waren zij in den tuin. Daar bleven zij eenige
oogenblikken staan, om het terrein op te nemen, en slÖpen toen
met onhoorbare stappen op een zwak en flikkerend licht af, dat uit
een der benedenvensters schemerde.
Toen zij dit venster tot op eenige stappen genaderd waren,
klonk het gerucht van een strijd hun in de ooren : een akelig
geschreeuw, vermengd met gekraak van meubelen en gevloek van
toorn of smart.
De onbekenden, die zich het aangezicht met halfmaskers van zwart
fluweel hadden gedekt, sprongen als jakhalzen voorwaarts, braken
het venster open, dat weldra aan spaanders vloog, en bevonden zich
op eens in de salon.
Het was hoog tijd dat zij er kwamen.
Don Tadeo had, met een taboeret, een der bandieten den kop
ingeslagen, die voor hem op den grond lag te reutelen; een andere
bandiet echter, had den edelman op zijne beurt omvergeworpen en
hield hem onder de knie, gereed om hem met zijn dolk te doorsteken.
Met een pistoolschot verbrijzelde een der gemaskerden hem de
hersenpan, en de moordenaar tuimelde zieltogend neer naast zijn
medeplichtige, die den laatsten adem reeds uitblies.
Don Tadeo sprong oogenblikkelijk overeind.
»0 I" riep hij, »ik dacht niet anders dan dat mijn laatste uur geslagen en mijn dood onvermijdelijk was." Zich toen tot de gemaskerden wendende, vervolgde hij : »Ik zeg u dank, caballeros! ik dank

u voor uwe hulp ; geen minuut later, of het was met mij gedaan geweest ! 0 ! de Linda is gezwind, haast u !"
Dona Maria, als eene teleurgestelde furie, stond met misvormde
gelaatstrekken en gesloten tanden, te staren, overstelpt door schrik,
verplet door het snelle tooneel dat er plaats had en haar in weinige
sekonden hare wraak ontrukte, die zij voor ditmaal zoo wel verzekerd waande.
»Zonder haat of nijd, mevrouw!" riep don Tadeo op schertsenden
toon ; »het spel is remise. Uwe vruchtbare verbeeldingskracht zal u
weldra de middelen verschaffen om u te wreken!"
»Ik hoop het !" antwoordde zij met een schamperen grijns.
»Grijpt die vrouw !" klonk het bevel van den kommandant der

gemaskerden, »stopt haar een prop in den mond, en bindt haar stevig vast aan dit rustbed."
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»Mij ? — mij ?" riep zij uit in een stuip van waanzinnige woede,
»weet gij wel wie ik ben?"
»Zeer goed ! mevrouw," antwoordde de onbekende droog. »Gij
zijt een vrouw zonder naam, voor alle eerlijke lieden. De losbollen
noemen u de Linda, en gij zijt het liefje van generaal Bustamente ;
gij ziet dus dat wij u zeer goed kennen!"
»Weest gewaarschuwd, mijne heeren! men zal mij niet ongestraft

beleedigen."
»Wij beleedigen u geenszins, mevrouw, maar wij zullen u voorloopig buiten staat stellen om kwaad te doen. Binnen eenige dagen
eerst zullen wij u vonnissen."
wie zijt gij dan, gij, die uw aangemij
»Mij vonnissen !
zicht bedekt ? wie zijt gij dat gij dus durft spreken ?"
Wij zijn de Sombere Harten!"
»Wie wij zijn? verneem het!
Bij deze ontzettende verklaring voer de Linda eene rilling door
de leden. Zij deinsde terug tot aan den muur, en scheen als verbijsterd door schrik.
»0 mijn God !" riep zij met een gesmoorde stem, »dan ben ik
verloren !"
Hierop raakte zij van zich zelve, en viel bewusteloos neer.
Op een wenk van den chef knevelde een zijner kameraden haar
de handen en voeten, en na haar den mond te hebben gestopt, bond
hij haar aan de rustbank vast.
Daarop gingen zij heen, langs denzelfden weg dien zij gekomen
waren, en namen don Tadeo met zich, zonder zich verder met de
twee moordenaars te bemoeien die nog op den vloer lagen.
Alvorens te vertrekken, had de kommandant een blad perkament
met zijn dolk in de tafel vastgestoken. Op dit perkament stond de
volgende vreeselijke bedreiging geschreven :
»De verrader Pancho Bustamente is gedagvaard tegen den (bieennegentigsten dag!"

•

»DE SOMBERE HARTEN."

IX.
IN DE STRAAT.
Buiten het huis komende, gaf de kommandant hun een tweeden
wenk, en de gemaskerden verstrooiden zich in verschillende richtingen. Zoodra zij aan de hoeken der naaste straten verdwenen waren,
wendde de chef zich tot don Tadeo.
Deze, nauwelijks op adem, van de ruwe schokken die hij achtereenvolgens had moeten verduren, verzwakt door het geleden bloedverlies en de geweldige inspanning van zijn jongsten strijd, stond
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doodelijk bleek en half in zwijm tegen den tuinmuur geleund, achter
het huis dat hij gelukkig ontsnapt was en waar hij bijna den dood
had gevonden.
Een stroom van bittere gedachten maalde hem door het hoofd; de
afwisselende gebeurtenissen van dien schrikkelijken nacht verbijsterden
zijn denkvermogen. Te vergeefs poogde hij den draad zijner denkbeelden te vatten, die zoo dikwijls en zoo woest was afgebroken.
De onbekende beschouwde hem eenige minuten met diepe aandacht; toen trad hij naar hem toe en legde hem de hand op den
schouder. Bij deze onverwachte aanraking trilde de gewonde als
iemand die door een electrieken schok getroffen werd.
»Hoe is 't?" sprak de onbekende op een toon van verwijt, »gij zijt
pas in het strijdperk getreden, en wanhoopt gij nu reeds don l'adeo ?"
De gewonde schudde treurig het hoofd.
»Gij, don Tadeo!" vervolgde de onbekende, »gij, dien de stormen
der omwentelingen nog nimmer het hoofd deden buigen ; gij, die onder de moeielijkste omstandigheden altijd sterk zijt gebléven ; zijt gij
thans zoo bleek en verslagen, zonder vertrouwen op het tegenwoordige, zonder hoop in de toekomst, zonder kracht en zonder moed,
tegenover de ijdele dreigementen van eene vrouw ?"
»Die vrouw," antwoordde hij somber, »was steeds mijn booze geleigeest. Het is eene duivelin 1"
»Wat nood !" riep de onbekende met drift, »al mocht het ook deze
vrouw op nieuw gelukken een van hare gewone goddelooze plannen
tegen u te smeden, wat was het dan nog? De moedige man groeit
op tegen de verdrukking en verstaalt zich in den strijd. Vergeet dus
haar machteloozen haat, die u niet kan bereiken ; denk veeleer aan
hetgeen gij zijt ; laat de hooge roeping die u is toevertrouwd, u genoeg *zijn!"
»Wat bedoelt gij daarmede?"
»Begrijpt gij mij niet? Gelooft gij dan niet dat God, die u dezen
nacht zoo wonderbaar van den dood heeft gered, u tot iets groors
bestemd heeft? . . . Broeder!" vervolgde hij op een toon van gezag,
»het leven dat u terug is geschonken, behoort niet aan u, het behoort
aan het vaderland."
Er volgde een oogenblik stilte. Don 'Fadeo scheen aan de grootste
moedeloosheid ten prooi. Eindelijk zag hij den onbekende aan en
zeide hem op een toon van bittere wanhoop :
»Wat kan ik er tegen doen? De hemel is mijn getuige, dat het mijn
eenigste wensch, mijn eenigst geluk zijn zou, mijn vaderland vrij te
zien. Maar, sedert de twintig jaar bijna die wij strijd voeren, hebben
wij helaas! niet anders dan de eene dwingelandij de andere zien opvolgen, en de ketenen die ons prangen gedurig zwaarder zien worden!
Neen, de hemel zelf schijnt ons te verbieden, dat wij langer strijden

zullen tegen een onverbiddelijk noodlot. Gij weet bij ondervinding,
dat men slaven niet op eens tot vrije en ordelijke burgers kan maken.
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De onderdrukking verzwakt de zedelijkheid, verlaagt de ziel en verbastert het hart. Er zullen nog vele geslachten moeten voorbij gaan
eer in dit ongelukkig land de burgers opwassen tot een vrij en krachtig volk."
»Met welk recht doorgrondt gij de raadsbesluiten der Voorzienigheid ?" hervatte de onbekende met eene geweldige stem ; »weet gij
wat zij voor u heeft weggelegd? Wie zegt u, dat de voorbijgaande
zegepraal onzer onderdrukkers hun niet door God in zijne ondoorgrondelijke wijsheid werd toegestaan, om later hun val des te vreeselijker te maken ?"
Don Tadeo door de kracht van deze mannelijke taal tot bezinning
gekomen, hief fier het hoofd op en zag den spreker oplettend aan.
»Wie zijt gij toch?" riep hij. »Gij wiens doordringende stem de
geheimste roersels mijns harten heeft bewogen? Wie geeft u de macht
aldus te spreken ? Antwoord mij 1 Wie zijt gij?"
»Wat gaat u dat aan, wie ik ben?" antwoordde de onbekende met
ongeschokte kalmte, »als het mij gelukken mag u te overtuigen, dat
alles nog niet verloren is, dat de vrijheid die gij voor altijd vernietigd waant, nog nooit zoo nabij de overwinning is geweest, en dat er
wellicht slechts eene laatste poging noodig is om haar te behalen?"
»Maar ook dan wil ik het weten!" riep de gewonde dringend.
»Ik ben de man die u eenige minuten geleden het leven redde.
Laat dit genoeg zijn."
»Neen," hervatte don Tadeo met kracht, »gij verbergt uwe trekken
onder een masker. en ik heb het recht om die te kennen."
»Dat kan zijn,' riep de onbekende terwijl hij langzaam zijn fluweelen halfmasker wegschoof, en aan don Tadeo in het flauwe schijnsel der maan een mannelijk, sterksprekend gelaat vertoonde vol edele

welwillendheid en goede trouw.
»0 ! mijn hart heeft mij niet bedrogen," riep de gewonde uit,
»Don Gregorio Peralta!'
»Ik zelf, don Tadeo !" antwoordde de jonkman, — hij was nauwelijks dertig jaar, — »ik, die de neerslachtigheid niet begrijp van hem
dien de wrekers tot hun opperhoofd verkozen."
»Hoe weet gij dat? daar ik niettegenstaande onze vriendschap u
nooit iets gezegd heb . .."
»Gij waart immers ter dood veroordeeld ?" viel don Gregorio hem
in de rede ; »ik ben de man dien onze kameraden in uwe plaats tot
»Koning der Duisternis" hebben verkoren, waardoor zij aan mijne
handen eene onbepaalde macht hebben toevertrouwd, over welke ik,
even als gij, naar welgevallen kan beschikken. De dood ontslaat van
den band der stilzwijgendheid die den broederen is opgelegd. Uw
naam is derhalve aan allen bekend geworder.. Ik heb niet geweten
dat gij die krachtvolle hoofdman waart die aan ons verbond zooveel
macht hebt gegeven, evenmin als gij, mijn vriend, wist dat ik een
van uwe soldaten was. Maar God dank ! gij zijt gered, don Tadeo
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treed weder in uwe vorige plaats. Gij alleen kunt, in de tegenwoordige omstandigheden, naar waarde den post vervullen dien ons vertrouwen u had opgedragen. Word op nieuw koning der Duisternis! Maar," vervolgde hij met een ernstige stem, »bedenk wel dat
wij de wrekers heeten, dat wij even onverbiddelijk zijn voor de onzen,
als voor de anderen en dat slechts een eenig gevoel mag leven in
onze harten, namelijk : de liefde tot het vaderland."
Er volgde op nieuw eene pauze. De beide mannen schenen in
diep nadenken verzodgen. Eindelijk hief don Tadeo fier het hoofd
op.
»Ik dank u, don Gregorio 1" zeide hij met eene vaste stem en een
warmen handdruk, »ik zeg u dank voor uwe harde woorden, zij hebben mij aan mij zelven teruggegeven, ik zal toonen dat ik uwer waardig
ben. Don Tadeo bestaat niet langer, de huurlingen van den tiran
hebben hem dezen nacht gefusilleerd op de Plaza Mayor. Er is niemand meer dan de Koning der duisternis, het onverbiddelijke hoofd
der Sombere Harten ! Wee hen die mij op mijne baan durven weerstreven 1 Ik zal ze allen zonder genade verpletteren! Wij zullen triomfeeren, don Gregorio, want nu af aan ben ik niet langer een mensch,
maar een wrekend zwaard, en een verderfengel die strijdt voor het
verdrukte vaderland !"
Onder het uitspreken dezer woorden had don Tadeo zich in zijne
volle lengte opgericht. De schoone en edele trekken van zijn regelmatig gezicht waren bezield, uit zijn oogen fonkelde de gloed
van den fieren Kreool en dweepzieken partijman.
»0 !" riep don Greaborio verheugd, »nu herken ik u weder, eindelijk vind ik u terug. Ik zeg u dank, vriend, dank, dank!"
»Ja broeder!" hervatte don Tadeo, »van dit °ogenblik af begint
er een strijd tusschen ons en den tiran, op leven of dood, zonder
genade, en die niet zal eindigen voor dat al onze vijanden zijn uitgeroeid. Wee hunner, wee!"
»Verliezen wij geen oogenblik, vertrekken wij," antwoordde don
Gregorio.
»Waarheen?" riep don Tadeo met een bitteren spotlach, »ben ik
niet wettig dood voor allen? mijn huis behoort mij niet langer."
»Dat is waar," mompelde de luitenant der Sombere Harten, »maar
wat nood 1 morgen zal het nieuws van uwe herleving uwe vijanden
treffen als een donderslag, hun ontwaken zal vreeselijk zijn, zij zullen met ontzetting vernemen dat de onverwinnelijke athleet, dien zij
voor altijd meenden verslagen te hebben, weder verrezen is en gereed staat om den kamp te hervatten."
»En voor ditmaal, dat zweer ik bij den hemel !" riep don Tadeo
met geestdrift, »zal niets dan de val van den dwingeland dien eindigen."
»Gij hebt intusschen gelijk," hervatte don Gregorio, »wij kunnen
hier niet langer blijven. Maar kom bij mij, dan zijt gij vooreerst in
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veiligheid," vervolgde hij met een glimlach; »zoo gij althans niet
liever bij dona Rosario eene schuilplaats wilt zoeken ?"
Op deze vraag, wier ontzettende beteekenis don Gregorio wel verre
was van te begrijpen bleef don Tadeo, die zijn vriend reeds bij den
arm had genomen, Plotseling staan.
Een stuipachtige beweging deed al zijne leden beven en het koude
zweet parelde op zijn voorhoofd.
»0," riep hij wanhopig, »mijn God! daar heb ik niet aan gedacht."
Don Gregorio schrikte van dezen geheimzinnigen uitroep.
»Wat schort u? in 's hemels naam," vroeg hij.
»Wat mij schort?" antwoordde don Tadeo met eene haperende
stem, »die vrouw, die slang, die wij hadden moeten verpletteren...."
»Welnu?"
»0, ik herinner mij thans hare vreeselijke bedreiging.... mijn
God! mijn..."
»Verklaar u nader, vriend, gij doet mij ijzen."
»Op haar bevel, zou dona Rosario in dezen zelfden nacht worden
opgelicht.... Wie weet, wie weet of die vrouw, uit wraak dat zij mij
aan hare woede zag ontkomen, haar niet heeft laten dooden?"
»0, dat is afschuwelijk !" riep don Gregorio, »wat nu gedaan ?"
»0 die vrouw I ..." hervatte de gewonde; »niet te kunnen handelen,
niet te weten hoe wij dezen gruwelijken aanslag zullen verijdelen.. ."
»Ijlen wij terstond naar dona Rosario I" riep don Gregorio.
»Helaas, gij ziet wel, ik ben gewond ; ik kan mij nauwelijks op de
been houden."
»Welnu, als gij niet meer kunt loopen zal ik u dragen," riep zijn
vriend zonder zich te bedenken.
»Ik zeg u dank, broeder; moge God ons helpen!"
Daarop begaven zich de beide mannen, de een den ander ondersteunende, met zoo veel spoed als mogelijk was op weg naar het huis
van haar die zij wilden redden.
Ondanks zijn moed en zijn vasten wil, voelde don Tadeo zich de
krachten ontzinken, en met de grootste inspanning kon hij zich nauwelijks op de been houden.
Op dit oogenblik hoorden zij op eenigen afstand het getrappel van
paarden. Brandende fakkels blonken in de verte en eene kleine troep
ruiters scheen te naderen.
»0, o !" riep don Gregorio terwijl hij bleef staan om te zien of hij
geen der aankomende personen zou herkennen, »wie durft zich tegen
de verordening der politie, te paard in de straten te vertoonen ? op
dit uur van den nacht ?"
»Verschuilen wij ons!" antwoordde don Tadeo• »Ik zie uniformen
schitteren. Het zijn zeker spionnen van den minister van oorlog."
»Alle duivels 1" riep don Gregorio, »'t is de generaal Bustamente in

eigen persoon, de twee medeplichtigen gaan elkander zeker afspreken."
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»Ja," hijgde de gewonde met eene gebroken stem, »hij gaat naar
de Linda."
De ruiters waren nu tot op korten afstand genaderd, en de beide mannen, daar zij vreesden ontdekt te zullen worden, liepen haastig eene dwarsstraat in.
De generaal en zijn gevolg reden spoorslags voorbij, zonder hen
te zien.
»Verwijderen wij ons zoo spoedig mogelijk," zeide don GregoZijn kameraad, die wel begreep dat het geraden was spoed te maken, spande zich in zoo veel hij kon.
Zij vervolgden hun eerste plan, en hadden nog geen tien minuten
gegaan, of zij hoorden op nieuw het getrappel eener cavalcade, recht
voor hen uit.
»Wat moet dat beteekenen?" mompelde de gewonde, half op schertsenden toon, »het schijnt wel of de geheele bevolking van Santiago
dezen nacht te paard op straat is!"
»Hm," riep don Gregorio, »voor ditmaal zal ik er beter het oog
op houden."
Op eens klonk de klagende stem eener vrduw die om hulp riep.
»Laat zij toch zwijgen, Carajas !" riep een der ruiters op brutalen
toon.
Maar het klagend hulpgeschrei was door don Tadeo en zijn vriend
gehoord.
Oogenblikkelijk hadden zij die stem herkend, eene huivering van
toorn trilde hun door de leden, zwijgend drukten zij elkaar de hand.
Hunne partij was gekozen: sterven, of redden die hen te hulp riep.
»Heida ! wat is dat?' riep een der anderen, wiens paard een onverhoedschen zijsprong had gemaakt.
Twee mannen die in het midden der straat stonden, schenen de

ruiters den doortocht te willen betwisten.
De cavalcade bestond uit vijf personen. Een van hen had eene
vrouw dwars voor zich op den zadel.
»Hola!" riep de ruiter die het eerst gesproken had, »terug daar !
zeg ik, of gij zijt de schuld van uw eigen ongeluk."
»Gij komt hier niet door!" antwoordde eene sombere stem, »tenzij
gij ons eerst die vrouw overlevert, die gij hebt opgelicht."
»Zoudt gij dat denken?" meesmuilde de ruiter.
»Rijd door zoo gij durft!" riep don Gregorio zijne pistolen overhalende, welke manoeuvre stilzwijgend gevolgd werd door don Tadeo
aan wien hij wapens gegeven had.
»Voor den laatsten keer zeg ik u, terug daar!" schreeuwde de ruiter.
»Neen!"
»Wij rijden u over het lijf!"
En zich omwendende naar zijne kameraden, riep hij toornig:
»Vooruit!"
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De vijf ruiters reden met opgeheven sabels op de twee mannen in,
die, moedig in het midden der straat geposteerd, geen stap terug
deden om hen te ontwijken.

x.
SABELHOUWEN.
Tot recht verstand van de volgende feiten, zijn wij genoodzaakt
don Tadeo en zijn vriend voor eernge oogenblikken in hunne tegenwoordige gevaarvolle positie te laten, en naar de twee voornaamste
personen uit onze geschiedenis terug te keeren, die wij maar al te
lang verwaarloosd hebben.
In een der vorige hoofdstukken hebben wij de twee zoogbroeders
in vroolijke stemming Valparaiso zien verlaten om zich naar Santiago
te begeven, even als Bias, al hun goed bij zich
d
ragende,
maar oneindig rijker dan de Grieksche philosoof door het bezit van een grooten voorraad gouden verwachtingen en illusiën, twee woorden die in
dit leven maar al te vaak hetzelfde beteekenen.
Na een vrij langen rit stapten de beide jonge lieden af, om den
nacht door te brengen in eene armoedige rancho of hut van klei en
dorre takken gebouwd, wier treurige geraamte zich ergens bezijden
den weg- spookachtig verhief.
De bewoner van dit armzalig verblijf, een arme _peon (daglooner)
die zijn leven versleet met eenige magere koeien te bewaken, verleende
onze reizigers eene gulle en hartelijke gastvrijheid. Gelukkig genoeg
dat hij hun iets kon aanbieden, deelde hij hun vroolijk mede van zijn
charqui — in de zon gedroogd vleesch — en zijn harina tostada—
meelkoeken — alles begoten met eenige bekers ellendige chicha —
bier van maïs.
De beide Franschen, die letterlijk vergingen van honger, hadden,
zich aan deze hun onbekende kost werkelijk vergast, hoe wansmakelijk zij overigens ook wezen mocht, en nadat hunne paarden rijkelijk
van altalfa — spaansche klaver — waren voorzien, zoodat zij aan
niets gebrek hadden, vlijden zij zich in hunne poncho's gewikkeld
neer op een hoop droge bladeren — het heerlijkste bed voor vermoeiden — en genoten een rustigen slaap tot den volgenden morgen.
Met het opgaan der zon stonden onze twee avonturiers reeds op,
en traden naar buiten, altoos verzeld van hun getrouwen Cesar, die
als verwonderd over zijne nieuwe levenswijs deftig aan hunne zijde
voortstapte. Nadat zij hunne paarden gezadeld en hunnen armen gastheer eenige realen hadden geschonken, tot erkentenis voor zijne gulle
ontvangst, namen zij afscheid en gingen op weg, nieuwsgierig rond-
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ziende naar alles wat zich aan hunne oogen vertoonde, en zich eenvoudig genoeg verwonderende, dat er inderdaad tusschen de Oude
en de Nieuwe wereld, zoo veel onderscheid niet bestond als zij zich
vroeger steeds verbeeld hadden.
Het leven dat zij thans aanvingen, zoo geheel verschillend van
hetgeen zij tot hiertoe geleid hadden, was voor hen vol ongekende
bekoorlijkheid. Zij gevoelden zich zoo gelukkig en blij als schoolknapen in den vacantietijd. Hunne borst verruimde zich onder het inademen der frissche berglucht. Alles kreeg in hun oog eene vroolijke
gedaante; in een woord, zij gevoelden dat zij leefden en genoten.
Van Valparaiso tot Chili, zoo als de bewoners van het land gewoon
zijn Santiago, de hoofdstad der Republiek, te noemen, is een afstand
van ongeveer vijf-en-dertig mijlen. De zeer schoone, breede en wel
onderhouden weg, reeds sedert eeuwen door de Spanjaarden in
de bergen aangelegd, biedt weinig afwisseling en is inderdaad onbelangrijk voor een toerist De plantengroei is er schraal en ziet
er ziekelijk uit; een fijn, bijna onmerkbaar stof verheft zich bij
den minsten wind in de lucht. De weinige boomen die buitengewoon ver van elkander staan, zijn mager en kreupelachtig, door
den wind en de zon verschroeid, en schijnen door hun treurig
voorkomen te protesteeren tegen de herhaalde proefnemingen om
dit hooge bergplateau te beplanten, dat voor de schrale en hevige
zeewinden bloot ligt, en door de koude tocht der Cordilleras, die er
onophoudelijk heerscht, onvruchtbaar wordt gemaakt.
Van tijd tot tijd ziet men onmetelijk hoog in de lucht, .als kleine
zwarte stippen aan het onbegrensde blauw, de groote condors van
Chili vliegen, of de adelaar der Andes en de wilde valken hun prooi
zoeken.
Bij lange tusschenpoozen ontmoet men recuas — troepen muilezels
— door de yega madrina of moeder-merrie voorafgegaan, wier luidklinkend bellentuig zich reeds op verren afstand hooren laat, soms
geaccompagneerd door het vrij treurig gezang van den ariero —
of muildrijver, die alzoo zijne beesten tracht aan te moedigen. Of,
er komt een hansa uit het binnenland , die naar zijne chakra ,
of hacienda terugkeert, en fier op zijn half wilden draver gezeten, u
als een stormwind voorbij vliegt en u begroet met zijn onmisbaar:

San/as tardes Caballero!"
Behalve het boven beschrevene, is de weg eentonig, stofferig en
eenzaam. Men vindt er niet, even als bij ons, logementen voor man en
paard -- zulke inrichtingen zouden inderdaad buiten den regel zijn in
een land waar de vreemdeling overal zijn intrek neemt alsof hij thuis
was — niets van dit alles: de eenzaamheid overal en altijd ; komt
men aan geen boerenwoning of hut, dan lijdt men honger, dorst
en vermoeienis.
Onze jonge avonturiers voelden echter geen gebrek. De nieuwLeid en de geestdrift gold hun voor al het overige ; de weg scheen
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hun allerbekoorlijkst, en de reis die zij deden alleraangenaamst.
Zij waren immers in Amerika. Zij betraden den grond der Nieuwe
Wereld, dat bevoorrechte land, daar men zulke verbazende dingen
van vertelt en beschrijft, waar zoovelen van spreken, en dat zoo
weinigen inderdaad kennen.
Eerst sedert drie dagen ontscheept, onder den verschen indruk
eener eindelooze zeereis, wier verveling hen als een boden mantel
op de ziel had gewogen en die zij bij den eersten voetstap aan land
hadden afgeschud, zagen zij Chili door het betooverende prisma
der hoop, en was de werkelijkheid hun nog onbekend.
Wat wij hier zeggen, zal velen misschien wonderspreukig in de
ooren klinken. Intusschen zullen alle geloofwaardige reizigers met
ons de strikte waarheid er van moeten erkennen.
Half flaneerend, half in goeden ernst voorttrekkend, kwamen onze
jongelieden, die de staatkundige gebeurtenissen der Republiek natuurlijk geheel onverschillig waren en die inderdaad niets wisten van
hetgeen er omging, tegen elf ure des avonds rustig en welgemoed
op een mijl afstand van Santiago, juist op het oogenblik toen de
tien patriotten op de Plaza Mayor gevallen waren onder de kogels
der soldaten van generaal Bustamente.
»Laten wij hier stil houden," zeide Valentin opgeruimd ; »dat zal
aan onze paarden tijd geven om uit te blazen."
»Stilhouden 1 waarom zouden wij hier stilhouden?" zei Louis. »Het
is reeds laat, en wij zullen misschien geen logementen meer open
vinden."
»Mijn lieve vriend," hernam Valeniin lachend, »gij waant u nog
altoos te Parijs; vergeet gij dan dat wij in Amerika zijn ? Van die stad
daar, wier hooge torens gij zoo zwart tegen den horizont ziet afsteken,
zijn alle burgers reeds lang in slaap en alle deuren gesloten."
»Wat zullen wij dan doen?"
»Pardi! wij zullen bivakkeeren. 't Is een heerlijke nacht, de hemel
is met sterren bezaaid, en de lucht is warm en balsemiek; wat kunnen we beter wenschen ?"
»Niets ; gij hebt gelijk," riep Louis op zijne beurt lachend.
»En dan hebben wij altoos tijd om nog een beetje te praten."
»Praten? Maar broeder, wij hebben nog niets anders gedaan sedert
van morgen."
»Dat ben ik niet geheel met u eens. We hebben ja veel gesproken, over allerlei zaken, over het land waar wij ons bevinden, over
de zeden en gebruiken der inwoners en wat al meer ; maar nog niet
op die wijs zoo als ik eigenlijk bedoel."
»Verklaar u nader."
»Hoor eens, broeder, ik heb daar iets bedacht. Wij weten niet
welke avonturen ons in deze stad overkomen kunnen, en voor dat
wij er binnentrekken zou ik met u wel een laatste woordje willen
wisselen."
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De jonge lieden deden hunne paarden zadel en tuig af, om ze vrij
te laten weiden, op enkele plekken gras die zich hier en daar vertoonden.
Zelf vleiden zij zich neer onder het geboomte en staken elk een
sigaar op.
»Wij zijn hier in Amerika," hervatte Valentin, »in het goudland ; in
dat land waar iemand van onzen leeftijd, die verstand en moed bezit,
binnen weinige jaren een vorstelijk fortuin kan bijeenzamelen!"
»Ge weet wel, mijn vriend . . . " viel Louis hem in de rede.
»Ik weet alles !" riep Valentin hem op zijne beurt het woord afnemende,
»gij zijt verliefd en gij zoekt uwe geliefde, dat begrijpt zich ; maar
d» staat geenszins onze plannen in den weg. . . . integendeel!"
»Hoe zoo?"
»Pardi ! dat is klaar genoeg: gij begrijpt wel, dat dona Rosario. . . .
zoo heet zij immers, naar ik meen?"
»Ja."
»Goed : gij begrijpt wel, zeg ik, dat dona Rosario rijk is."
»Dat lijdt geen twijfel."
»Ja. Maar we moeten elkander wel verstaan, zij is niet rijk, zoo
als bij ons, dat is te zeggen in het bezit van veertig of vijftig duizend
livres rente.. . . een armzalig bagatel ! . Maar rijk, wat men in Amerika zoo noemt . . . tien of twintigmaal millionair."
»Zeer waarschijnlijk," riep de jonkman ongeduldig.
»Voortreffelijk ! gij begrijpt dus als wij haar zullen gevonden hebben. . . . want terug vinden zullen wij haar, daar is geen twijfelen aan,
en spoedig ook — dan kunt gij haar niet ten huwelijk vragen, zonder
haar een fortuin aan te bieden gelijk aan het hare."
»Te duivel ! daar heb ik nog niet om gedacht," riep de jonkman.
»Dat weet ik wel; gij zijt verliefd, en als alle lieden met deze
kwaal behebt, denkt gij alleen aan haar die gij bemint, maar gelukkigerwijs ben ik er ook bij, om voor ons beiden toe te zien ; daarom
heb ik ook, zoo vaak gij mij van liefde hebt gesproken, u telkens met
fortuin geantwoord."
»Gij hebt gelijk ; maar hoe leggen wij het aan om fortuin te maken ?"
»Ha ha! heb ik u eindelijk op het rechte terrein ?" lachte Valentin.
»Ik ken volstrekt geen handwerk, of kunst. . .." vervolgde Louis op
denzelfden toon. .
»Ik evenmin. Maar dat moet u niet afschrikken : men slaagt meestal het best in zaken daar men niets van weet."
»Hoe leggen wij het aan?"
»Stel u gerust, ik zal er eens over denken ; doch eene zaak moet
gij vooral in 't oog houden ; namelijk, dat wij hier in een land zijn
gekomen, waar de denkbeelden geheel anders en waar de zeden en
gebruiken lijnrecht in strijd zijn met die van ons eigen land."
»Daar wilt gij mede zegger'
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»Daar wil ik mede zeggen, dat wij alles vergeten moeten wat wij
thuis geleerd hebben, om slechts aan ééne zaak te denken, namelijk
dat wij een kolossaal fortuin moeten verzamelen !"
2?
»Door eerlijke middelen
»Ik ken geene andere," zeide Valentin !" ernstig. »Maar onthoud
wel, broeder, dat in het land waar wij ons thans bevinden, het punt
van eer niet in dezelfde richting wijst als in Frankrijk, en dat een
aantal zaken die men bij ons te laag zou vinden hier zeer goed
gangbaar en fatsoenlijk zijn. Hiermee, den goeden verstaander saluut!
ik geloof dat gij mij begrepen hebt; niet waar?"
»Ten naasten bij."
»Zeer goed ! Verbeeld u thans dat wij ons in een vijandelijk land
bevinden, en laten wij in dier voege handelen."
»Ja, maar. . . ."
»Gij wilt immers trouwen met het meisje dat gij bemint ?"
»Vraagt gij dat nog?"
»Laat mij dan maar begaan ; maar vooral onthoud dit ; zoo vaak
het toeval ons eene goede gelegenheid aanbiedt moeten wij die niet
laten ontsnappen."
»Doe wat gij denkt dat goed is."
»Dat is alles wat ik u te zeggen had."
De jongelieden stegen weder in den zadel, en vervolgden onge.
stoord hun weg naar de stad, al pratende en op een matigen draf.
Het sloeg middernacht op de klok der Cabildo juist toen zij Santiago door de Canada-poort binnenreden.
De straten waren donker en eenzaam, de gansche stad scheen in
diepe rust.
»Alles slaapt," zeide Louis.
»Ik geloof het ook," antwoordde Valentin ; »wij zullen zien. Als
we nergens een deur open vinden, kunnen wij bivakkeeren, zoo als
ik u reeds gezegd heb."
Op dit °ogenblik vielen er twee pistoolschoten op korten afstand,
en gelijktijdig hoorden zij paarden galoppeeren.
»Voorwaarts parbleu!" riep Valentin.
paarden de sporen en renden met lossen teugel
e
Zij gaven hunn
in de richting van het gevecht dat er scheen plaats te hebben.
Weldra kwamen zij in een smalle straat, waar twee mannen te
voet een ongelijken strijd volhielden tegen vijf mannen te paard.
»Op de ruiters los!" riep Valentin, »verdedigen wij de zwaksten."
»Houdt u goed, Senores," riep Louis, »wij helpen u 1"
Het werd hoog tijd voor don Gregorio en zijn vriend. Geen minuut later of zij zouden door hunne vijanden in de pan zijn gehakt.
De onvoorziene komst der twee Franschen deed de kans van den
strijd verkeeren.
Twee ruiters stortten dood van hunne paarden door de twee pistoolschoten die de jonge lieden op korten afstand op hen losten; de
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derde ruiter, die door don Gregorio getroffen op den grond tuimelde,
werd door Cesar in bedwang gehouden.
De twee overblijvenden ontvloden al wat zij rijden konden en
lieten hunne gevangene in den steek.
Het jonge meisje lag in onmacht.
Don Tadeo stond met den rug tegen een muur geland; ook hij
was op het punt van in flauwte te vallen.
Valentin had zich met zijne gewone behendigheid en de tegenwoordigheid van geest, die hem als Spahis was eigen geworden, reeds
van de paarden der twee gesneuvelde bandieten meester gemaakt.
»Stijg te paard, Senores," zeide hij tot de beide Chiliaansche
heeren.
Louis was intusschen afgestegen en snelde de jonge dame te hulp.
»Gij moet ons nog niet verlaten," riep don Gregorio, »wij zijn
hier door vele vijanden omgeven."
»Heb maar geen vrees," antwoordde Valentin ; »wij zijn geheel tot
uw dienst."
»Ik zeg u dank ; reik mij intusschen de hand zoo gij wilt, om mijn
vriend, die gekwetst is, te paard te helpen," vervolgde don Gregorio.
Eenmaal in den zadel, verklaarde don Tadeo zich sterk genoeg
om zonder verderen bijstand zich zelven te helpen.
Don Gregorio had de jonge dame, die nog altijd flauw lag voor
zich te paard gezet.
»Nu mijne heeren" zeide hij, »blijft mij niets meer over dan u
hartelijk te bedanken voor de zoo ridderlijk verleende hulp, zoo althans uwe zaken u niet veroorloven om langer bij ons te blijven."
»Ik herhaal u, Caballeros, dat wij geheel tot uw dienst zijn."
»Wij hebben volstrekt geen haast," liet de jonge graaf er grootmoedig op volgen, »wij verlaten u dus niet voor dat gij geheel in
veiligheid zijt."
Don Gregorio boog.
»Volgt ons dan," zeide hij, »spaart uwe paarden niet, want ons
hoofd is er mede gemoeid."
De vier ruiters gaven thans hunne paarden de sporen en reden
weg in vliegenden galop.
»Ei ei," riep Valentm zacht tegen zijn broeder, »dat ziet er niet
slecht uit, een aardig avontuur. Wij zullen onzen tijd te Santiago
niet verloren rekenen Wat zegt gij er van?"
»Wij zullen zien' " antwoordde de graaf peinzend.
Geen licht had er geblonken, geen venster was er geopend gedurende den strijd. De straten waren somber en doodsch gebleven, de stad scheen verlaten. Men hoorde niets dan op de hoekige
straatkeien den woesten galop der paarden die de vier ruit e rs wegvoerden.
Het sloeg drie ure op de kathedraalkerk toen zij over de Plaza

Mayor reden.
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Don Tadeo slaakte een onwillekeurigen zucht van ontheffing, toen
hij de plaats terug zag, waar hij weinige uren geleden zoo wonderbaarlijk den dood ontsnapt was.

X I.
GENERAAL DON PANCHO BUSTAMENTE.
Don Tadeo had zich niet vergist, toen hij den Generaal Bustarnente ziende voorbijgaan, zeide dat deze zich naar zijne maitres
begaf.
Werkelijk reed de generaal naar het huis van de Linda.
Weldra stond hij er voor de deur. Een der ruiters van zijn escorte
stapte af en klopte aan.
Niemand beantwoordde zijn geklop. Op een wenk van den generaal klopte de soldaat nog eens.
Altoos dezelfde stilte. Niemand in het huis verroerde zich.
De ongerustheid begon onder de belanghebbenden veld te winnen.
De stilte scheen des te opmerkelijker, daar het bezoek van den
generaal vooruit was aangekondigd, zoo dat men hem stellig verwachten moest.
»0!" riep hij, »wat beteekent dat hier? Diego," vervolgde hij tegen
den soldaat, »klop nog eens, en harder zoodat men ons hoort."
De soldaat klopte opnieuw, met de beide vuisten, maar te vergeefs.
Don Pancho fronste de wenkbrauwen. Hij vermoedde reeds dat
er een ongeluk had plaats gehad.
»Breek de deur open!" beval hij.
Zijn bevel werd oogenblikkelijk uitgevoerd ; de generaal reed de
poort in, door zijn escorte gevolgd.
Op het binnenplein stegen allen af.
»Neem de noodige voorzorgen !" fluisterde de generaal tegen den
brigadier, die het escorte kommandeerde, »zet overal schildwachts,
en houd goed de wacht terwijl ik het huis onderzoek."
Na deze orders gegeven te hebben, nam de generaal in iedere
hand een pistool, en trad van eenige lanciers verzeld het huis binnen.
Overal heerschte doodsche stilte. De generaal doorzocht eenige
vertrekken en kwam eindelijk aan eene half geopende deur, die door
den kier een flauw licht liet doorschemeren.
Daar binnen hoorde men een gesmoord kermen.
Een der lanciers duwde de deur verder open.
De generaal trad binnen.
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Een vreemd schouwspel vertoonde zich aan zijne verbaasde oogen.
Dona Maria, stijf vastgebonden en met een prop in den mond,
lag aan den voet van een rustbed vastgemaakt, welks damasten overtrek geheel met bloed was bevlekt. De meubels in het vertrek
waren omgeworpen of gebroken ; twee lijken lagen op den grond
uitgestrekt, badende in hun bloed ; dit alles deed duidelijk zien dat
de salon het tooneel was geweest van een hardnekkigen strijd.
De generaal liet oogenblikkelijk de lijken wegnemen en gaf bevel
dat men hem alleen zou laten. Zoodra de lanceros zich verwijderd
hadden, sloot hij de deur der salon en naderde hij de Linda om
hare banden los te maken.
Zij lag nog geheel buiten kennis.
Toen hij zich omkeerde om zijne pistolen op de tafel te leggen,
die hij tot op dit oogenblik in de hand had gehouden, deed hij van
verbazing, ja bijna van schrik een paar stappen terug.
In de tafel zag hij een ponjaard gestoken.
Zijne onwillekeurige ontsteltenis duurde echter slechts een oogenblik.
Hij trad met drift naar de tafel, greep den ponjaard dien hij voorzichtig
uitrukte en nam het perkament dat er mede vast was gestoken.
»De tiran don Pancho Bustamente, wordt gedagvaard over drieënnegentig dagen.
»De Sombere Harten."
las hij met luider stem, maar niet zonder stotteren en frommelde het
geschrift woest in de beide handen.
»Sangre de Dios!" bulderde hij, »zullen die dweepzieke duivels
dan zonder einde met mij den spot drijven?zij moeten immers reeds
weten dat er bij mij geen genade is en dat degenen die in mijne
handen vallen . . ."
»Ontsnappen !" riep op eens een zwakke stem, die hem onwillekeurig deed ontroeren.
Hij zag om.
De Linda keek hem aan met een onbeschrijfelijk wilden blik. Hij
trad onmiddellijk naar haar toe.
»Goddank 1" riep hij met drift, »dat gij weder bij kennis zijt;
voelt gij u reeds in staat om mij te verklaren wat hier gebeurd is ?"
»Een vreeselijk tooneel, don Pancho !" antwoordde zij met bevende
stem, »een tooneel welks herinnering mij nog van schrik doet huiveren !"
»Zijn uwe krachten genoegzaam hersteld om het mij te ver tellen ?"
»Ik hoop ja," zeide zij. »Hoor mij met aandacht, don Pancho,
want hetgeen ik u te zeggen heb gaat u wellicht nog nader aan
dan mij."
»Gij doelt misschien op deze hoonende bedreiging?" vroeg hij haar
het geschrift toonende.
Zij doorliep het met vluchtigen blik.
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»Ik wist niet dat men dit stuk aan u gericht had," zeide zij. »Hoor
mij aandachtig."
»Wees zoo goed en verklaar mij vooreerst maar wat gij mij zoo
even reeds gezegd hebt."
»Te zijner tijd en plaats, generaal, zal ik u alles verklaren, want

ik vorder eene schitterende wraak."
»0," riep hij terwijl zijn oog fonkelde van woede en haat, »wees
daar gerust op, door mij zelven te wreken zal ik te gelijk u wreken."
De Linda verhaalde thans tot in de kleinste bijzonderheden wat
er tusschen haar en don Tadeo was voorgevallen ; hoe de Sombere
Harten hem aan hare macht ontrukt en welke bedreigingen zij haar
hadden toegevoegd toen zij haar verlieten.
Als alle andere vrouwen, en wel in eene bijzondere mate, bezat
zij het talent om zich van alle schuld en medeplichtigheid vrij te
spreken, en wist zij het feit der wederverschijning van don Tadeo
na zijne terechtstelling, als een wonderdadig misschieten der soldaten van het straf-peloton voor te stellen. •
Verder vertelde zij, dat laatstgenoemde, uit wraak, daar hij haar
van medeplichtigheid aan zijne veroordeeling verdacht hield, incognito in haar huis was binnengedrongen, waar zij zich toevallig juist
alleen bevond, dewijl zij dien avond hare bedienden verlof had gegeven om .een romerio — feest — bij te wonen, van hetwelk zij niet
voor drie ure in den morgen zouden terugkeeren.
De generaal dacht er niet aan om de geloofwaardigheid der sluwe
vrouw een oogenblik in twijfel te trekken. De toestand in welken
hij haar gevonden • had, de aanwezigheid van twee lijken in hare
kamer, de herleving van zijn onverzoenlijksten vijand, dit alles hn d
zijne denkbeelden zoodanig verward, dat de achterdocht geen tijd
had om in zijn geest op te komen.
Hij trad met groote stappen het vertrek op en neder, de buitensporigste plannen beramende om zich van don Tadeo meester te
maken, en vooral om de Sombere Harten te vernietigen — die onzichtbare en ontastbare demonen die hem gedurig in den weg traden, al zijne ontwerpen deden feil slaan, en die hem telkens wisten
te ontsnappen.
Hij begreep maar al te goed hoeveel kracht de mare van don
Tadeo's herleving aan de patriotten zou bijzetten en hoe zijne staatkundige belemmeringen zouden toenemen, wanneer zich een man
aan hun hoofd stelde, die hem niet meer zou behoeven te ontzien
en hem den bittersten tegenstand zou bieden.
Zijne verlegenheid was zonder voorbeeld.
Hij gevoelde als bij instinct dat de grond onder zijne voeten ondermijnd was en dat hij als op een vulkaan wandelde: daarentegen
zag hij geen kans om de vijanden te ontmaskeren die tegen hem
samenspanden.
Het verhaal van zijne maitres had hem getroffen als een donder-
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slag. Hij was buiten raad welke partij hij kiezen, en welke maatregelen hij nemen moest om de talrijke aanslagen, die hem van alle
kanten te gelijk bedreigden, te verijdelen.
De Linda verloor hem geen oogenblik uit het oog. Zij bespiedde
op zijn gelaat de verschillende indrukken die haar verslag bij hem
te weeg bracht.
Wij zullen den lezer hier met een paar woorden den persoon
leeren kennen, die bestemd is om in den loop van ons verhaal eene
gewichtige rol te spelen. I)
Generaal don Pancho Bustamente, die zich in Chili door zijne
wreedheid zoo gehaat maakte, dat men hem gewoonlijk El Verdug-o
— de beul — noemde, was een man van omtrent vijf- of zes-endertig jaar, ofschoon hij reeds boven de vijftig scheen, van meer
dan middelbare lengte, welgemaakt en van groote lichaamskracht.
Zijne gelaatstrekken waren vrij regelmatig, maar zijn vooruitstekend
voorhoofd, grijze, diep onder de zware wenkbrauwen weggezonken
en dicht bij den sterk gebogen haviksneus staande oogen, groote
mond, en uitspringende wangbeenderen gaven hem in de verte het
uitzicht van een roofvogel.
Zijn vierkante kin teekende stijfhoofdigheid, zijne ijzergrauwe haren en zware knevels waren op militaire wijs kort en bortelig weggesneden. Hij droeg gewoonlijk de prachtige met zware gouden borduursels op alle naden versierde uniform van hoofdofficier.
Don Pancho Bustamente was het kind van zijn eigen werken, hetgeen niet weinig strekte om zijn invloed en gezag te verhoogen.
Als eenvoudig soldaat zijne loopbaan ingetreden, was hij door zijn
voorbeeldig gedrag en buitengewone talenten, van graad tot graad
tot den hoogsten rang in het leger opgeklommen, en eindelijk tot
minister van oorlog benoemd.
Eerst toen kwam de jaloezie, die zoolang hij onder de menigte
verborgen was, zich schuil had gehouden, te voorschijn en brak
met verdubbelde woede tegen hem los. Bustamente, in plaats van
den laster en de kwaadsprekendheid, die eindelijk wel van zelf
hadden moeten verstommen, te verachten, gaf hun in zekere mate
gelijk door zijn nieuw stelsel van ongehoorde gestrengheid en onverbiddelijke wreedheid.
Zijne onverzadelijke heerschzucht achtte alle middelen geoorloofd om
zijn heimelijk doel te bereiken, namelijk de bestaande regeering in de
republiek Chili omver te werpen en dan te zamen met Bolivia en
Araucanie een eenigen staat te vormen waarvan hij zich als protector zou
opwerpen, — een doel dat, behalve de onoverkomelijke bezwaren die
het in zich zelf opleverde, door den algemeenen haat dien de ge1) Om gewichtige redenen waren wij welvoegelijkheidshalve verplicht in ons
verhaal de namen te veranderen der personen, die meerendeels nog in leven
zijn; voor de juistheid der feiten evenwel blijven wij borg.
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neraal tegen zich had opgewekt, hem hoe langer zoo meer scheen
te ontvluchten, telkens wanneer hij op het punt scheen van het te
zullen bereiken.
Op het °ogenblik zijner optreding in ons tegenwoordig verhaal, bevond hij zich juist in een van deze kritieke tijdperken zijner staatkundige loopbaan.
Vrij mocht hij de patriotten in massa laten om hals brengen en
inkerkeren, de samenzweringen, zooals onder dergelijke omstandigheden gemeenlijk het geval is, volgden elkander des te veelvuldiger
op. Het stelsel van afschrikken daar hij zich van bediende, in plaats
van het volk ontzag in te boezemen, scheen het in tegendeel tot opstand aan te vuren. Onderscheidene geheime genootschappen hadden zich reeds gevormd. Een hiervan, het machtigste en het meest
geduchte van allen dat der Sombere Harten, smeedde tegen hem
onzichtbare aanslagen, die hij niet kon verijdelen en tegen welke
hij zich vruchteloos poogde te verweren.
Hij gevoelde vooruit, zoo hij de staatstreek die hij bedoelde niet
bespoedigde, dat hij onherroepelijk verloren zou zijn.
Na een vrij langdurig stilzwijgen, nam de generaal eindelijk plaats
naast dona Maria.
»Wij zullen ons wreken," zeide hij met een sombere stem, »heb
maar geduld C'
»0 !" antwoordde zij met bitterheid, »ik ben reeds begonnen mij
zelve te wreken."
»Hoe dat?"
»Ik heb dona Rosario del Valle doen oplichten, de vrouw die don
Tadeo de Leon bemint"
»Hebt gij dat gedaan ?" vroeg de generaal.
»Ja, binnen drie minuten zal zij hier zijn."
»0, 0 !" riep hij, »denkt gij dan haar bij u te houden ?"
»Ik 1" herhaalde zij, »o, neen generaal, men zegt dat de Puelciien
zoo veel van blanke vrouwen houden, aan die zal ik haar ten geschenke geven."
»0," meesmuilde don Pancho, »de vrouwen zijn ons nog altijd te
knap ! zij alleen weten zich te wreken."
»Maar," vervolgde hij overluid, »vreest gij niet dat de man aan

wien ge dezen last hebt toevertrouwd u verraden zal ?"
Zij glimlachte met bittere ironie.
»Neen," zeide zij; »die man haat don Tadeo meer dan ik: Hij gaat

dus te werk naar zijn eigen wrok."
Op het zelfde oogenblik klonken er voetstappen in de kamer naast
aan de salon.
»Wacht, generaal !" vervolgde de Linda, »daar is hij al, mijn spion.

Binnen!" riep zij.
Er verscheen een man. Zijn aangezicht was bleek en ontdaan ; zijne
kleeding was gescheurd en op verschillende plaatsen met bloed bevlekt.
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»Wel?" vroeg zij blijkbaar ongerust.
»Alles is mislukt !" hijgde de binnenkomende met afgebrokene
stem.
»Zoo ! en hoe dat?" hervatte de Linda heesch als eene verstoorde
tijgerin
»Wij waren met ons vijven," vervolgde de man zonder zich te bewegen. »Wij hadden de senorita reeds opgelicht. Alles ging naar
wensch, tot wij nauwelijks vijftig passen van hier werden aangevallen,
door vier duivels, die ik weet niet waar van daan kwamen • ."
»En gij hebt u niet te weer gesteld, ellendelingen?" viel hem de
generaal woedend in de rede.
De bandiet wierp den generaal een kouden blik toe en vervolgde
onverschillig :
»Drie van ons zijn dood. De hoofdman en ik werden gewond."
»En het jonge meisje ?" vroeg de Linda bitter teleurgesteld.
»Het jonge meisje is door onze aanvallers medegenomen. De Engelschman zendt mij tot u, om te weten of hij met uwe toestemming
kan voortgaan dona Rosario op te lichten ?"
»Zou hij het dan nogmaals willen beproeven ?"
»Ja, en ditmaal, zegt hij, zeker te zijn van te slagen, mits op dezelfde voorwaarden."
Een verachtelijke glimlach trilde op de lippen van dona Maria.
»0, zeg hem dit," antwoordde zij : »als hij slaagt, zal hij niet alleen.
de honderd oncen goud ontvangen die hem beloofd zijn, maar honderd anderen bovendien ; en om hem te vergewissen dat ik mijn
woord zal houden,'" vervolgde zij, terwijl zij opstond en uit een bureau
een Vrij zware beurs kreeg, die zij den bandiet ter hand stelde,
»geef hem dit ; daar is de helft in der beloofde som ; maar laat
hij zich haasten."
De man boog.
»Wat u betreft, Juanito," hervatte zij, »zoodra gij u zult gekweten
hebben van den last dien ik u opdraag, komt gij bij mij terug ; het
kan wel zijn dat ik u hier noodig heb. Ga nu!"
De bandiet verwijderde zich onmiddellijk.
»Wie is die man ?" vroeg de generaal.
»Een arme duivel, dien ik eenige jaren geleden van een gewissen
dood heb gered," zeide zij. »Hij is met hart en ziel aan mij gehecht."
»Hm 1" mompelde de generaal, »zijne oogen staan veel te hol om
geen schurk te zijn."
De Linda haalde de schouders op.
»Gij wantrouwt iedereen," zeide zij.
»Dat is het eenige middel om niet bedrogen te worden."
»Of om het des te meer te zijn."
»Misschien ! maar hoe dit zij, gij ziet dat deze oplichting die zoo
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wel overlegd en wier goede uitslag zoo zeker scheen, u toch mislukt is."
»Ik zal u herhalen wat gij zelf mij gezegd hebt," riep zij.
»Wat dan ?"
»Heb geduld ! . . vooreerst, wat is tegenwoordig uw plan ?"
De generaal stond op.
»Terwijl gij met uwe vijanden een kleinen oorlog van geheime
aanslagen en verraderijen pleegt," zeide hij, »denk ik hun een slag
te slaan in den vollen dag, in het aangezicht der zon, en zonder
genade. Hun bloed zal stroomen zoo ver de Republiek zich uitstrekt. De Sombere Harten hebben mij gedagvaard tegen den drieennegentigsten dag. Welaan ! ik neem den handschoen op dien zij
mij hebben toegeworpen."
»Goed 1" antwoordde de Linda. »Laten wij intusschen, nauwkeurig afspreken, om elkanders plannen in de hand te werken, opdat ze
niet mislukken zooals de vongen. Wij moeten met die ellendelingen
op eene afdoende wijze te werk gaan en vooral op een schitterende
wijze gewroken worden !"
»Dat zullen wij. Ik waag er mijn hoofd aan, eer ik het spel verlies ! 0 !" vervolgde hij, »ik heb iets bedacht, ik heb een middel gevonden daar ik zoo lang reeds naar zocht, om hen in mijne handen te
doen vallen laten wij hen vooreerst eenigen tijd in bedriegelijke rust doen insluimeren, hun ontwaken zal daarna des te vreeselifter zijn !"
Na de Linda op eene hoffelijke wijze gegroet te hebben, ging de
generaal heen.
»Ik laat eenige soldaten hier, om voor uwe veiligheid te waken,''
zeide hij onder het weggaan, »zoo lang tot uwe bedienden terugkomen."
»Ik dank u," antwoordde zij met een bevallig lachje.
Dona Maria bleef alleen ; maar in plaats van de welkome rust te
zoeken, die na de onstuimige tooneelen van den bijna afgeloopen
nacht voor haar zoo noodig moest zijn, scheen zij in ernstige gedachten verzonken.
Met het opgaan der zon zat zij, op dezelfde plek en in dezelfde
houding, nog altoos te peinzen en plannen te maken.
Alleen hare trekken waren levendig, een onheilspellende glimlach
speelde op hare verbleekte lippen en uit hare ondoorgrondelijke oogen
fonkelde een sombere blik.
Eensklaps stond zij op, wreef zich met de hand over het voorhoofd
als om er de rimpels glad te strijken:
»Ja, ook ik zal slagen ! ." riep zij uit, op een toon van triumf.
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XII.
DE SPION.
Na het jonge meisje gered te hebben, waren de vier mannen in
gestrekten draf voortgesneld.
Vijf minuten later reden zij de stad reeds uit. Hun rit werd nog
sneller, op den grooten weg die naar Talca voert.
»Wel, wel," riep Valentin onder het galoppeeren tegen zijn zoogbroeder, »wij doen als de dieven, dunkt mij ; wij rijden de stad door
de eene poort in, om er door de andere weder uit te rijden. Het
schijnt dat we voor dezen keer niet veel van Chili's hoofdstad zullen zien."
Behalve deze korte aanmerking, op welke Louis slechts met een
onverschillig schouderophalen antwoordde, werd er tusschen hen meer
dan een uur lang, gedurende dezen overhaasten rit, geen *oord gewisseld.
In het bleekblauwe maanlicht schenen de boomen die ter zijde van
den weg stonden, hun als een regiment grauwe spoken voorbij te
zweven.
Eindelijk vertoonden zich de witte muren van eene groote chacra
— landhoeve — aan den horizon.
»Daar moeten wij zijn!" riep don Gregorio, haar met de hand
aanwijzende.
Binnen weinige minuten hadden zij het huis bereikt. De deur
stond open. Een man stond als schildwacht onbeweeglijk aan den
ingang. De vluchtelingen stormden als een wervelwind het patio binnen, terwijl de deur onmiddellijk achter hen gesloten werd.
»Wat nieuws, Tio Petio ?" vroeg don Gregorio afstijgend aan den
man die hen verwacht scheen te hebben.
»Niets, mi amo, — meester! — niets van eenig belang," antwoordde Tio Petio, een kort gezet man met een rond gezicht, dat door
twee kleine grijze, maar schalkachtige oogen werd opgeluisterd.
»Zijn ze dan nog niet hier, die ik verwachtte?"
»Wel excuus, mi amo! Zij zijn reeds meer dan een uur in de chacra. Zij zeggen dat zij dadelijk terug moeten, en wachten u met
ongeduld."
»Zeer goed! zeg hun dat ik gekomen ben, en dat ik over drie sekonden tot hunne orders zal zijn."
De mayoral, want de kleine man was de hofmeester der chacra,
ging zonder iets te antwoorden het huis in.
Don Tadeo, die met de plaats zeer goed bekend scheen, was
mede reeds verdwenen, het bewustelooze meisje in zijne armen met
zich voerende.
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De beide Franschen bleven dus alleen met den chacarero — landhoevenaar — don Gregorio, die thans weder naar hen toekwam.
»Daar gij, zoo wij meenen, ten minste vooreerst in veiligheid zijt,
mijnheer," zeide Valentin, »hebben wij hier niets meer te doen dan
afscheid te nemen."
»Toch niet!" riep don Gregorio, »dat zal niet gebeuren. Diable!
zooals gij Franschen wel zegt," vervolgde hij glimlachend, »het toeval is zoo mild niet ons dikwijls zulke ferme vrienden te sturen als
gij; ik zal u zoo spoedig niet laten vertrekken nu ik u eenmaal onder mijn dak heb. Gij blijft hier, als 't u belieft! onze kennismaking
mag zoo niet eindigen."
»Als onze medehulp u nog van eenigen dienst kan zijn, Senor,"
zei de graaf welwillend, »dan schikken wij ons naar uw verlangen."
»Hartelijk dank !" zeide hij bewogen, hem met warmte de hand
drukkende, »ik zal nooit vergeten dat mijn vriend en ik u het leven
verschuldigd zijn. Waarmede kan ik u dienen?"
, »Wel!" riep Valentin lachende, »met alles of met niets, dat hangt
er van af, Caballero! . ..."
»Verklaar u nader," hernam don Gregorio.
»Drommels ! gij begrijpt wel, wij zijn vreemdelingenin dit land...."
De Chiliaan beschouwde hem met aandachtigen blik.
»Sedert wanneer zijt gij hier gekomen!" vroeg hij.
»Mijn hemel! op dit zelfde oogenblik. Gij zijt de eerste personen,
met welke wij in eenige betrekking kwamen."
»Goed !" hervatte don Gregorio langzaam ; »ik heb u immers gezegd dat gij over mij kondt beschikken, niet waar?"
»Dat is zoo, en wij zijn er u recht dankbaar voor, al hadden wij
niet gedacht u ooit weder van dit loffelijk aanbod te zullen spreken."
»Ik begrijp uwe kieschheid; maar een dienst .zooals die gij mij
en mijn vriend bewezen hebt, verbindt voor altijd. Zoek dus niet
langer uw fortuin; het is reeds gemaakt."
»Met uw welnemen!" riep Valentin. »Nu verstaan wij elkander geheel
verkeerd ; gij vergist u ten onzen aanzien, wij zijn geene lieden die
zich laten betalen voor hetgeen zij uit eigen beweging en van goeder harte gedaan hebben ; gij zijt ons volstrekt niet schuldig."
»Ik wil u ook geenszins betalen, mijne heeren ; ik verlang alleen
u aan mij te verbinden, om mijn foituin' zoo goed of zoo kwaad het
wezen mag, te deelen ; in een woord, ik wil uw vriend en uw broeder
zijn."
»In dien zin nemen wij het aan," zeide Louis, »en zullen wij trachten ons zulk een edel aanbod waardig te toonen."
»Daar twijfel ik niet aan ; intusschen moet gij u niet vergissen in
de beteekenis van hetgeen ik u voorsloeg: mijn tegenwoordig levenslot is vol gevaren."
»Dat heb ik niet buiten rekening gelaten," meesmuilde Valentin.
»Het tooneel, straks door ons bijgewoond en dat wij misschien een
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weinig te spoedig hielpen ontknoopen, deed ons reeds veronderstellen dat uw leven alles behalve rustig is."
»Wat gij gezien hebt beteekent niet veel. Kent gij niemand in
dit land ?"
»Niemand."
»Dus zijn uwe staatkundige gevoelens neutraal ?"
»Wat Chili aangaat, voorzeker."
»Bravo !" riep don Gregorio met vuur, »ziedaar mijn hand, dat is
tusschen ons op leven en dood 1"
»Toegestemd!" zei Valentin lachende; »en als gij soms samenzweringen maakt .. . ."
»Wat dan?" vroeg de Chiliaan, hem nieuwsgierig aanstarende.
»Dan doen wij mee met u, pardi 1 dat is afgesproken."
Hierop drukten de drie nieuwe vrienden elkander hartelijk de hand.
Don Gregorio liet hen door den mayordomo naar een afzonderlijke
kamer brengen, waar alles gereed was om hen te ontvangen.
»Goeden nacht, tot morgen!" riep hij hun toe, terwijl hij hen
verliet.
»Wel, wel," grinnikte Valentin, zich in de handen wrijvende, »dat
begint er naar te lijken; ik geloof dat wij ons hier best zullen
amuseeren."
»Hm !" meesmuilde Louis min of meer ongerust. »Samenzweren."
»Wel! en wat zou dat ?" riep Valentin, »zijt gij daar bang voor?
denk maar, vriend, dat er niets beter is dan troebel water om in te
visschen."
»Nu," hernam Louis lachend, »als dan mijne voorgevoelens uitkomen, zal onze vangst wonderbaarlijk zijn."
»Daar reken ik op," zei Valentin, terwijl hij den mayordomo goeden nacht wenschte, die na hen van al het noodige voorzien te hebben met een diepe buiging aftrok.
De cuarto — kamer — waar de jongelieden zich bevonden, had
kale met wit-kalk bestreken muren, en was bijna zonder meubels,
behalve twee vierkante eikenhouten kribben, waarin een paar koehuiden die tot bed dienden, een zware houten tafel met gedraaide
pooten, en vier stoelen met leer overtrokken. In een hoek van het
vertrek brandde een kleine groene waskaars voor eene bontgekleurde
prent, die de beeltenis der heilige Maagd voorstelde, of liever
moest voorstellen. In een woord, slechts het strikt noodige in zijn
eenvoudigsten vorm was hier voorhanden.
»Wel," zei Louis terwijl hij een blik in het rond wierp, »de goede
lui in Chili schijnen mij toe niet bijzonder op hun gemak gesteld
te zijn."

»Bah!" antwoordde Valentin, »wij hebben al wat wij noodig hebben.
Men slaapt overal goed als men moede is. De kamer is vrij wat
beter dan het bivak dat wij anders te wachten hadden."
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»Gij hebt gelijk, laten wij dus gaan slapen, wij weten nog niet wat
de morgen ons weer brengen zal."
Een kwartieruur later waren de jongelieden reeds in diepen slaap.
Op hetzelfde oogenblik dat de Franschen achter den hofmeester
het huis in traden, was don Tadeo door een andere deur er uit
gegaan.
»Wel," vroeg Gregorio, »hoe is 't met haar?"
»Zij slaapt," antwoordde don Tadeo : »haar schrik is geheel bedaard ; de blijdschap die zij ondervond toen zij mij wederzag, daar
zij mij dood waande, schijnt zeer gunstig op haar gewerkt te hebben."
»Des te beter ! van dien kant kunnen wij derhalve gerust zijn ?"
»Volkomen."
»Zoudt gij u sterk genoeg gevoelen om eene gewichtige samenkomst
bij te wonen?"
»Is het volstrekt noodig dat ik er bij tegenwoordig ben ?"
»Ik zou gaarne willen dat gij de mededeelingen hoordet die een
onzer spionnen mij oogenblikkelijk doen zal."
»Het is toch zeer onvoorzichtig van u," merkte don Tadeo aan>
»dat gij zoo iemand in uw huis ontvangt."
»0! daar is niets van te vreezen, ik ken hem sedert lang. En bovendien, hij weet niet bij wien hij is, daar hij door twee onzer broeders geblinddoekt herwaarts werd gebracht. Overigens zullen wij zelf
gemaskerd zijn."
»Gaan wij dan. Als gij het verlangt, ben ik tot uw dienst."
De beide vrienden, na zich het gelaat met zwart fluweelen half
maskers te hebben gedekt, gingen naar de zaal waar de bovengenoemde personen hen reeds wachtten.
In dit ruime vertrek, dat gewoonlijk tot eetzaal diende, stond eene
groote tafel in het midden ; het werd flauw verlicht door twee candilejos, waarop een paar gele vetkaarsen brandden, zoo dun als spaansch
riet, die geen licht genoeg verspreidden om de voorwerpen goed te
kunnen onderscheiden.
Drie mannen, in kale bonte mantels en hoeden met breede randen,
die hun diep over de oogen hingen, zaten in achtelooze houding
hunne papier-sigaren te rooken, rondom een koperen komfoor, dat
midden in de zaal stond en waarop een hoop olijven-pitten langzaam
lag te verbranden.
Toen de hoofden der Sombere Harten binnenkwamen, stonden deze
mannen op.
»Waarom, don Pedro," vroeg don Tadeo, die den spion bij den
eersten oogopslag herkende, »waarom hebt gij de vergadering op
morgen in de Quinta Verde niet afgewacht, om den raad uwe ontdekkingen mede te deelen."
De man die hier don Pedro genoemd werd maakte een eerbiedige
buiging. Het was iemand van ongeveer dertig á vijf-en-dertig jaar
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en groot van persoon, zijne ranke buigzame gestalte gaf hem een
listig en beddegelijk voorkomen.
»Wat ik te zeggen heb gaat de Sombere Harten niet rechtstreeks
aan," zeide hij.
»Wat hebben wij er dan mede te maken?" viel don Gregorio hem
in de rede.
»Maar het is van zeer veel gewicht voor de hoofden en inzonderheid voor den Koning der Duisternis," vervolgde de spion.
»Verklaar u dan, want hier is hij!" hernam don Tadeo een stap
voorwaarts doende.
Don Pedro wieg) hem ter sluiks een blik toe, alsof hij door het
fluweel van zijn masker wilde heenboren.
»Wat ik te zeggen heb zal kort zijn," hervatte hij; »ik laat aan u
zelven over om het gewicht er van te beoordeelen. De generaal don
Pancho Bustamente zal de vergadering op morgen bijwonen."
»Zijt gij daar zeker van?" riepen de twee samenzweerders op een
toon van verwondering, die veel had van ongeloof.
»Ik zelf heb er hem toe overgehaald."
Gij?"
»Ja, ik !"
»Weet gij dan niet," riep don Tadeo heftig, »op welke wijs wij de
verraders straffen ?"
»Ik ben geen verrader, daar ik integendeel uw onverzoenlijksten
vijand in uwe handen lever."
Don Tadeo wierp hem een argwanenden blik toe.
»Weet de generaal dan niet . .."
»Hij weet alles," zei don Pedro.
»Met welk doel zoekt hij zich bij ons in te dringen ?"
»Begrijpt gij dat niet ? — om uw geheim te leeren kennen."
»Maar hij waagt zijn hoofd."
»Waarom dat ? Ieder nieuw lid moet immers door een patroon
worden voorgedragen, die hem alleen kent. Niemand zal zijn gezicht zien. Welnu dan ! ik draag hem voor,' vervolgde hij met
een zonderlingen glimlach.
»Dat is waar. Maar, als hij vermoedt dat gij hem verraadt?"
»Dan zal ik er de gevolgen van dragen. Maar hij zal het niet vermoeden."
»Waarom niet ?" vroeg don Gregorio.
»Omdat ik,'' hernam de spion met een satirieken glimlach, »den
generaal sinds tien jaar ten dienste sta, en hij sinds die tien jaar alle
reden heeft om over mijne diensten tevreden te zijn."
Roerlooze stilte.
»Daar ! neem dit," sprak don Gregorio na eene vrij lange pauze.
»Voor dezen keer zijn het geen tien oncen die gij verdiend hebt,
maar twintig. Ga voort met ons getrouw te zijn.'
Met deze woorden stelde hij hem eene zware goudbeurs ter hand,
OPPERH. D. AUCAS. I.
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die de spion met een begeerigen greep aannam en haastig onder zijn
mantel verborg.
»Gij zult mij niets te verwijten hebben," antwoordde hij met eene
diepe buiging.
»Dat hoop ik," zei don Tadeo, die nauwelijks zijn afschuw van
den man kon verbergen; »onthoud dat wij geen genade kennen."
»Dat weet ik."
»Adieu.'
»Tot morgen."
De mannen die hem hadden binnengeleid en die gedurende het
onderhoud onbewegelijk waren gebleven, naderden thans op een
wenk van don Gregorio, bonden den spion weder een blinddoek voor
de oogen en leidden hem weg.
»Is hij een verrader?" vroeg don Gregorio zich zelven af, toen hij
het getrappel der paarden hoorde die wegreden.
»Onze plicht gebiedt dit te veronderstellen," antwoordde de Koning der Duisternis ernstig.
De beide samensweerders, in plaats van zich aan eene rust over
te geven die zij wel noodig hadden, bleven nog lang in gesprek om
al de veiligheidsmaatregelen te beramen, die het gewicht der omstandigheden vereischte, tegen de vergadering der samengezworenen
op den volgenden dag.
Intusschen werd don Pedro in galop naar Santiago teruggebracht.
Toen zij een der poorten hadden bereikt verlieten hem zijne geleiders en verdwenen weldra, elk in eene afzonderlijke richting.
Zoodra don Pedro zich alleen bevond, rukte hij den blinddoek af
die Zijne oogen bedekte.
»Hm !" zeide hij met een onheilspellenden glimlach, terwijl hij de
goudbeurs van don Gregorio op zijne rechterhand woog, »twintig oncen goud is geen onaardig hapje ; laten wij thans zien of generaal
Bustamente even mild is als zijne vijanden. Eigentlijk zijn de berichten die ik hem breng belangrijk genoeg ; wij moeten zien of wij
ze ook niet voordeelig voor ons zelven kunnen maken."
Na de oogen een poosje te hebben laten rondgaan, om te zien
waaromtrent hij zich bevond, zette hij het terstond in den draf naar
het paleis van den Minister van oorlog, terwijl hij in zich zelven
bromde:
»Wij leven in een verduiveld slechten tijd ! als ik niet een beetje bij de zaak was, zou ik waarlijk geen kans zien om met mijne
familie fatsoenlijk rond te komen !"
Deze opmerking van min of meer onzekere moraliteit ging vergezeld van een paar grimassen, die don Tadeo, zoo hij ze gezien had
vrij wat stof tot nadenken zouden hebben gegeven.

HET OPPERETOOFD DER AUCAS.

67

V II.
LIEFDE.
De eerste zonnestraal wekte den volgenden morgen de beide Franschen uit hun welgenoten slaap.
De hemel beloofde een heerlijk schoonen dag.
De lucht was geheel zonder wolken. Een lichte geurige damp
steeg langzamerhand uit de aarde, opgetrokken door de zonnestralen
die van oogenblik tot oogenblik hun koesterende warmte sterker deden gevoelen.
Het morgenkoeltje verfrischte de lucht en lokte uit tot wandelen.
De jongelieden, geheel van hunne vermoeienis hersteld, sprongen
vroolijk uit hunne kribben en kleedden zich haastig aan.
De chacra, die zij den vorigen avond slechts in het flauwe schijnsel der
maan hadden gezien, was een groote landhoeve met uitgestrekte werven
en gebouwen, en omgeven door velden in vollen wasdom en bloei.
Overal heerschte de grootste bedrijvigheid. De peons, op hunne
half wilde paarden gezeten, brachten de genado — het vee — naar
buiten, en leidden het naar kunstmatig aangelegde weiden; anderen
liepen rondom een troep paarden die zij door geschreeuw, en gejoel
bijeenhielden om ze naar het wed te drijven.
In het patio — de werf — hield de majordomo het toezicht over
Je kinderen en vrouwen, die de koeien zaten te melken.
In een woord, dit verblijf, dat hun des nachts zoo eenzaam en
somber toescheen, had in het licht van den dag een aanblik van leven
en vroolijkheid ontvangen die den aanschouwer met levenslust en genot vervulde.
Het geschreeuw der peons -- boerenknechts — mengde zich met
het bulken der koeien, het geblaf der honden en het hanengekraai,
en formeerde dat welluidende concert dat men alleen op landhoeven
hoort en het hart zoo verheugt.
Om de Republiek van Chili recht te laten wedervaren, moeten wij
hier aanmerken dat zij de eenige is van alle staten in Zuid Amerika
die schijnt begrepen te hebben, dat de rijkdom van een land niet
enkel bestaat in het aantal of de opbrengst der mijnen, maar in het
aanmoedigen en ontwikkelen van den akkerbouw.
Met dat al bezit dit land rijke goud- en zilvermijnen en kostelijke
steengroeven, die het ijverig bearbeid, ofschoon het aan deze voortbrengsels een ondergeschikten rang toekent, terwijl het aan den
landbouw zijne eerste zorgen wijdt.
Chili is nog zeer jong als volksstaat. Bij haar zijn de nijverheid,
en de beoefening der kunsten nog in hare kindsheid ; de landhoeven

daarentegen zijn er zeer talrijk, de velden goed bebouwd en weldra.
zal dit land buiten allen twijfel, dank zij de ontwikkeling van den ar-
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beid, geroepen zijn om de stapelplaats en graanschuur te worden
voor de overige Zuid-Amerikaansche zeegewesten die het reeds grootendeels van granen en wijn voorziet, van kaap Hoorn tot aan
Californië.
Achter de chacra lag de wel onderhouden huerta — of tuin —
waar de oranje-, granaat- en citroenboomen zich in den vollen grond
verhieven naast de linden-, appel- en pruimenboomen en alle andere
vruchtdragende boomsoorten uit Europa.
Louis gevoelde zich aangenaam verrast bij het zien van dezen tuin
met zijne lommerrijke lanen, waar duizende vogels, van de schitterendste kleuren, onder het dichte gebladerte der struiken en jasmijn- of kamperfoelieboschjes verscholen zaten te schreeuwen of te kwinkeleeren.
Terwijl Valentin, door Cesar gevolgd, zich onder de peons vermengde om zijne sigaar op het patio te rooken, gevoelde de sentimentele Louis in zijne dichterlijke droomen zich meer gestemd om
een wijle de eenzaamheid te zoeken in het verrukkelijk Eden dat
voor hem lag ; door een ongekende macht voortgesleept en als bedwelmd door de zoete ambergeuren die de lucht vervulden, sloop
hij weldra den tuin in, en liet hij den bespiedenden blik onbestemd
rondweiden.
De jonkman trad half droomend de lanen door, en ontbladerde
werktuigelijk tusschen zijne vingers eene roos, die hij geplukt had.
Zoo wandelde hij langer dan een uur, toen hij eensklaps eenige passen van zich af in het gebladerte een vreemd geluid hoorde.
Hij hief onwillekeurig het hoofd op, tijdig genoeg om de laatste
plooien van eene witte gazen robe te zien, die tusschen het geboomte
door schemerde, maar te laat om de persoon te onderscheiden die
haar droeg en die snel als een schim over het bedauwde gras scheen
voort te sluipen.
Bij deze geheimzinnige verschijning voelde de jonkman het hart in
zijne borst kloppen, en bleef hij bevende staan; zijne ontroering was
zoo sterk, dat hij genoodzaakt was om zich aan een boom vast te
houden.
»Wat gaat er toch in mij om ?" vroeg hij, terwijl hij zich het klamme
zweet van het voorhoofd wischte, — »Ik ben dwaas !" vervolgde hij
met een gedwongen glimlach. »Overal meen ik haar te zien ! Lieve
hemel ! ik ben zoo verliefd, dat ik mij tegen wil en dank telkens
verbeeld haar te ontmoeten. Het jonge meisje dat ik daar even heb
gezien is zeker hetzelfde dat wij gisteren avond zoo wonderbaar hebben gered. Het arme kind 1 . . . . gelukkig heeft ze mij niet opgemerkt, ik zou haar maar hebben doen schrikken . het is beter
dat ik den tuin verlaat en naar huis ga in zulk een toestand
als ik mij thans bevind zou zij zeker bang voor mij zijn»
Zooals gewoonlijk in dergelijke omstandigheden, liep hij juist te
gemoet die hij dacht te moeten ontwijken, en weldra was hij in hetzelfde spoor als het jonge meisje, dat hij straks ter nauwernood ge-
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zien, maar door het onverklaarbaar instinct der sympathie desniettemin dadelijk had herkend.
Het jonge meisje stond, in een dicht jasmijn-boschje verscholen, als
een kolibrie in zijn bemost nestje, met verbleekt voorhoofd en de
oogen op den grond gevestigd, in treurige houding te luisteren naar
het verrukkend gezang der vogels die haar gehoor met lieflijke
tonen streelden.
Op eens deed een licht gedruisch haar de oogen opslaan.
De jonge graaf stond voor haar.
Zij slaakte een half gesmoorden kreet en wilde vluchten.
»Don Louis !" riep zij.
Zij had hem oogenblikkelijk herkend.
De jonkman viel aan den ingang van het boschje haar te voet.
»0 r' riep hij met eene bevende • stem op smeekenden toon, »heb
medelijden en blijf, Senorita !"
»Don Louis !" hervatte zij, reeds geheel zich zelve weder meester,
op een toon van volkomen onverschilligheid.
Alle meisjes, ook de reinste en onschuldigste, bezitten in hoogen
graad de gave om hare gevoelens te verbergen en de gewaarwordingen die zij ondervinden te onderdrukken of er een gepaste wending- aan te geven.
»Ja ik ben het, Senorita," antwoordde hij met hartstochtelijken
eerbied, »ik, die om u weder te zien, alles verlaten heb !"
Het jonge meisje maakte eene lichte beweging.
»Ik bid u," hervatte hij, »sta mij toe u een oogenblik aan te zien.
»0," vervolgde hij, met een blik vol vleiende teederheid, »mijn
hart heeft u herkend eer mijne oogen u nog gezien hadden."
»Caballero," zeide zij met eene haperende stem, »ik begrijp u
niet."
»0, vrees niets van mij, Senorita," viel hij haar in de rede ; »mijn
eerbied voor u is zoo diep dat . . ."
»Maar Caballero," zeide zij levendig, »sta op ! als men u zoo eens
zag . . ."
»Senorita," antwoordde hij, »de bekentenis die ik u te doen heb
vordert dat ik mijne nederige houding bewaar."
»Maart
»Ik bemin u, Senorita," vervolgde hij met een afgebroken stem ;
»dit woord dat ik in Frankrijk u niet heb durven toefluisteren, dit
woord dat mij nog nooit uit het hart over de lippen is gegaan .. . .
ik weet niet wat mij heden de kracht geeft om het uit te spreken;
al zoudt gij mij voor altijd uwe tegenwoordigheid verbannen, herhaal ik u, dat ik u bemin Senorita, en zoo gij mij niet wederkeerig
bemint, moet ik sterven."
Het meisje zag hem een oogenblik weemoedig aan, een traan trilde onder hare lange wimpers, zij deed een stap naar hem toe en reikte
hem de hand, die hij aan zijne lippen drukte.
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»Sta op!" zeide zij zacht.
De graaf gehoorzaamde.
Het jonge meisje door aandoening overstelpt, zonk op de zoden
bank neer, die zich achter haar bevond, en scheen aan zwaarmoedige
gepeinzen ten prooi.
Er volgde een vrij lange pauze.
Louis stond onbeweeglijk en staarde haar aan met een kloppend
hart en eene ziel vol angst.
Eindelijk hief zij het hoofd op. Haar gelaat was vol tranen.
»Caballero," zeide zij met eene treurige stem, »zoo God al gewild
heeft dat wij elkander nog eens weder zouden zien, 'was het omdat
Hij in zijne oneindige gunst nuttig oordeelde dat wij tot eene beslissende verklaring zouden komen."
De jonkman ontroerde blijkbaar.
»Val mij niet in de rede," vervolgde zij, »want dan zou ik den
moed niet hebben om te zeggen wat ik u te zeggen heb. Gij bemint
mij, Louis, en ik geloof het, uwe tegenwoordigheid alhier bewijst het
mij ontegenzeggelijk; gij bemint mij en toch, hoe dikwijls gedurende
mijn kortstondig verblijf in Frankrijk hebt gij mij niet in 't geheim
belasterd en van koketterie, of althans van onverklaarbare lichtzinnigheid beschuldigd 1"
»Senorita!"
»0 !" riep zij met een droevigen glimlach, »nu gij mij uwe liefde
hebt bekend, zal ik ronduit met u spreken, Louis, en daar ik u alle
hoop in de toekomst moet ontnemen, wil ik ten minste mijn verleden voor u rechtvaardigen om bij u eene onbezoedelde herinnering
van mij achter te laten."
»0! Senorita, waartoe mij al deze dingen gezegd !"
»Waarom?" herhaalde, zij met een weemoedigen blik, en eene stem
zoo treurig als de tonen der e45olsche harp, »omdat ik geloof in eene
liefde zoo jeugdig, zoo vurig en zoo oprecht als de uwe, die noch mijne dagelijksche versmading, noch de schier onoverkomelijke afstand.
tusschen ons konden overwinnen ; in een woord, omdat ik ook u bemin, Louis ; hoe kunt gij nog vragen waarom?"
Bij deze naïve verklaring, door het edele meisje op zulk eene hartroerende wijze gedaan, stond de graaf als van den donder getroffen,
hij voelde den grond onder zijne voeten wegzinken en blikte in een
troostelooze toekomst ; zijn hart werd door het vreeselijkst voorgevoel verscheurd ; wankelend, verslagen en verpletterd staarde hij haar
aan, met het oog van een veroordeelde die zijn doodvonnis hoort voorlezen.
»Ja," hervatte zij in koortsachtige vervoering, »ja, ik bemin u, Louis,
en ik zal u altijd beminnen, maar elkander bezitten kunnen wij
nooit."
»01 dat is onmogelijk 1" riep hij wanhopig uit,terwij1 hij het hoofd
woest ophief.
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»Hoor mij," zeide zij op een toon van gezag, ik zal u niet bevelen
mij te vergeten, Louis ! eene liefde als de uwe is onvergankelijk,"
vervolgde zij met al het vuur eener spaansche Kreoole; »helaas! ik
gevoel dat ook de mijne zal duren zoolang ik leef! Gij zijt mijn
vriend, ik spreek vrij uit met u, ik spreek niet zoo als een jong meisje betaamt, ik laat u in mijn hart lezen als in uw eigen. Welnu die
liefde die ons geluk ten top zou kunnen voeren die twee zielen voor
altijd zou vereenigen, zij moet verbroken worden.
»0 ! dat kan ik niet !" riep hij snikkend.
»Het moet zeg ik u," hervatte zij bijna waanzinnig van smart.
»Mijn God ! wat wilt gij meer van mij. . .? moet ik u alles bekennen? Welaan daar gij het wilt, weet dan dat ik een arm ongelukkig schepsel ben, veroordeeld van mijne jeugd af aan, verdrukt door
een vreeselijken haat die mij van stap tot stap vervolgt, die mij onophoudelijk in het duister bespiedt en mij den een of anderen dag
morgen, heden misschien, zonder erbarming zal verdelgen ! . . Verplicht om telkens van naam te verander en, vlucht ik van stad tot
stad, van land tot land, overal en altijd in vrees, verjaagd door een
onverbiddelijken vijand dien ik niet ken, tegen wien ik mij niet kan
verzetten."
»Maar ik zal u verdedigen !" riep de jonkman met fiere geestdrift.
»Gij? Neen, ik wil niet dat gij voor mij in gevaar komt en gij voor
mij sterft," zeide zij met onmiskenbare teederheid. »Die zich aan
mij zou verbinden, zou zich in 't verderf storten ; ik ben in Frankrijk
eene schuilplaats gaan zoeken, en ik heb dien gastvrijen grond moeten verlaten. Sedert eenige weken hier teruggekomen, zou ik zonder
u dezen zelfden nacht verloren zijn geweeát; neen neen ! • ik
ben veroordeeld, dat weet ik, en ik onderwerp mij ; maar ik wil u
niet in mijn ongeluk medeslepen. Helaas ! misschien word ik geroepen om nog gruwzamer folteringen te ondergaan dan ik tot hiertoe
geleden heb . . . . ! Louis, in den naam der liefde die gij mij toedraagt en die ik voor u gevoel, laat mij dien laatsten troost in mijn
verdriet, de overtuiging namelijk, dat, van de kwellingen die mij
overstelpen, gij niets te duchten hebt."
Op dit oogenblik hoorden zij de stem van Valentin op korten afstand, en kwam Cesar kwispelstaartend naar zijn meester toe springen.
Dona Rosario plukte een Suchil-bloem en bood die den jonkman
aan, nadat zij er een sekonde den zoeten geur van had opgesnoven.
»Neem dit mijn vriend," zeide zij »tot een aandenken, het eenigste,
helaas ! dat gij van mij zult ontvangen."
De jonkman verborg de bloem in zijn boezem.
»Daar komt iemand !" vervolgde zij met afgebroken stem.
»Zweer mij Louis zweer mij, dat gij zoo spoedig mogelijk dit land
zult verlaten en nimmer trachten om mij weder te zien."
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De graaf aarzelde.
»0!" riep hij, »eenmaal misschien ? .."
»Op deze wereld nooit!" hervatte zij. »Heb ik u niet gezegd dat
ik veroordeeld ben ? Zweer mij dus, Louis, opdat ik ten minste hopen mag u in den hemel weder te zien."
Zij sprak dezen wensch op zulk een toon van wanhoop uit, dat
de jonkman, tegen wil en dank, aan haar verlangen toegaf en met
eene bijna onhoorbare stem deze woorden zich liet ontglippen :
»Ik zweer het!"
»Ik dank er u voor I" riep zij in vervoering, terwijl zij haar ontstelde geliefde snel een kus op het voorhoofd drukte, zoo vlug als
eene hinde weg ijlde en in een granaatboschje verdween, op het
oogenblik toen Valentin aan de andere zijde te voorschijn kwam.
»Wat duivel! broeder," riep de soldaat vroolijk, »wat doet gij toch
zoolang in dien tuin I) Men wacht u met smart op het ontbijt, ik heb
meer dan een uur naar u gezocht, en zonder Cesar zou ik u nog
niet hebben gevonden."
De graaf keerde zich om, met een gezicht vol tranen, en wierp
zich zijn broeder in de armen.
»Broeder, broeder!" riep hij in vertwijfeling, »ik ben de ongelukkigste der menschen !"
Valentin staarde hem verschrikt aan.
Louis viel in onmacht.
»Wat is er toch gebeurd ?" riep de soldaat, een onrustigen blik in
het rond werpende, terwijl hij zijn zoogbroeder op de zodenbank uitstrekte, bleek en bewusteloos als een lijk.

XIV.
DE QUINTA VERDE.
Niet ver van de Rio Claro, een bekoorlijk stadje in een lieflijk oord,
tusschen Santiago en Talca, lag destijds, en waarschijnlijk ligt zij er
nog, op een heuvel die ver over de velden uitziet, eene bevallige
pink, met witte muren en groene blinden, verscholen voor onbescheiden oogen, achter een groep geboomte van allerlei soort, eiken-,
esschen, acajou en palmboomen, aloë's, cactus, enz. die zoo dicht
rondom haar heen opschoten en zich in elkander wikkelden, dat zij
haar tot een bijna ondoordringbaar bolwerk strekten.
Onverklaarbare bijzonderheid ! In dit tijdvak van staatkundige beroerten en omwentelingen, had het bevallige landhuis tot dusver het
voorrecht om, als door een wonder, aan de verwoesting en plundering te ontsnappen, die het onophoudelijk bedreigden en het aan
alle kanten als met een gordel van bouwvallen en puinhoopen om-
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gaven. Menigmaal had de stille hoeve den storm der menschelijke

driften onder hare muren hooren huilen, of in de schaduw van den
nacht van verre den rooden gloed der brandfakkels zien naderen en
dreigen ; wanneer telkens als door een tooverslag de moordkreten
werden gestaakt en de bloedige walm der toortsen uitgedoofd in de
woeste handen zelven van hen, die er een minuut vroeger nog dreigend mede zwaaiden.
Dit landhuis heette de Quinta Verde.
Door welk gelukkig toeval was dit, althans in schijn, zoo eenvoudig en van alle andere zoo weinig verschillend landhuis aan de algemeene verwoesting ontsnapt ? Waarom bleef het rustig en kalm te
midden der puinhoopen van zoo vele landhuizen in Chili, die beurtelings, de een vroeger, de andere later, door de omwenteling getroffen werden ? Waarom werd het gelijkelijk ontzien en gespaard
_door de twee hoofdpartijen die elkander de hoogste macht in den
lande betwistten, en waarom mocht het als in vorstelijke onverschilligheid van zijne zelfbehagende hoogte nederzien op de woelige zee
der omwentelingen die aan zijne voeten bruischte, en in haar woedenden maalstroom reeds zoo vele steden, dorpen en landhoeven,
fortuinen en geslachten verzwolgen had?
Deze vraag hadden zich menigmaal de minder gelukkige buren
gedaan, zonder er ooit een gepast antwoord voor te vinden.
Geen bekend, of door rang en invloed blijkbaar onderscheiden
persoon bewoonde deze quinta, waar zich, op zekere dagen, zekere
wonderbare geluiden lieten hooren, die de vreedzame burgers en de
in den omtrek wonende eerzame hausas vaak met bijgeloovige vrees
en angst vervulden.
Den volgenden dag, na de gebeurtenissen bij den aanvang van ons
tegenwoordig verhaal vermeld, was de hitte ondragelijk geweest, er
heerschte eene drukkende lucht en de zon ging onder, achter een
gordijn van purperen dampen, de voorboden van een naderend onweder, dat met woede losbarstte, zoodra de nacht volkomen gevallen was.
Een wervelende wind huilde door het geboomte, welks takken zich
bewogen met bulderend geruisch ; de hemel was donker, er blonk
geen enkele ster, en zwarte wolken dreven snel door het luchtruim,
pakten zich meer samen en wikkelden weldra de gansche natuur als
in een lijkkleed.
Van verre hoorde men in de quebradas het huilen der wilde beesten, waarmede zich bij tusschenpoozen het heesch schokkend geblaf
der onrustig rondzwervende honden vermengde.
Het sloeg langzaam en statig negen ure op eene verwijderde torenklok, en de naklank der koperen bel, door de sombere echo's herhaald, galmde treurig over de eenzame vlakte.
De maan, die op dit oogenblik even door het dichte wolkgordijn
heenbrak, verspreidde gedurende een paar sekonden een flauw en
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sidderend licht over het lords chap en gaf aan de voorwerpen een
spookachtig aanzien.
Dit vluchtige schijnsel, hoe kortstondig ook, vergunde aan een
kleine troep ruiters die met moeite een smal en kronkelend pad aan
de helling van een berg bestegen, nochtans gelegenheid om op
eenigen afstand de donkere omtrekken van een huis te onderscheiden,
voor welks bovenste vensters een rood en walmend licht brandde, als
tot baken voor de eenzame zwervers.
Dit huis was de straks reeds genoemde Quinta Verde.
Op vier of vijf passen voor de anderen uit, marcheerden twee ruiters, met zorg in hunne mantels gewikkeld en den breeden rand
hunner hoeden diep over de oogen geslagen ; eene voorzorg die op
dit oogenblik van buitengewone duisternis geheel overbodig scheen,
maar duidelijk bewees, dat deze personages er veel belang bij hadden om niet herkend te worden.
»God zij gedankt!" zeide een der ruiters tegen zijn metgezel, terwijl hij zijn paard inhield, om zooveel de duisternis gedoogde een
bespiedenden blik in 't rond te werpen, »ik geloof dat wij er weldra
zijn zullen."
»Inderdaad, generaal," antwoordde de tweede, »binnen een klein
kwartier zullen wij het doel van onzen tocht bereikt hebben."
»Laten 'wij ons dan niet langer ophouden," hervatte de als generaal aangesprokene, »ik heb haast om in dat vervaarlijke moordhol
binnen te dringen."
»Een oogenblik toevens nog, generaal," hervatte de andere spreker dringend, »ik acht het mijn plicht, uwe excellentie te Faarschuwen dat het nog tijd is om terug te keeren, hetgeen misschien wel
het voorzichtigste zou zijn."
»Onthoud dat wel, Diego," zei de generaal, zijn metgezel aanziende met een blik die in de duisternis blonk als die van een tijgerkat, »de omstandigheden in welke ik mij bevind, zouden wat gij
voorzichtigheid noemt, tot eene lafheid maken. Ik weet waartoe de
rang dien het vertrouwen mijner medeburgers mij verleende, mij verplicht; de omstandigheden zijn voor ons allergevaarlijkst, de liberale
reactie steekt overal het hoofd op, wij moeten de gedurig aangroeiende hydra voor altijd zoeken te vernietigen ; de tijding dat don
Tadeo den dood ontsnapt is, heeft zich als een loopend vuur onder
het volk verspreid ; de ontevredenen, wier chef hij is, zijn met ongehoorde stoutheid in beweging ; als ik heden aarzelde een beslissenden
slag te slaan, en de slang die mij aan de ooren blaast het hoofd te
verpletteren, zou het morgen wellicht te laat zijn! het was altijd aarzeling in het °ogenblik, die de grootste staatsmannen deed vallen."
»Maar, generaal, als de man die u deze inlichtingen gebracht

heeft. . . ."
»Een verrader was, dat is waarschijnlijk zelfs, ook heb ik geen
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voorzorgen verzuimd om de gevolgen van dit wel te verwachten verraad krachteloos te maken."
»Geloof mij! generaal, ware ik in uw plaats . . . ."
»Dank, oude kameraad, dank, voor uwe .ongerustheid over mij ;
maar genoeg hiervan, gij moet mij wel genoeg kennen om te weten
dat ik nimmer transigeer met mijn plicht."
»In dat geval blijft mij niets over dan uwe excellentie geluk te
wenschen, want gij weet, generaal, dat gij alleen aan de Quinta
Verde moet komen en dat ik u niet verder mag vergezellen."
»Zeer goed, blijf hier, laat uwe manschappen vooreerst afstijgen,
bewaak zorgvuldig den omtrek en volg stiptelijk de bevelen die ik u
gegeven heb, en hiermede adieu!"
Diego boog treurig voor zijn meester en trok de hand terug die hij
tot dusver op den teugel van het paard van den generaal had gehouden.
Laatstgenoemde dook dieper in zijn mantel, die door den storm
een weinig uit de plooi was geraakt, en maakte met de tong dat
eigenaardig geluid waarmede de pikeurs gewoon zijn hun paard aan
te zetten.
Op dit welbekende teeken, spitste het edele dier de ooren en daar
het een raspaard was, schoot het ondanks zijne vermoeidheid terstond
in galop.
Na verloop van eenige minuten snel rijdens hield de generaal weder stil; maar voor ditmaal bleek hij het doel zijner reis bereikt te
hebben, want hij steeg af, wierp zijn paard den teugel op den hals,
en zonder zich verder te bekommeren wat er van hem werd, als
ware de schoone Andalusier een gewoon postpaard, stapte hij regelrecht naar het huis, dat hij reeds een poos in het oog had gehouden en daar hij thans geen tien passen meer van verwijderd was.
Na weinige sekonden was hij voor de deur : hij bleef een oogenblik staan en keek rond als wilde hij de duisternis doorboren.
Alles was kalm en doodstil.
Tegen wil en dank gevoelde de generaal die onbestemde vrees,
die zelfs den moedigste bevangt, wanneer hij zich tegenover een onbekend gevaar geplaatst ziet.
Maar generaal Bustamente, dien de lezer zonder twijfel reeds zal
herkend hebben, was te oud krijgsman om zich lang door een indruk van vrees te laten beheerschen, hoe sterk deze ook wezen
mocht : de tegenwoordige had hem getroffen als een flikkerende
bliksemstraal, maar ging even snel voorbij, en onmiddellijk hervatte
hij zijne gewone koelbloedigheid.
»Zou ik ooit vreezen? — ik !" mompelde hij met een spottenden
glimlach, en onverschrokken de deur naderende, klopte hij driemaal
met gelijke tusschenpoozen aan, met den knop van zijn degen.
Zijne armen werden plotseling door onzichtbare handen aangepakt,
een blinddoek viel over zijn oogen, en eene stem, zacht als een voorbijgaande tochtwind, fluisterde hem in 't oor:

76

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

»Waag het niet u te verzetten! twintig dolken zijn op uwe borst
gericht, bij den eersten kreet, en op den minsten wenk zijt gij een
kind des doods ; antwoord ordelijk en getrouw op mijne vragen."
»Uwe bedreigingen zijn overtollig,' antwoordde de generaal kalm;
»daar ik hier uit eigen beweging gekomen ben, heb ik het voornemen niet om weerstand te bieden ; vraag dus, ik zal antwoorden."
»Wat komt gij hier zoeken?" hervatte de stem.
»De Sombere Harten."
»Zijt gij bereid om voor hen te verschijnen ?"
»Ja!" antwoordde de generaal altoos even bedaard.
»Vreest gij niets?"
»Niets."
»Leg uw degen af."
De generaal maakte zijn degen los, en voelde dat men hem gelijk-tijdig zijne pistolen ontnam.
»Ga thans zonder vrees voort," sprak de stem.
De gevangene gevoelde zich terstond weder vrij.
»In naam van Christus, die op het kruis gestorven is om de wereld
te verlossen, ontvangt mij, Sombere Harten, en neemt mij op in uwe
broederschap!" sprak de generaal met luide en vaste stem.
De deur der Quinta Verde werd wijd opengezet.
Twee gemaskerde mannen, met ontbloote degens en elk met een
-dievenlantaren in de hand, welker vizier zij op het gelaat van den
vreemdeling lieten vallen, verschenen op den drempel.
»Het is nog tijd, voor u om terug te keeren," zet een der onbekenden, »zoo uw hart niet ferm is."
»Mijn hart is ferm."
»Kom dan, gij, die u zelven waardig acht om onze roemvolle taak
te deelen, doch beef zoo gij denkt ons te verraden !" hervatte de
,gemaskerde man met eene doffe stem.
De generaal voelde bij deze woorden eene onwillekeurige huivering
van schrik door al zijne leden; maar hij onderdrukte terstond zijne
-ontroering.
»Verraders mogen beven," antwoordde hij, »voor mij, ik vrees niets."
Hierop trad hij stoutmoedig de Quinta Verde binnen , welker
,deur met een somberen slag achter hem toeviel.
De blinddoek die zijne oogen bedekte en die zijne ondervragers
tot hiertoe belet had hem duidelijk te herkennen, werd hem thans
afgedaan.
Na een tocht van bijna tien minuten door een kronkelende gang,
die alleen verlicht werd door het rood en onzeker schijnsel der fakkel in de hand van den man die hem in dezen doolhof rondleidde,
werd de generaal op eens gestuit door een deur die hem het voortgaan belette.

Hij wendde zich vragenderwijs om naar de gemaskerde mannen
die hem op de voet waren gevolgd.
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»Waarom wacht gij?' sprak een van hen in antwoord op zijne
stomme vraag, »is er niet geschreven klopt en men zal u open doen?".
De generaal boog, ten teeken van gehoorzaamheid en klopte hard
op de deur.
De twee paneelen werden zacht in de sponning geschoven en de
generaal bevond zich op den dorpel eener ruime zaal, welker muren
met roode draperiën waren behangen, en somber werden verlicht door
een bronzen lamp met verscheidene armen, die in het midden aan
de zoldering hing en een flauwe schemering verspreidde over een
honderdtal mannen alle met ontbloote degens in de hand, en met
zwarte maskers voor het gezicht, door welker gaten zij hem met vurige
blikken aanstaarden.
Achter in deze zaal stond eene met groen laken bekleedde tafel.
Aan deze tafel zaten drie mannen.
Niet alleen waren zij gemaskerd, maar uit overmaat van voorzorg
had ieder voor zich op de tafel eene brandende fakkel staan, wier
laaie gloed hun uitzicht nog onkenbaarder maakte.
Aan de muur hing een crucifix tusschen twee zandloopers waar
boven een doodshoofd, met een dolk.
De generaal liet geen de minste ontroering blijken bij deze in drukwekkende toeneelvertooning, slechts een minachtende glimlach
plooide zijne fiere lippen, en hij deed een stap voorwaarts om de
zaal binnen te treden.
Op het zelfde oogenblik voelde hij zich zacht op den schouder
kloppen.
Hij keek om.
Een der geleiders gaf hem een masker ; ondanks de voorzorgen
die hij had gebruikt om zijn trekken te vermommen, greep hij het
met drift aan, en deed het voor, wikkelde zich dichter in zijn mantel,
en trad de zaal binnen.
»In nomine patris et filii et spiritus sancti," zeide hij.
»Amen!" antwoordden al de aanwezigen met eene doffe kelderstem.
»Exaudiat te Dominus in die tribulationis!" zeide een der drie
mannen die achter de tafel gezeten waren.
»Impleat Dominus omnes _p etitiones tuas!" hervatte de generaal
zonder de minste aarzeling.
»La Patria!" hernam de eerste spreker.
»0 la Muerte!" antwoordde de generaal.
»Om welke reden komt gij hier?" vroeg de vorige spreker.
»Ik kom om in den boezem der uitverkorenen te worden opgenomen."
Er volgde een poos stilte.
»Kan of wil iemand der hier aanwezigen borg voor u staan ?" hervatte de gemaskerde.
»Dat weet ik niet ; ik ken hier de personen niet in wier midden ik
mij bevind."
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»Wat weet gij van hen?"
»Ik kan niet meer dan gissen, daar allen even als ik zelf, gemaskerd zijn."
»De Sombere Harten," sprak de ondervrager op nadrukkelijken
toon, »zien elkanders aangezicht niet, zij onderzoeken en doorgronden de gemoederen."
De generaal boog bij dit gezegde, dat hem tamelijk mystiek in de
ooren klonk.
De vrager vervolgde :
»Kent gij de voorwaarden uwer aanneming ?"
»Ja!'
»Welke zijn die?"
»Dat ik mijn vader, moeder, broeders, bloedverwanten, vrienden
en mij zelven, zonder bedenken moet opofferen voor de zaak die ik
zweer te zullen verdedigen."
»Wat meer?"
»Dat ik op het eerste teeken, zoowel bij nacht als bij dag, zelfs
aan den voet van het altaar, of in welke omstandigheden ik mij bevind, alles moet verlaten om op het bepaalde uur, de mij gegeven
orders te volbrengen, onverschillig op welke manier, en van welken
inhoud zij ook wezen mogen."
»Onderschrijft gij deze voorwaarden?"
»Ja!"
»Zijt gij bereid te zweren dat gij er u aan onderwerpt ?"
»Daartoe ben ik bereid !"
»Zeg mij dan, met de hand op het Evangelie, de woorden na, die ik
u zal voorzeggen."
»Zeg mij die voor.'
De drie mannen die achter de tafel zaten, stonden op ; er werd
een Bijbel gebracht, de generaal legde zonder aarzelen de hand op
het boek.
Eene huiverende beweging doorliep de gansche vergadering.
De voorzitter «klopte met de greep van zijn dolk op de tafel, en de
stilte herstelde zich.
Daarop sprak hij langzaam en met een nadrukkelijke stem de
volgende woorden, die de generaal hem zonder aarzeling nazei.
»Ik zweer, dat ik mij zelven, mijne familie, mijne bezittingen en
alles wat ik in deze wereld te hopen heb, zal opofferen ten beste
der zaak die de Sombere Harten voorstaan ; ik zweer, dat ik iederen
man zal treffen, die mij wordt aangewezen, al was het mijn vader,
al was het mijn eigen broeder, al was het mijn eigen zoon. Zoo ik
mijn eed breek, en mijne trouw mocht schenden, of als ik hen verraad die mij in hunne broederschap aannemen, beken ik mij doodschuldig, en vergeef ik bij voorraad de Sombere Harten dat zij mij dooden."
»Goed !" hernam de voorzitter nadat de generaal het eed-formulier had uitgesproken, »gij zijt onze broeder."
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Toen stond hij op, trad eenige stappen de zaal door en bleef
voor den generaal staan.
»Antwoord mij nu," begon hij met een somber dreigende stem,
»antwoord mij, don Pancho Bustamente, gij die van goeder harte een
valschen eed durft af te leggen ten aanhoore van honderd personen,
gelooft gij dat wij eene misdaad zouden begaan, wanneer wij u verDordeelen, daar gij de vermetelheid hebt u zelven in onze handen
over te leveren?"
Ondanks al zijne stoutmoedigheid, zag men den generaal merkbaar
ontstellen.
»Ruk dien man het masker af, dat zijn gelaat bedekt !" vervolgde
de spreker, »opdat ieder kunne zien dat hij het werkelijk is. Ha !
generaal,'gij zijt in het hol van den leeuw binnengedrongen, die u
zal verslinden."
In de verte hoorde men een geweldig rumoer.
»Uwe soldaten komen u te hulp," hervatte de voorzitter, »doch
.zij komen te laat: generaal, gij moet sterven!"
Dit woord viel als een mokerslag op het hoofd van den man die
zich aldus zag verschalken. Intusschen verloor hij den moed nog
niet, het gedruisch naderde meer en meer, blijkbaar werd de Qainta
Verde van alle kanten door de troepen omsingeld, die er zich spoedig van zouden meester maken ; hij moest dus in ieder geval trachten zooveel. mogelijk tijd te winnen.
»Met welk recht," vroeg hij fier, »stelt gij u zelven als rechters en
uitvoerders van uwe vonnissen?''
»Gij zijt nu een der onzen, gij behoort dus onze rechtspraak te
erkennen," antwoordde de voorzitter op sarcastischen toon.
»Wacht u voor hetgeen gij doen wilt, mijne heeren," hervatte de
generaal op hoogen toon, »ik ben de minister van oorlog !"
»En ik ben de Koning der • Duisternis," riep de president, met
eene verheffing van stem, die den generaal eene ijskoude huivering
aanjoeg; »mijn dolk is zekerder dan de geweren uwer soldaten, hij
laat zijn slachtoffer niet ontsnappen! — Broeders," vervolgde hij tot
de saamgezworenen, »welke straf heeft deze man verdiend ?"
»Den dood!" antwoordden allen.
De generaal zag dat hij verloren was!

X V.
HET VERTREK.
De sergeant Diego, die door generaal Bustamente op korten afstand van de Quinta Verde werd achtergelaten, was over het lot
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van zijn chef alles behalve gerust en stelde er zich niet zonder reden het ergste van voor.
Als een oud en beproefd krijgsman bekend met al de listen en
verraderijen, in zijn land tusschen de verbitterde vijanden in gebruik,,
was hij in het minst niet ingenomen geweest met den verrnetelen
stap dien de generaal durfde wagen. Beter dan iemand wist hij hoe
weinig men op het woord van spionnen kon vertrouwen. Oogenschijnlijk gedwongen om de door hem ontvangen bevelen te gehoorzamen, had hij voor zich zelven besloten om zijn overste niet zonder
hulp te laten in het gevaarlijk wespennest, waar hij zich zoo blinde-

lings in had gewaagd.
Diego droeg den generaal Bustamente, onder wiens bevelen hij
nu reeds meer dan tien jaren gestaan had, een innige vriendschap
toe, die hem recht gaf op zekere vrijheden ten zijnen opzichte en
inzonderheid op diens volle vertrouwen.
Hij stelde zich onmiddellijk in verband met de beide onderbevelhebbers van het detachement, die even als hij, belast waren met het
geheimzinnige huis te bewaken, welks donkere silhouet zich zoo zwart
tegen den somberen nachthemel afteekende, rondom hetwelk zij een
nauw gesloten kordon hadden getrokken.
Hij liep onrustig af en aan, op zijn knevelbaard kauwende en in
zich zelven mompelend, vast besloten, zoo de generaal na verloop
van een half uur er niet uitkwam, de quinta met geweld binnen te
rukken, toen hij plotseling een zware hand op zijn schouder voelde ;
hij keerde zich driftig om en weerhield nauwelijks den vloek die op
zijne lippen kwam.
Hij zag een man voor zich, die man was don Pedro.
»Gij daar?" riep hij, hem terstond herkennende.
»Ja ik !" antwoordde de spion.
»Waar duivel komt gij van daan.?"
»Daar is weinig aan gelegen, maar wilt gij den generaal redden ?"'
»Zou hij in gevaar zijn ?"
»In doodsgevaar."
»Demonios!" brulde de sergeant, »laten wij hem redden."
»Daar kom ik juist om hier, maar spreek een beetje zacht."
»Ik zal spreken zoo als gij Verlangt, maar zeg mij toch..."
»Geen woord !" viel don Pedro hem in de rede; »wij hebben geen
°ogenblik te verliezen."
»Wat kunnen wij doen?"
»Hoor eens!"
»Ik ben geheel oor."
»Eén detachement moet een loozen aanval uitvoeren op de deur
die de generaal is binnengetreden, en een ander detachement moet
den omtrek bewaken ; de Sombere Harten komen en gaan langs wegen die zij alleen kennen : met het derde detachement zult gij mij
volgen, ik neem op mij u in huis te brengen: is dat afgesproken?"
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»Ik denk wel van ja."
>Haast u dan om uwe kameraden te waarschuwen; de tijd dringt."
>Ik vlieg ; waar vind ik u weer ?"
»Hier."
»Goed ! ik vraag niet meer dan vijf minuten."
Hierop verwijderde hij zich met haastige stappen.
»Hm dacht don Pedro zoodra hij alleen was, »men dient op zijne
hoede te zijn, als men verlangt dat de zaken voordeelig gaan ; naar
hetgeen ik hen heb hooren zeggen, willen ze den generaal veroordeelen ; ik heb slim genoeg gemanoeuvreerd om mij buiten alle verdenking te houden, als ik nu goed slaag, zal ik bij den generaal
dieper in de gunst staan dan ooit, zonder iets te verliezen van het
vertrouwen dat de samenzweerders in mij stellen."
Op dit oogenblik kwam Diego terug.
»Wel?" vroeg hem don Pedro.
»Het is klaar," hijgde de sergeant, »ik wacht op u."
»Kom dan, en geve de hemel dat het niet te laat zij !"
»Amen I' zei de soldaat.
Alles gebeurde nu zooals tusschen hen was afgesproken ; terwijl
het eerste detachement met kracht de voordeur der Quinta Verde
bestormde, geleidde don Pedro de troepen, onder bevel van Diego,
naar de andere zijde van het huis waar een laag venster open stond ;
dat venster was wel is waar getralied, maar verscheidene staven waren er vroeger uitgelicht, hetgeen de inklimming gemakkelijk maakte.
Don Pedro legde de soldaten de diepste stilte op, en de een na
den ander sprongen zij door het venster het huis in. Toen de spion
hun den weg had gewezen, drongen zij er steelswijze in door, zonder
eenige hindernis te ontmoeten. Na verloop van eenige minuten kwamen zij aan eene gesloten deur.
»Daar is het," zeide don Pedro.
Op een teeken van den sergeant werd de deur met de kolven der
geweren nedergebeukt en stormden de soldaten de zaal binnen.
Zij was ledig.
Alleen in het midden lag iemand bewegingloos op den vloer.
De sergeant ijlde naar hem toe, maar deinsde terstond met een
kreet van afgrijzen terug. Hij had zijn overste herkend.
De generaal Bustamente was met een ponjaard in de borst gestoken, de ponjaard zat nog in de wond en aan het hecht was een
lange zwarte reep perkament, waarop men, in roode inkt, alleen deze
woorden las : »Gerechtigheid van de Sombere Harten!'
»0 1" schreeuwde Diego, »wraak! wraak!"
>Wraak!" herhaalden de soldaten met eene mengeling van woede
en schrik.
De sergeant wendde zich om naar don Pedro, dien hij meende
dat naast hem stond, maar de spion die hun alleen bij hunne na!"

sporing behoefde den weg te wijzen, had het noodig geoordeeld
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zich uit de voeten te maken. Zoodra hij gezien had dat hetgeen
hij vreesde gebeurd was, was hij verdwenen zonder dat iemand bemerkte hoe of waarheen.
»Alles om 't even!" riep Diego, »al moest ik ook dit moordenaarshol het onderst boven keeren en geen steen op den anderen
laten, zweer ik dat ik die duivels zal weten te .vinden al zaten zij
in het middelpunt der aarde verscholen."
De oude soldaat begon nu het gebouw aan alle kanten te doorzoeken, terwijl de veldchirurgijn, die het detachement gevolgd was,
zijne eerste zorgen aan den gewonde wijdde, om hem zoo mogel.ijk
in het leven terug te roepen.
De Sombere Harten, gelijk de spicn naar waarheid gezegd had,
hadden hun alleen bekende sluipwegen, langs welke zij rustig vertrokken waren, na hunne schrikkelijke wraak te hebben volbracht,
of liever hun streng vonnis te hebben uitgevoerd, al naar het oogpunt waarop men zich plaatst om een bedrijf van dien aard en van
dat gewicht te beoordeelen.
Zij waren reeds ver in het veld verspreid, en buiten alle gevaar,
toen de soldaten zich nog afmatten om hen in het huis zelve op te
sporen.
Ook don Tadeo en don Gregorio waren veilig en wel thuis gekomen en traden te zamen de chacra binnen, waar zij tot hunne groote
verwondering Valentin nog op vonden, dien zij meenden dat in dit
late uur van den nacht reeds sedert lang naar bed was en gerust
sliep. Hij trad dadelijk naar hen toe en verlangde hen eenige oogenblikken te spreken.
In weerwil van hunne verwondering over dit verzoek op zulk een
laat en zonderling gekozen uur, meenden de beide heeren toch dat
de Franschman afdoende redenen moest hebben om zoo te handelen en stonden zij zijn verlangen toe, zonder er de minste aanmerking op te maken.
Hun onderhoud was van vrij langen duur ; wij achten het onnoodig
om het hier in zijn geheel mede te deden en zullen er alleen het
slot van opnemen, dat den hoofdinhoud genoegzaam zal doen blijken.
»Ik zal er niet verder op aandringen," zei don Tadeo, »ofschoon
gij het ons niet wilt zeggen, maar ik houd u voor een te degelijk
man, don Valentin, om niet te gelooven dat de redenen die u verplichten ons te verlaten, zeer gewichtig zijn."
»Van het hoogste gewicht," bevestigde de jonkman.
»Zeer goed ; maar als gij vertrekt, naar welk oord denkt gij u dan
te begeven?"
»Mijn hemel ! ik moet u ronduit bekennen, wat gij overigens reeds
weet, dat mijn vriend en ik gelukzoekers zijn, en dat ieder oord ons
vooreerst onverschillig is, daar wij inzonderheid op het toeval moe-.
ten bouwen."
»Dat ben ik niet met u eens," antwoordde don Tadeo glimlachend ;
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»hoor eens, ik heb in de provincie Valdivia groote bezittingen, die
ik binnen kort zelf denk te bezoeken. Wat zou u hinderen daarheen te gaan, liever dan ergens elders ?"
»Volstrekt niets."
»Ik heb op dit oogenblik behoefte aan een vertrouwd man, dien
ik met eene belangrijke zending in Araucanie bij het voornaamste
stamhoofd aldaar kan belasten. Als gij dus nu naar Valdivia gaat moet
gij Araucanie in zijn volle lengte doorreizen; wilt gij nu de man zijn
dien ik zoek en u met deze zending belasten, het ligt juist in uw weg?"
»Waarom zou ik niet?" zei Valentin, »ik heb nog nooit wildemannen gezien, en zou gaarne weten, wat er van is."
»Welnu, dat is dus afgesproken; gij vertrekt morgen, niet waar?"
»Morgen ? Sta mij toe reeds van daag, binnen weinig uren, want
de zon zal weldra opgaan."
»Dat is waar; nu dan, zoodra gij vertrekt zal de hofmeester u mijne
instructiën schriftelijk ter hand stellen."
»Car amb a!" riep Valentin vroolijk, »mooi zoo! nu ben ik op eens
in een ambassadeur herschapen !"
»Steek er den draak niet mee, vriend," riep don Tadeo; »de zending die ik u opdraag is van teederen aard, gevaarvol zelfs, dit wil
ik u niet verhelen ; als men de brieven bij u vond die gij zult overbrengen, zoudt gij groot gevaar loopen . . . . kortaf dus, wilt gij mijn
commissaris zijn?"
»Pardi 1 als er slechts gevaar in steekt, is het mij aangenaam genoeg ; en hoe heet die persoon, aan wien ik uwe dépêches moet
overbrengen?"
»De brieven zijn tweeledig, voor de eene helft betreffen zij u zelven; die zult gij op uwe reis openen om u te onderrichten nopens
zekere zaken die gij noodzakelijk weten moet, om in uwe zending
goed te slagen."
»Dat begrijp ik ; en de anderen?"
»De anderen moeten worden ter hand gesteld aan Antinahuel, hetgeen zoo veel zegt als Zonne-Tiker ."
»Wat gekke naam !" lachte Valentin. »En waar zal ik dien heer
vinden, die zich door zulk een ontzagwekkenden titel onderscheidt ?"
»Mijn hemel! gij vraagt mij zoo veel, vriend," zei don Tadeo, »ik
-weet het evenmin als gij."
»De Araucaner Indianen," viel don Gregorio hierop in, »zijn een
min of meer zwervend volk, het gaat soms vrij inteielijk onder hen
den man te vinden, dien men zoekt."
»Ba, ba! ik zal hem wel vinden, wees daar gerust op."
»Wij laten dit geheel aan u over."
»Binnen weinige dagen, zooals ik u reeds gezegd heb," zeide don
Tadeo, »ga ik zelf naar Valdivia, om er de jonge dame, die gij zoo
moedig gered hebt, in een klooster te plaatsen ; ik zal derhalve te
Valdivia uw antwoord afwachten."
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»Neem mij niet kwalijk, maar ik weet volstrekt niet waar Valdivia
ligt," merkte Valentin aan.
»Maak u daaromtrent niet ongerust, iedereen zal u den weg kunnen wijzen," hernam don Gregorio.
»Dank u !"
»En als gij soms nog van gevoelen verandert, wanneer wij elkander
wederzien, en gij lust hebt om bij ons te komen inwonen, dan weet
gij dat wij broeders zijn en dan moogt gij mij uw besluit gerust
doen kennen."
»Daar kan ik u geen ja of neen op zeggen, mijnheer, het zal aan
mij niet liggen of wij elkander dikwijls zullen wederzien."
Na nog eenige woorden samen te hebben gewisseld gingen de drie
mannen uiteen.
Eenige uren later, met het opgaan der zon bestegen Louis en
Valentin ieder een flink paard, dat don Tadeo hun gedwongen had
aan te nemen' en verlieten zij de chacra, vergezeld door Cesar.
Valentin had zijne dépêches uit handen van den majordomo ontvangen.
Op het oogenblik dat zij de landhoeve verlieten, wendde Louis onwillekeurig het hoofd om, om als het ware voor het laatst een oord
te groeten, dat hij voor altijd vaarwel zei en dat hem zoo dierbaar
was geworden.
Een der vensters werd zachtkens geopend en een jong meisje trad
te voorschijn, haar bekoorlijk gelaat badende in tranen.
De beide mannen bogen eerbiedig tot op den nek hunner paarden;
het venster ging weder dicht en Louis slaakte een diepen zucht.
»Vaarwel voor altijd!" murmelde hij met een gesmoorde stem.
»Misschien!" riep Valentin hem toe.
Zij gaven hunne paarden de sporen en verdwenen weldra in de
krommingen van den weg.
Drie of vier dagen later vertrokken ook don Tadeo en don Gregorio naar Valdivia, om er dona Rosaria heen te brengen.
Maar de vijand van welken zij zich op de Quinta Verde meenden
ontdaan te hebben, was niet dood.
De dolk der Sombere Harten was niet gewisser geweest dan de
kogels van den generaal. De beide vijanden zouden eerlang weder
tegenover elkander staan.
In weerwil van de gevaarlijke wond die de generaal Bustamente
ontvangen had, herstelde hij spoedig, dank zij de onafgebroken zorg
van zijn kundigen geneesheer en vooral de kracht van zijn gezond
gestel.
Don Pancho en de Linda, voortaan door den sterksten band, dien
van gemeenschappelijken haat, vereenigd, maakten zich gereed om
over don Tadeo eene schitterende en alles afdoende wraak te nemen.
De generaal had het herstel zijner gezondheid gekenmerkt door
het begaan van ongehoorde wreedheden, tegen allen die van vrijzin-
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nigheid verdacht werden gehouden, en met het instellen van een
soort van schrikbewind over het gansche grondgebied der Republiek.
Don Tadeo de Leon was dientengevolge buiten de wet gesteld,
terwijl zijne aanhangers en vrienden in den kerker geworpen en hunne
goederen verbeurd waren. Daarop, toen de generaal dacht dat hij
door deze strenge maatregelen zijn vijand tot het uiterste gebracht,
en niets meer van hem of zijne partij te duchten had, vertrok hij
uit Santiago, onder voorwendsel van eene reis door al de provinciën
der Republiek te moeten doen, en was hij weldra vergezeld van
zijne maltres de Linda, op weg naar Valdivia.

DE ONTMOETING.
Daar de voornaamste gebeurtenissen van ons verhaal voortaan in
Araucanie zullen plaats hebben, achten wij het noodig den lezer
eenige ophelderingen te geven omtrent een volk, dat onder al de
natiën die de Spanjaarden in Amerika ontmoetten, het eenigste was
dat in staat bleef hun het hoofd te bieden en, tot op het tijdstip
van onze geschiedenis, zijne vrijheid ongeschonden te handhaven en
bijna zijn geheele grondgebied te behouden.
De Araucanen of Moluchos bewonen de heerlijke landstreek tusschen de rivieren Biobio en Valdivia, aan de eene zijde begrensd
door de stille Zuidzee, en aan de andere door het hooge gebergte
der Cordilleras Andes.
Zij worden mitsdien geheel door de Chiliaansche Republiek ingesloten, van welke zij zich, zooals wij daareven gezegd hebben, altijd
onafhankelijk wisten te houden.
Wie zich deze Indianen als woeste of geheel onbeschaafde wilden
voorstelt, zou zich grootelijks bedriegen. De Araucanen hebben van de
Europeesche beschaving alles overgenomen wat hun van dienst kan
zijn, behoudens hun eigendommelijk karakter en levenswijs, zonder
zich om het overige te bekommeren. Van de vroegste tijden af,
vormden deze volksstammen eene sterke dicht aaneengesloten natie,

in het bezit en genot van wijze en streng gehandhaafde wetten. De
eerste Spaansche veroveraars stonden verbaasd, in dezen afgelegen
hoek van Amerika, eene machtige aristocratische Republiek en een
welgeordenden leenroerigen staat te ontmoeten, bijna in dezelfde vormen en op dezelfde grondslagen gebouwd als die welke gedurende
de XIIIe en XIVe eeuw in Europa algemeen geldende waren.
Wij willen hier in korte omtrekken de bijzonderheden schetsen
van den regeeringsvorm der Araucanen, die zich zelven met zekeren
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natuurlijken hoogmoed den naam geven van Aucas — vrije mannen.
Deze bijzonderheden van een volk tot hiertoe te weinig bekend,
kunnen, zoo wij vertrouwen, den lezer niet anders dan welkom zijn.
De schranderheid van dit volk vertoont zich reeds in de regelmatige staatkundige verdeeling van zijn grondgebied. Araucanie is, van
het noorden tot het zuiden verdeeld in vier Utal-Mapus of gouvernementen, namelijk : Languem Mapus — zeeland, Telbum Mapus — vlak land, — Inapirè Mapus — land onder de Andes, en
.Pirè.Mapus — land in de Andes.
Iedere Utal-Mapus onderscheidt zich weder in vijf Allaregues, —
Provinciën —, die elk negen Regues — districten — uitmaken.
Het r an de zee gelegene gewest omvat : de provinciën van Arauco,
Tucapel, Illicura, Baroa en Nagtolten : het platte gewest : Puren,
Ancol, Magnequa, Maxiduina en Repo cura ; het gewest aan den
voet der Andes: de landstreken Chacaico, Marben, Colhue, Quecheregua, en Quanagua; eindelijk het zoogenoemde land in de Andes,
dat al de valleien bevat der Cordilleras en bewoond wordt door de
.Puelshes, geduchte bergmannen die voorheen een vriendschappelijken
stam met de Araucanen uitmaakten, doch thans volgens hunne eigen
wetten worden geregeerd.
De voornaamste stamhoofden der Araucanen zijn de zoogenaamde
Toquis r), de Ado-Ubnenes en de Ulmenes.
Er zijn vier Toquis, een voor elken Utal Mapus '• onder hunne bevelen staan de Apo-Ulmenes, die op hunne beurt de Ulmenes onder
zich hebben.
De Toquis zijn onderling onafhankelijk, maai- saamverbonden voor
het algemeen welzijn.
De titels zijn erfelijk en gaan over in de mannelijke linie.
De vasallen of Mosotonos, zijn vrij, alleen in tijd van oorlog zijn
zij aan den militairen dienst onderworpen. Overigens zijn in dit land,
en dit maakt wezenlijk zijne kracht uit, alle mannen, in staat om de
wapens te dragen, soldaat.
Het is licht te begrijpen, wat de opperhoofden moeten zijn, onder
een volk dat hen als de eersten onder huns gelijken beschouwt ; ook
is hunne macht zeer beperkt, en zoo al eenige Toquis getracht hebben hun gezag uit te breiden, het volk, naijverig op Zijne voorrechten, heeft hen altoos binnen de grenzen weten te houden, die door
de oude wetten en gebruiken waren vastgesteld.
Een staat, waar de zeden zoo eenvoudig en de belangen zoo weinig ingewikkeld zijn, die naar zulke wijze geregeerd wordt en wier
leden alleen de vurigste liefde voor de vrijheid bezitten, is onoverwinnelijk : dit hebben de Spanjaarden menigmaal tot hunne schade
ondervonden.
Na herhaalde proefnemingen om dit kleine, midden in hun eigen
1) Dit woord komt van Toquin, hetgeen zooveel zegt als richten, bevelen.
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grondgebied gelegen hoekje land te veroveren zijn zij geëindigd met
de nutteloosheid hunner pogingen te erkennen, en stilzwijgend zich
zelven voor overwonnen te verklaren, door hunne veroveringsplannén
tegen de Araucanen voor altijd op te geven, met welke zij thans,
als een laatste redmiddel, verdragen hebben gesloten, en wier grondgebied zij vreedzaam doortrekken, als zij van Santiago naar Valdivia
willen gaan.
De Carampangue, in de taal der Araucanen zooveel beteekenend
als »schuilplaats der leeuwen" is eene bekoorlijke waterloop. half
bergstroom half rivier, die aan de ontoegankelijke toppen der Andes
ontsprongen,- met duizend watervallen van de hoogten afspartelt, en
na menige kronkeling door de valleien zich eindelijk in de zee verliest, twee mijlen ten noorden van Arauco.
Niets kan schooner zijn dan de oevers der Carampangue omgeven met lachende dalen, bedekt met welig houtgewas, rijk beladen
appelboomen, welige weiden, waar dieren van allerlei soort ongestoord grazen, en met die hooge bergen aan wier groenende hellingen, in de schilderachtigste wanorde, Indiaansche dorpen hangen,
als trossen hutten, welker kalkwitte muren schitteren in den zonneschijn en aan het landschap den bekoorlijksten aanblik verleenen.
Den dag waarop ons verhaal zich hervat, een schoonen morgenstond in Juli, of zo3als de Indianen haar noemen, Ayeu Anta, de
Maand der zon, reden twee ruiters gevolgd door een zwartbonten
nieuwfoundlandschen hond, in vollen galop langs de rivier, op een
nauwelijks zichtbaar spoor door de wilde beesten in het hooge gras
nagelaten.
Deze mannen, in het kostuum der Chilianen gekleed, zoo eensklaps te midden van deze wilde en eenzame natuur opgerezen,
maakten zoowel door hunne manieren als door hunne kleeding een
scherp contrast met alles wat hen omgaf, een contrast daar zij zelf
echter niets van schenen te gevoelen, want in dit woest en onherbergzaam oord, zoo vol gevaren en hinderlagen, jeden zij even vrij
en ongestoord als waren zij op weg van Parijs naar Saint-Cloud.
De beide ruiters, die onze • lezers zeker reeds terstond zullen hebben herkend, waren de graaf Louis de Prébois-Crancé en zijn zoogbroeder Valentin Guillois.
Achtereenvolgens hadden zij Maulé, Talca, en Concepcion doorreisd ; sedert twee maanden bijna waren zij op reis nu wij hen terug
vinden, in het hartje van Araucanie, onbekommerd hun weg vervolgende aan de boorden der Carampangue, op den I4den Juli 1837,
ten elf ure des morgens.
Onze jongelieden hadden den nacht in een verlaten rancho doorgebracht, die zij onder weg aantroffen, en waren met zonsopgang weder
op marsch gegaan; thans begon de honger hen te kwellen en kregen
zij grooten trek om te ontbijten. Na dus het oord waar zij zich
bevonden een weinig nauwkeuriger te hebben opgenomen, zagen zij
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op korten afstand een appelenboschje dat hen tegen de heete zonnestralen kon beschutten en een geschikte schuilplaats aanbood om
te rusten en hun eenvoudig maal te doen.
Zij stegen dus af en zetten zich neder onder een grooten appelboom, terwijl zij hunne paarden vrij lieten grazen of aan de jonge
struiken knabbelen. Valentin stiet met een stok eenige vruchten
van den boom, opende zijn alloijas — een grooten linnen zak dien
men achter zich op het paard legt — haalde er eenige scheepsbeschuit, een stuk gezouten vleesch en een kleine geitenkaas uit te
voorschijn en daarop begonnen de jongelieden lustig te eten, hun
voorraad broederlijk deelende met Cesar, die tegenover hen deftig
zat te kijken naar ieder brokje dat zij in hun mond staken.
»Caramba !" grinnikte Valentin komiek, »dat is een pleizierig zitje,
als men zoo van des morgens vier ure af heeft te paard gereden."
»Ik wil niet ontkennen, dat ik er een weinig door vermoeid ben,"
zei Louis.
»Mijn arme vriend, dat komt maar omdat gij minder gewoon zijt
aan een langen rit dan ik ; 't is wel lomp van mij dat ik daar
niet aan gedacht heb."
»Bah ! integendeel, ik verzeker u dat ik er zeer goed aan begin
te wennen ; en dan," vervolgde hij met een zucht, »de lichamelijke
vermoeienis doet mij minder denken aan . ."
»Juist, juist," viel Valentin hem in de rede: »komaan, het doet mij
goed dat ik u dus hoor spreken, ik zie wel, gij begint een man te worden."
Louis schudde zwaarmoedig het hoofd.
»Neen," zeide hij, »gij bedriegt u, maar nu ik zie dat het kwaad
dat mij treft niet te verhelpen is, doe ik mijn best om er mij tegen
in te zetten."
»Ja! de hoop is een der laatste illusiën van het hart: als die niet
langer bestaat sterft de liefde weg."
»Of hij, die ze gevoelt," zei de jonkman met een pijnlijken glimlach.
Er volgde een poos stilte. Valentin nam het eerst het woord
weder op.
»Wat een heerlijk land !" riep hij uit, min of meer in geestvervoering, met het oogmerk om aan het gesprek een andere wending te
geven, terwijl hij met smaak een ferm stuk spek verslond.
»Ja! maar de wegen zijn ongebaand."
»Wacht maar?" lachte Valentin, »misschien loopt de weg nog uit
op een paradijs ;" zich toen tot den hond wendende riep hij : »en
gij, Cesar, wat denkt gij wel van onze reis! zeg, beste jongen!"
De hond kwispelde met den staart en richtte de schrander tintelende blikken op zijn meester, terwijl hij met grage tanden de brokken verslond die deze voor hem ten beste had.
Plotseling echter staakte hij zijn vreedzamen arbeid, liet zijne lekkere beetjes rusten, stak den kop op, spitste de ooren en begon
woedend te huilen en te blaffen.
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»Stil! Cesar!" zei Valentin, »waarom blaft gij zoo? gij weet wel
dat wij in de wildernis zijn, en in de wildernis is niemand, wat drommel denkt gij wel?"
Cesar ging echter voort met blaffen en huilen, zonder naar zijn
meester te luisteren.
»Hm, riep Louis, »ik ben niet van uw gevoelen, ik geloof dat de
Amerikaansche wildernissen zeer bevolkt zijn."
»Gij kondt wel gelijk hebben."
»Het geblaf van den hond komt mij niet natuurlijk voor, wij moeten bedachtzaam zijn en zekere voorzorgen nemen."
»Laat mij begaan,' zei Valentin, en toen den hond aansprekende ;
»Pas op, als je niet zwijgt, Cesar! dat begint mij te vervelen ; wat
plaagt je toch dat je zoo onrustig bent? zou ie een hert hebben
geroken? Caramba! dat zou een aardig buitenkansje voor ons zijn."
Meteen stond hij op en wierp een bespiedenden blik om zich heen,
maar hij bukte even spoedig naar den grond, en greep de buks, terwijl hij Louis wenkte hetzelfde te doen, om op alle gebeurlijke zaken
voorbereid te zijn.
* »Duivels!" riep hij, »Cesar had gelijk en ik moet bekennen dat ik
een domkop was, kijk daar, Louis!"
Deze wendde de oogen naar den kant dien zijn kameraad hem
aanwees.
»0, o!" riep hij, »wat is dat?"
»Hm! ik geloof dat wij onze handen zullen moeten uitsteken."
»Op Gods genade !" antwoordde Louis, zijn geweer ladende.
Tien Indianen in vollen wapendos en op prachtige paarden gezeten,
stonden op nauwelijks vijf en twintig passen van de reizigers verwijderd, terwijl deze zich niet konden begrijpen hoe zij zoo dicht hadden kunnen naderen zonder opgemerkt te worden.
Ondanks de pogingen van Valentin om Cesar tot zwijgen te bren gen, bleef deze woedend doorblaffen en weerhield hij hem nauwelijks de Indianen aan te vliegen.
De Araucaansche krijgslieden stonden onbewegelijk op hunne
plaats en gaven taal noch teeken, maar beschouwden de Franschen
met eene opmerkzaamheid die Valentin bij zijn ongeduldigen aard,
bijzonder ongepast begon te vinden.

XVII.
DE PUELCHEN.
»Hier zoo!" riep Valentin en floot zijn hond, die onmiddellijk bij
hem kwam staan ; »die knapen zien er mij alles behalve vriendschap-
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pelijk uit; zijn wij op onze hoede, men kan nooit weten wat er gebeurt."
»'t Zijn Araucanen," zei Louis.
»Zoudt gij dat denken ? dan zijn de Araucanen verduiveld leelijk."'
»Toch niet! ik verzeker u dat ik ze zeer schoon vind."
»'t Is mogelijk, uit een kunstenaars oog bekeken," meesmuilde Valantin ; »in allen geval, laten wij zien wat zij doen zullen."
En op zijn geweer leunend, stond hij hen af te wachten.
De Indianen spraken onderling en bleven de jongelieden in de verte
eankijken.
»Zij overleggen samen, met welke saus zij ons zullen opvreten," zei
Valentin.
»In 't geheel niet."
»Loop heen!"
»Pardi! het zijn geen menscheneters."
»Zoo ! des te erger, dan ontbreekt hun iets, of zij zijn zeker niet
echt! al de wildemannen die men tegenwoordig te Parijs op de kermis laat 'zien, zijn toch menscheneters."
»Gek ! gij lacht altijd."
»Zoudt gij liever willen dat ik huilde ? mij dunkt ik vind onze positie op dit oogenblik waarlijk zoo verleidelijk niet, om haar nog
onaangenamer te maken door sombere voorstellingen.'
Deze Indianen waren meerendeels kloeke volwassen mannen van veertig á vijf-én-veertig jaar oud, gedost in het kostuum der Puelchen, een
der krijgshaftigste natiën in Opper-Araucanië ; de kakelbonte Foncho
(mantel) golfde van hunne schouders, de wijde calzoner as (broek) aan de
heup dicht gesloten, reikte tot aan de enkels • het hoofd was ongedekt, de lange glanzig zwarte, met olie bestreken
' haren werden met
een lint opgehouden, dat hun voorhoofd sierde als een diadeem, en
hun aangezicht was met verschillende kleuren beschilderd.
Hunne wapenrusting bestond in een lange piek van bamboes met
een ijzeren punt, een groot mes in hunne laarzen van ongelooide
stierenhuid gestoken, een geweer dat aan den zadelknop hing, en
een rond schild, met leder bekleed en met paardemanen zoo wel
als met bossen menschenhaar versierd.
Die hun opperhoofd scheen te zijn, was een man van reusachtige
gestalte, met sterk sprekende trekken ; zijn hardvochtig en fier gelaat droeg tevens den stempel van zekere vrijmoedigheid en oprechtheid, iets dat bij de Indianen zelden voorkomt. Het eenige wat hem van
zijne metgezellen onderscheidde was een groote adelaarsveér rechtop
aan den linkerkant van zijn hoofd gestoken, in het helroode lint dat
zijne haren samenhield.
Na eenige minuten met zijne kameraden te hebben geraadpleegd,.
kwam het opperhoofd op de reizigers af, liet zijn paard eenige wendingen maken met onnavolgbare behendigheid en zwier, en streek
zijn lans ten teeken van vrede.
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Op drie passen van Valentin bleef hij staan en sprak tot hem int't Spaansch, na een plechtstatigen groet op Indiaansche wijze, met
de rechterhand op de borst en het hoofd tweemaal in verschillende
richting buigende:
»Marry-Marly," zeide hij, »mijne broeders zijn Muruches — vreemdelingen — en geene Culme-Buinca — ellendige Spanjaarden. —
Waarom kwamen zij zoo ver uit hun land?"
Deze vraag, met den scherpen keelklank en op den nadrukkelijken toon der Indianen gedaan, werd door de jonge lieden, die, zooals
wij vroeger reeds gezegd hebben, zeer goed Spaansch kenden, volkomen verstaan.
»Hm!" zei Valentin tegen zijn zoogbroeder, »dat schijnt geen
wildeman van de gewone soort, wat dunkt u?"
»Bah!" riep Louis, »geef hem gerust antwoord, dat verbindt ons
tot niets."
»Dat 's waar," meesmuilde Valentin ; »in allen geval wagen wij er
niets mede en kunnen wij niet erger in 't gedrang komen dan wij nu
reeds zijn."
Thans zich tot het opperhoofd wendende, die bedaard stond te
wachten, zeide hij lakoniek :
»Wij zijn op reis."
»Zoo gansch alleen ?" vroeg het opperhoofd.
»Verwondert u dat, vriend ?"
»Mijne broeders vreezen dus niet?"
»Wat zouden wij vreezen;" antwgordde de Parijzenaar spotachtig,
»wij hebben niets te verliezen."
»En uw haar dan?"
Louis begon te lachen en keek Valentin aan. »Ah zoo ! zou hij
misschien met de dubbelzinnige kleur van mijn haar durven gekscheren, die geverfde leelijkert," bromde Valentin binnen 's monds
en min of meer kwaad, daar hij den Indiaan niet begreep. »Wacht
dan maar even !" En nu vervolgde hij overluid:
»Weest zoo goed en gaat uws weegs, mijne heeren en wildemannen ; wat gij mij vertelt, heeft de eer niet van mij te bevallen, houdt
u dus voor gewaarschuwd."
Hij haalde zijn buks over, zette de kolf aan zijn schouder en
mikte naar het opperhoofd.
Louis, die de verschillende wendingen van het gesprek nauwkeurig had beluisterd, ofschoon zonder een woord mede te spreken,
volgde het voorbeeld van zijn vriend en richtte zijn buks naar de
groep der Indianen.
Het opperhoofd had zonder twijfel weinig begrepen van hetgeen
de Franschman gezegd had ; maar wel verre van zich over de dreigende
manoeuvre die er op volgde verbaasd te toonen, beschouwde hij de
krijgshaftige houding der vreemdelingen met zekeren glans van welbehagen, en toen zachtzinnig de tromp van het geweer dat op zijne
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borst gericht was afwendende, zeide hij op vredelievenden toon:
»Mijn vriend vergist zich, ik bedoel geenzins hem te beleedigen,
ik ben zijn Penni — broeder -- en die van zijn metgezel. Waren
de bleekgezichten niet aan het eten toen ik met mijne kinderen aankwam?"
»Te weerga ja! hoofdman, gij hebt gelijk," riep Louis hem vroolijk toe ; »gij zegt de waarheid, uwe plotselinge verschijning heeft
ons belet onzen mageren maaltijd te eindigen."
»Die intusschen tot uw dienst is," vervolgde Valentin, en wees
met de hand naar de verstrooide spijzen op het gras.
»Dat neem ik aan," antwoordde de Indiaan goedwillig.
»Bravo !" riep Valentin terwijl hij zijn buks wegwierp en zich gereed maakte om weder te gaan zitten : »aan tafel dan!"
»Ja," hernam de hoofdman, »mits onder een voorwaarde."
»Welke?" vroegen de jongelieden.
»Dat ik mijn aandeel inbreng."
»Toegestaan," zei Louis.
»Dat is niet meer dan billijk," voegde Valentin er bij ; »des te
meer, daar wij niet rijk zijn en u slechts een sober maal kunnen
voorzetten."
»Het brood van een vriend is altijd goed," zei het opperhoofd
ernstig.
»Voortreffelijk geantwoord ! Ongelukkig bestaat ons brood op dit
°ogenblik alleen in oudbakken beschuit."
»Daar zal ik in voorzien."
Het opperhoofd sprak eenige woorden in 't Molucho tegen zijne
gezellen.
Deze grabbelden nu in hunne alforjas en haalden er gebakken
maïskoeken uit, charqui (gerookt vleesch) en verscheidene leeren
flesschen met chicha, een soort van cider uit appels en mais bereid.
Alles werd op het gras voor de beide Franschen neergezet, die
verwonderd opkeken bij zulk een plotseling en weinig verwachten
overgang van gebrek tot overvloed.
De Indianen stegen nu allen af en zetten zich in een kring rondom
de reizigers neder.
Het opperhoofd wendde zich weder tot zijne gasten.
»Eet toch, mijne broeders," zeide hij met een vriendelijken lach.
De jongelieden lieten zich deze minzame uitnoodiging geen tweemaal zeggen, maar vielen met lust aan den milden voorraad die hun
zoo hoffelijk werd aangeboden. Gedurende de eerstvolgende minuten
heerschte er onder de gasten eene diepe stilte; doch nauwelijks hadden zij hun eetlust een weinig voldaan, of het gesprek nam weder
een aanvang.
Er zijn wellicht geen menschen die zich beter op de wetten der
gastvrijheid verstaan dan de Indianen.
Zij bezitten een verwonderlijk instinct van gezellige welvoegelijkheid,
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om het hier zoo eens te noemen, dat hun als op den eersten slag
met onfeilbare juistheid doet raden welke gasten zij voorhebben, welke
vragen zij hun kunnen voorstellen en hoe ver zij hierin mogen gaan
zonder tot onbescheidenheid te vervallen.
De beide Franschen, die zich voor het eerst sedert hunne komst
in Amerika in aanraking met de Araucanen bevonden, konden zich
niet genoeg verwonderen over de wellevendheid en de edele en vrije
manieren, van deze menschen, die zij volgens de leugenachtige verhalen van vroegere schrijvers, even als de meeste Europeanen, gewoon waren als lompe wildemannen te beschouwen, geheel ontbloot
van verstand of eenig begrip van welvoegelijkheid.
»Mijne broeders zijn geen Spanjaarden," zeide het opperhoofd.
»Dat zijn wij ook niet," antwoordde Louis ; »maar hoe hebt gij
dat kunnen merken?"
»0 1" riep hij met een minachtenden glimlach, »wij kennen die
chia.plos — slechte soldaten — wel ; zij zijn te lang onze vijanden geweest, dan dat wij ons hierin zouden vergissen. Uit welk eiland komen mijne broeders?"
»Ons land is geen eiland," merkte Valentin aan.
»Mijn broeder vergist zich," hervatte het opperhoofd met nadruk ;
»er is maar een land dat geen eiland is en dat is het land der Aucas — vrije mannen."
De jongelieden bogen het hoofd, want tegénover een zoo beslissend
uitgesproken gevoelen, werd alle red eneering onmogelijk.
»Wij zijn Franschen," antwoordde Louis.
»Franschen, een goed. en dapper volk ! wij hebben verscheiden
Fransche krijgslieden bij ons gehad , gedurende den grooten oorlog."
»Zoo!" zeide Louis nieuwsgierig, »hebben er Fransche krijgslieden
met u gestreden?"
»Ja!" antwoordde de Indiaan met blijkbaren trots, »krijgslieden met
grijze baarden, wier borst met eervolle wonden bedekt was, die zij:
ontvingen in de oorlogen op hun eiland, toen zij streden onder de
bevelen van hun groote opperhoofd Zaleon — Napoleon r)."
»Napoleon 1" riep Valentin verwonderd.
»Ja, ik geloof dat de bleekgezichten zijn naam zoo uitspreken; heeft
mijn broeder hem gekend ?" vroeg de Indiaan met kwalijk verborgen
nieuwsgierigheid.
»Neen," antwoordde de jonkman, »ofschoon onder zijn bestuur geboren, was ik nog te jong om hem te zien, en nu is hij dood."
»Mijn broeder vergist zich," zei de Puelch met zekere ernstige
gemoedelijkheid, »zulke krijgslieden als hij sterven niet. Als zij hun
werk op aarde hebben afgedaan
afgedaan gaan zij naar de eskennane —
— den meester der wereld."'
het paradijs — om te jagen met
,

i) Historisch.
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De Franschen bogen met een gezicht alsof zij er volkomen mede
instemden.
»'t Is toch zonderling," zei Louis, »dat de naam van dat machtig
genie tot in de verste en minst bekende gewesten des aardbols is
doorgedrongen, en dat zijn roem zuiver en schitterend bewaard blijft,
te midden van deze onbeschaafde menschen, terwijl men in Frankrijk
daar hij alles voor gedaan heeft, dien gedurig zoekt te bezwalken en
zelfs te vernietigen."
»Onze broeders komen zeker om handel met ons te drijven, even
als hunne landgenooten die van tijd tot tijd onze jachtgronden kwamen
bezoeken ? maar waar zijn hunne koopwaren?" hervatte het opperhoofd.
»Wij zijn geen kooplieden," antwoordde Valentin ; »wij komen hier
alleen om onze Araucaansche broeders te bezoeken, van wier wijsheid en gastvrijheid men ons zooveel verteld heeft."
»De Moluchos houden van de Franschen," zei het opperhoofd,
zeer gevleid door dit compliment. »Mijne broeders zullen in onze
tolderias — dorpen — goed ontvangen worden 1"
»Tot welken stam behoort mijn broeder?" vroeg Valentin, wel in
zijn schik met den goeden dunk dien de Indianen van zijn landgenooten schenen te hebben.
»Ik ben een der voornaamste Ulmenes van den heiligen stam der
Groot Hazen," antwoordde het opperhoofd trotsch.
»Dank u ; nog een woord."
»Mijn broeder spreke, mijn ooren zijn geopend !"
»Wij zijn op weg om een opperhoofd dér Moluchos op te sporen,
aan wien wij door een paar vrienden van onze kleur, met welke hij
dikwijls handel dreef, zijn aanbevolen."
»Hoe is de naam van dat opperhoofd ?"
»Antinahuel 1"
»Goed !"
»Kent mijn broeder hem ?"
»Ik ken hem. Als mijne broeders mij willen volgen, zullen zij de
toldo — hut — van een opperhoofd zien, waar men hen onthalen
zal als Pennis — broeder. — Zoodra, zij daar een weinig zijn uitgerust, zal ik hen, op hun verlangen, zelf naar Antinahuel geleiden,
den machtigsten Toqui der vier Utal-Mapus van het bondschappelijk
Araucanië."
»Over welke provincie regeert Antinahuel?"
»De Pire-Mapus, dat wil zeggen het binnenste der Andes."
»Dank u!"
»Nemen mijne broeders het voorstel aan dat ik hun gedaan heb?"
»Waarom zouden wij het niet aannemen, hoofdman, zoo het ten
minste, daar ik niet aan twijfel, ernstig gemeend was?"
»Dat mijne broeders dan met ons gaan, mijne tolderia is niet ver
van hier."
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Het ontbijt was sedert een geruimen tijd geëindigd, en de Indianen zaten reeds te paard.
»Kom, laten we medegaan," zei Valentin; »die Indiaan schijnt zoo
oprecht en spreekt zoo rondborstig, en buiten dat krijgen wij eene
uitmuntende gelegenheid om de zeden en gebruiken der Araucanen
te bestudeeren ; wat denkt gij er van, Louis? dat kon wel aardig
worden."
»Goed ! ik voor mij zie geen eene reden om het af te wijzen."
»Op Gods genade dan!"
Met een sprong was Valentin te paard. Louis volgde zijn voorbeeld.
»Op marsch !" kommandeerde het opperhoofd.
En de Puelcher krijgslieden vertrokken in galop.
»Inderdaad!" riep Valentin op zijn koddige manier, »ik moet zeggen dat die wildemannen iets goeds over zich hebben, ik begin tegen wil en dank belang in hen te stellen, het zijn echte Schotsche
hooglanders wat gastvrijheid betreft. \Vat mijne regiments-kameraden en vooral mijne vrienden op de Boulevard du Temple wel zeggen zouden, als zij wisten wat mij overkomt? hoep! als de hemel
valt dragen wij allen een blauwe muts!"
Louis meesmuilde bij dezen bluf van den onverbeterlijken straatjongen, en zonder zich verder om iets te bekommeren gaven de
jongelieden zich vroolijk over aan het geleide hunner gidsen, die na
den oever der rivier verlaten te hebben, in vollen ga,lop een pad naar
de bergen insloegen.

X V III.
DE ZWARTE JAKHALS.
Tot recht verstand van de thans volgende feiten, zijn wij verplicht
hier een avontuur in te lasschen, dat van ruim twintig jaar vroeger
dagteekent dan het begin onzer historie.
Op zekeren kouden regenachtigen nacht, tegen het einde van December 1816, reed een eenzaam reiziger op een uitmuntend paard,
dicht in zijn ruimen mantel gewikkeld, in snellen draf, den weg of
liever het verloren bergpad op, dat van Cruces naar San José voert.
Deze man was een vermogend grondbezitter, die zijn gewonen
jaarlijkschen toer door Araucanië deed om met de Indianen over
eene groote levering van koeien en schapen te handelen.
Omstreeks twee ure des namiddags van Cruces vertrokken, had hij
zich onder weg te lang opgehouden, door het afdoen van onderscheidene zaken met zijne huasos of pachters ; hij haastte zich dus om
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naar eene hacienda te komen, die hem toebehoorde, eenige mijlen
voorbij de plaats waar hij zich op dit oogenblik bevond en waar hij
den nacht wenschte door te brengen.
Het land was toen verre van rustig.
Sedert de laatste dagen waren de Puelchen gewapend op de grenzen van Chili verschenen en hadden zij strooptochten op het gebied
der Republiek gemaakt, vele chacras verbrand en al de gezinnen

der blanken die zij konden machtig worden weggevoerd, onder kommando van hun opperhoofd den beruchten Zwarten jakhals, wiens
wreedheid reeds bij het noemen van zijn naam allen, die aan zijne
rooverijen waren blootgesteld, met schrik en ijzing vervulde.
Het was dus niet zonder ongerustheid en heimelijken angst dat
onze straks genoemde reiziger den eenzamen weg bereed, die hem
naar de plaats zijner bestemming moest brengen, en door bijkomende
omstandigheden klom zijne ongerustheid met iedere minuut. Een
vreeselijk onweder, dat reeds den geheelen dag had gedreigd, barstte
eindelijk los, met eene woede waarvan de Europeaan in zijne kalmere
luchtstreek zich geen denkbeeld kan maken.
De wind loeide met kracht door het zwiepend en krakend geboomte,
terwijl de regen bij stroomen neerviel en de bliksemstralen het paard
verbijsterden, dat gedurig steigerde en niet langer voort wilde.
De ruiter spoorde intusschen des te sterker zijn schichtig ros, en
trachtte, zooveel de duisternis hem toeliet, rond te zien om niet van
het rechte spoor te raken. Na ongehoorde inspanning, kwam hij
eindelijk de grootste bezwaren te boven, reeds zag hij in de verte
bij iederen bliksemslag de donkere schaduw der muren van zijne
hacienda, en weldra schitterden als sterren in de duisternis de lichten, door zijne bedienden ontstoken om hem den weg te wijzen, toen
zijn paard eensklaps zulk een onverhoedschen zijsprong maakte dat
hij bijna uit den zadel werd geworpen.
Zoodra het hem met veel moeite gelukt was zijn paard weder
meester te worden, zocht hij rond naar de oorzaak die het anders
zoo rustige dier had doen schrikken, en niet zonder ontsteltenis zag
hij nu verscheidene mannen, van alles behalve gunstig voorkomen,
onbewegelijk voor hem op den weg staan.
Het eerste wat de ruiter deed, was naar zijne pistolen grijpen, om
zich in staat van verdediging te stellen en zijn leven zoo duur mogelijk te verkoopen, daar hij begreep onder een troep bandieten vervallen te zijn.
»Grijp niet naar uwe wapenen, don Antonio Quintana," riep eene
barsche stem, »men vraagt naar uw leven, noch naar uw geld."
»Wat wilt ge dan?" vroeg hij, min of meer door deze ronde verklaring gerustgesteld maar toch altoos op zijne hoede.
»Huisvesting voor dezen nacht," antwoordde dezelfde ruwe stem.

Don Antonio trachtte den spreker te herkennen, maar kon zijn
gelaat niet onderscheiden, daar de nacht al te donker was.

Ret eerste wat de ruiter deed, was naar zijne pistolen grijpen, bladz. 96.
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»De deuren van mijn huis zijn nooit voor een vreemdeling gesloten," zeide hij, »waarom hebt gij niet aangeklopt?"
»Daar wij wisten dat gij hier langs moest komen, hebben wij u
liever willen afwachten.'
»Wat verlangt ge dan van mij?"
»Dat zal ik u wel zeggen als wij bij u in huis zijn ; de openbare
weg is een slechte plaats voor vertrouwelijke mededeelingen. '
»Als gij mij niets meer te zeggen hebt, en even spoedig verlangt
onder dak te komen als ik, vervolgen wij dan onzen weg."
»Rijd voort: wij zullen u volgen."
Zonder verder een woord te wisselen, trokken zij voort in de richting der hacienda.
Don Antonio Quintana was een kloekzinnig en welberaden man,
de wijs waarop hij de lieden geantwoord had die hem zoo plotseling
den weg versperden, bewees dit ten volle; in weerwil van de gemakkelijkheid waarmede de man zich uitdrukte die hem aansprak, had hij
aan zijn eigenaardig keelgeluid reeds bij het eerste woord een Indiaan herkend ; de vrees had bij hem dus onmiddellijk plaats gemaakt
voor nieuwsgierigheid en hij aarzelde niet om de gevraagde gastvrijheid te verleenen, wel wetende dat de Araucanen, Puelchen, Huilichen
of Moluchos nimmer het huis zullen berooven waar zij eens werden
opgenomen en dat de gastheer die hen ontvangt hun heilig is.
Weldra kwamen zij aan de hacienda.
Don Antonio had zich niet vergist, de lieden die hem op zulk een
vreemde manier hadden bejegend, waren wel degelijk Indianen. Zij
waren vier in getal en onder hen bevond zich eene jonge vrouw met
een zuigend kind. De hacendero leidde hen in zijne woning binnen,
met al de hoffelijke vormen die de Castiljaansche wellevendheid
voorschrijft.
Hij gaf aan zijne peones — Indiaansche bedienden — die het woeste
voorkomen der vreemdelingen niet weinig vervaard maakten, last om
hen van alles te bedienen wat zij verlangden.
»Drinkt en eet, doet als of ge thuis waart," riep hij tot zijne
gasten.
»Ik dank u," antwoordde de man die tot hiertoe het woord voor
allen gedaan had, »wij nemen uw aanbod even gul aan als gij het
ons doet; doch enkel wat de levensmiddelen betreft, daar wij groote
behoefte aan hebben."
»Wilt gij dan niet uitrusten tot de dag aankomt ?" vroeg don Antonio, »de nacht is donker, en het weer al te slecht om te reizen."
»Een stikdonkere nacht is juist wat wij verlangen ; bovendien, wij
moeten onmiddellijk vertrekken. Mag ik u intusschen de tweede vraag
doen, die ik u had voor te stellen?"

»Verklaar u nader," zei de Spanjaard, terwijl hij den spreker oplettend gadesloeg.
Het was iemand van omtrent veertig jaar, groot van gestalte en
OPPERH. D. AUCAS. 1.
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welgemaakt : zijne krachtvolle trekken en zijn gebiedende blik, bewezen dat hij gewoon was te bevelen.
»Ik ben de man," begon hij zonder verdere inleiding, »die de
jongste malocca — inval — op het gebied der blanken kommandeerde ;
al mijne mosotones werden gisteren in eene hinderlaag door uwe
lanceros omgebracht ; alleen deze drie, die gij 1-ier ziet, zijn mij overgebleven van een troep krijgslieden van twee honderd man sterk ; al
de overige zijn gesneuveld, ik zelf werd gewond, verjaagd, nagezet
als een wild beest, zonder paarden om mijn stam weder te bereiken,
en zonder wapens om mij te verdedigen als ik op de vlakte werd
aangevallen, ik kom u derhalve de noodige middelen vragen om
aan mijne vervolgers te kunnen ontsnappen. Ik zoek u niet te bedriegen noch uw vertrouwen te verschalken, daarom moet ik u den
naam zeggen van den man wiens behoud in uwe handen is : Ik ben
de grootste vijand der Spanjaarden, die zijn leven heeft doorgebracht
met hen te bevechten ; in een woord, ik ben de Zwarte Jakhals, de
Apo Ulmen der Zwarte Slangen."
Bij het hooren van dezen geduchten naam, kon de Chiliaan zijn
schrik niet verbergen ; maar terstond zijne zelfbeheersching hernemende, antwoordde hij met eene kalme, vriendelijke stem.
»Gij zijt mijn gast, en gij zijt ongelukkig, twee titels die mij steeds
heilig waren ; verder wil ik niets van u weten, gij zult de paarden
en de wapenen hebben."
Een onbeschrijfelijk zachtzinnige glimlach verhelderde het gelaat
van den Indiaan.
»Een laatst verzoek nog," zeide hij.
»Spreek."
Thans greep het opperhoofd de hand der jonge Indiaansche vrouw,
die tot hiertoe onbeweeglijk op den grond gehurkt had zitten schreien, haar kind in de armen wiegende, en stelde haar aan don Antonio voor.
»Deze vrouw behoort mij," zeide hij, »dat kind is het mijne, ik
vertrouw ze beiden aan u toe."
»Ik zal er voor zorgen, de vrouw zal mijne zuster, het kind zal
mijn zoon zijn," was al wat de hacendero antwoordde.
»De Apo-Ulmen zal .het niet vergeten," stotterde het opperhoofd
der Puelchen met een ontroerde door snikken afgebroken stem.
Hij drukte het. hulpeloos wicht dat hem toelachte een kus op
het voorhoofd, wierp zijne vrouw een teederen blik toe en snelde naar
buiten, door zijne kameraden gevolgd.
Don Antonio liet hun paarden geven, voorzag hen van wapens, en
de vier Indianen verdwenen weldra in de duisternis.
Er verliepen een aantal jaren zonder dat don Antonio iets van den
Zwarten Jakhals vernam ; het kind en de vrouw bleven altoos op de
hacienda en werden er behandeld alsof zij tot de familie van den
Spanjaard behoorden.
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De hacendero was gehuwd geweest ; maar na eene allergelukkigste
echtvereeniging van nauwelijks een jaar, stierf zijne vrouw bij de geboorte van een lief kind, een dochtertje, dat de vader Maria had
,genoemd.
De beide kinderen groeiden nevens elkander op, bewaakt door de
,onvermoeide zorg der Indiaansche vrouw, en beminden elkander als
broeder en zuster.
Op zekeren dag verscheen er te Rio Clara, de stad waar don Antonio
woonde' een talrijke troep Puelchen allerprachtigst uitgedost en bereden.
Aan het hoofd dezer Indianen reed de Zwarte Jakhals ; hij kwam
zijne vrouw en zijn kind terug halen bij den Spaanschen edelman die
hem vroeger had gered.
De ontmoeting was inderdaad treffend. Het opperhoofd scheen zijne
Indiaansche onbuigzaamheid geheel te vergeten, hij gaf zich ongedwongen over aan het gevoel dat hem geheel overmeesterde en genoot al het geluk des wederziens, na zoo lang gescheiden te zijn
geweest van twee wezens die hem het dierbaarste waren op aarde.
Toen hij weder vertrekken zou en de beide kinderen hoorden dat
Zij van elkander scheiden moesten vloeiden er bittere tranen. Van
hunne geboorte af aan gewoon om met elkander te leven, begrepen
Zij niet waarom dit nu niet langer zoo blijven kon.
Don Antonio had zijn handel op verschillende punten aan de
grenzen al meer en meer uitgebreid, hij bezat vele chacras, waar
veefokkerij op groote schaal gedreven werd.
De Zwarte Jakhals, die hem een onbegrensde dankbaarheid en
beproefde vriendschap toedroeg, was hem in zijne ondernemingen
van groot nut ; menigmaal deed hij den hacendero met zijne landgenooten voordeelige koopen sluiten, en vooral beschermde hij diens
eigendommen tegen de roofzucht der plunderaars.
Alle jaren bezocht don Antonio zijne chacras, doorliep gansch
Araucanië en bracht gewoonlijk een paar maanden door onder den
stam der Zwarte Slangen bij zijn vriend den Zwarten Jakhals ; op
deze reizen werd hij steeds door zijne dochter verzeld, uit hoofde
.der genegenheid die er tusschen de beide kinderen bestond.
Zoo gingen de zaken gedurende verscheidene jaren.
Op het tijdstip waarmede onze historie aanvangt was de Zwarte
jakhals reeds overleden, hij stierf als een dapper krijgsman in een
gevecht op de grenzen; zijn zoon Antinahuel bijna vijf-en-twintig jaren
oud, die de voetstappen zijns vaders op eene schitterende wijs beloofde te drukken, werd in zijn plaats tot Apo-Ulmen verkozen, vervolgens tot Toqui van zijn Utal-Mapus of provincie, zoodat hij als
een der voornaamste personen van Araucanië kon worden beschouwd.
Don Antonio was mede gestorven, kort na het huwelijk van dona
Maria met don Tadeo de Leon, en van verdriet over het wangedrag
zijner dochter, wier buitensporige levenswijs een vreeselijke opspraak
in de groote wereld te Santiago had verwekt.
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Dona Maria had Antinahuel niet meer gezien, dan bij zeer lange
tusschenpoozen, maar tusschen deze twee was de vriendschap niet
slechts even levendig gebleven als in den tijd hunner eerste kindsheid, maar van de zijde des jongen krijgsmans ondervond zij zulk
eene dweepzieke gehechtheid dat hij de nietigste grillen der jonge
dame als zoovele bevelen beschouwde en ten uitvoer bracht.
Groot was ook de verwondering onder de krijgslieden van den
stam der Zwarte Slangen toen zij tegen den avond van den dag
waarop ons verhaal zich hervat, in hunne tolderio dona Maria zagen
aankomen, alleen verzeld van twee harer peons en zich regelrecht
naar de rancho van den toqui begevende.
Zoodra het jonge opperhoofd haar zag naderen, blonk er op zijn
anders gewoonlijk zoo somber gezicht een straal van genoegen.
»Daar is de Wilde roos der Wouden!" riep hij uit. »Mijne zuster
denkt dus nog aan den armen Indiaan ?"
»Ik kom de toldo mijns broeders bezoeken," zeide zij, terwijl zij
boog om zich door hem het voorhoofd te laten kussen, »mijn hart
is treurig, de smart verteert mij, dus heb ik aan mijn broeder gedacht."
Het opperhoofd zag haar aan met een blik van gemengde onrust
en verdriet.
»Laat vrij droefenis de oorzaak zijn waaraan ik de komst mijner zuster te danken heb," zeide hij, »toch maakt haar bezoek mij niet minder gelukkig."
»Ja," riep zij, »als men lijdt, denkt men aan zijne vrienden."
»Mijne zuster deed wel dat zij aan mij dacht ; wat kan ik voor
haar doen?"
»Mijn broeder kan mij een grooten dienst bewijzen."
»Mijn leven behoort aan mijne zuster, zij weet dat zij er naar welgevallen over beschikken kan."
»Ik dank u! ik wist wel dat ik op mijn broeder zou kunnen rekenen."
»Altijd en overal!" zei Antinahuel.
En niet eene eerbiedige buiging voor de jeugdige dame geleidde
hij haar in zijne rancho, waar zijne moeder reeds alles gereed gemaakt had, om op eene waardige wijs de dame te verwelkomen die
zij zoovele jaren als haar eigen kind had lief gehad.

TWEE VRIENDEN DIE ELKANDER VERSTAAN.
Antinahuel — de Zonne-Tijger — was een man van ongeveer vijfendertig jaar. Groot van gestalte en majestueus van gang, teekende
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zijn gansche persoon den man die gewoon was om te bevelen en als
gemaakt om over zijns gelijken te heerschen. Als krijgsman was zijn
roem onbegrensd en hadden zijne mosotones voor hem een schier
bijgeloovigen eerbied en ontzag.
Zoodanig was de man dien dona Maria de Leon kwam bezoeken;
wij zullen weldra zien hoe het met zijn zedelijk karakter stond.
In de toldo stond de »tafel gedekt," wij bedienen ons opzettelijk
van deze uitdrukking om daardoor aan te duiden dat de Araucanen
zeer goed met de Europeesche zeden en gebruiken bekend waren;
zij zijn bijna allen in 't bezit van schotels, borden, lepels en vorken
van massief zilver en ander tafelgerei, van hetwelk zij zich echter
alleen bedienen bij groote gelegenheden om hunnen rijkdom ten toon
te spreiden : voor zich zelven zijn zij daarentegen uiterst sober en
zuinig en wanneer zij zich met hunne familie alleen bevinden eten
zij nog altijd met hunne vingers.
Donna Maria nam plaats aan de tafel en wenkte Antinahuel, die
naast haar overeind was blijven staan, dat hij haar gezelschap zou
houden en tegenover haar moest gaan zitten.
Onder den maaltijd spraken zij niet en bleven elkander stilzwijgend
waarnemen.
Het kon de aandacht van het Indische opperhoofd niet ontgaan,
dat zijne zuster, zoo noemde hij nog altijd haar die hem sedert
eenige jaren geheel scheen vergeten te hebben, hem en zijn dorp alleen
kwam bezoeken om een of andere dringende en belangrijke aangelegenheid ; maar welke reden kon gewichtig genoeg zijn, om eene
rijke dame, gewoon aan al de gemakken eener verfijnde weelde, te
noodzaken zulk eene verre en gevaarlijke reis te ondernemen, om
met een Indiaan te kunnen spreken in eene armoedige tolderia te
midden der afgelegene wildernis?
Van hare zijde was de jonge dame aan een hevigen angst ten
prooi ; zij scheen in twijfel of zij, ondanks de langdurige verwaarloozing van hare betrekkingen met het opperhoofd, nog altoos dezelfde
onbeperkte heerschappij bezat, die zij voorheen op zijn onwrikbaar
Indiaansch karakter had uitgeoefend, dat in zijne eerste jaren misschien door den invloed der beschaving min of meer in bedwang
werd gehouden maar nooit geheel ten onder gebracht ; zij vreesde
veeleer dat die lange vergetelheid haar gezag over hem verzwakt,
en zijne vroegere vriendschap door koelheid en onverschilligheid zou
hebben vervangen.
Toen de maaltijd geëindigd was, bracht een peon de maté I) bint) De Chilianen hebben het zetten der maté van de Araucanen geleerd die er
zeer verzot op zijn en haar uitmuntend. weten klaar te. maken. De bereiding geschiedt op de volgende wijs :
In een beker of drinkschaal, doet men een theelepel Paraguaansch kruid met
een klomp broodsuiker en zet het te vuur, zoolang tot het een weinig gebrand
is : vervolgens perst men er eenige droppels citroensap over uit en voegt er wat
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nen, zekere drank, een aftreksel van Paraguaansche kruiden, die bij de
Chilianen de plaats van thee inneemt en daar zij zeer veel werk,
van maken.
Twee geciceleerde bekers, op een schenkblad van open zilverwerk
werden dona Maria en het opperhoofd voorgezet, zij staken hunne
mai-pa/d/os op, en zaten bedaard te rooken onder het opzuigen der
geurige maté.
Na eenige minuten stilte, die weldra voor beiden hinderlijk begon
te worden, nam dona Maria, daar zij zag dat Antinahuel ongaarne
het eerste scheen te willen spreken, eindelijk het woord op.
»Mijn broeder heeft zich zeker verwonderd over mijne plotselinge
verschijning in zijne tolderia," zeide zij met een glimlach.
»Inderdaad is de Wilde roos der Wouden wel onverwacht onder
ons verschenen," antwoordde hij, »maar zij was mij daarom niet te
minder welkom."
Dona Maria boog.
»Ik zie met genoegen dat mijn broeder nog altijd even galant
»Neen, maar ik bemin mijne zuster, ik acht mij gelukkig haar te
zien, na zoo langen tijd van haar gescheiden te zijn geweest, dat is
het."
»Ik ken uwe oude vriendschap voor mij, Penni (broeder), wij hebben als kinderen samen geleefd, maar dat is wel zeer lang geleden,
gij zijt nu een der Caraskens groote opperhoofden — de meest
beroemde van uw stam, en ik ben niets anders dan voorheen, een
hulpelooze vrouw."
»De Wilde roos der Wouden is mijne zuster, hare geringste wenschen zullen mij altoos heilig zijn."
»Ik dank u, broeder, doch genoeg hiervan, spreken wij liever over
onze eerste kinderjaren, helaas zoo snel voorbijgegaan."
»Gisteren bestaat niet meer," zeide hij hoogwijs.
»Dat 's waar," antwoordde zij met een zucht, »waarom zouden wij
spreken van een tijd die nooit wederkeert?"
kaneel en een kruidnagel bij : daarna wordt de kom met kokend water gevuld,
en steekt men er een zilveren pijp in zoo dik als een penneschacht, en aan het
ondereinde met kleine gaatjes doorboord ; door middel van deze pijp wordt de
maté opgezogen, wel te verstaan op gevaar af van zich den mond te branden,
dat ook niet zelden gebeurt bij vreemdelingen de eerste twee of drie keeren dat
zij er van proeven, tot groot genoegen der inboorlingen, die er natuurlijk aan
gewoon zijn en de kunst dus beter verstaan.
De maté is zoodanig in de zeden der Chilianen doorgedrongen, dat zij in
hun land de koffie of thee der Oosterlingen vervangt ; men gebruikt ze namelijk
niet alleen na iederen maaltijd, zooals wij boven gezegd hebben, maar men presenteert ze aan elken vreemdeling die gaat of komt, of liever men drinkt ze den
geheelen dag door. De etiquette daarbij gebiedt dat een en dezelfde zilveren
zuigpijp voor al de gasten dient.
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»Gaat mijne zuster naar Chili terug?"
»Neen, ik heb Santiago vooreerst vaarwel gezegd, ik denk mij nu
eenigen tijd in Valdivia te vestigen ; ik liet mijne vrienden hunnen
weg vervolgen, en ben van hen afgegaan om mijn broeder te bezoeken."
»Ja, ik weet dat hij, dien de bleekgezichten generaal Bustamente
noemen, nauwelijks van zijne vreeselijke wond hersteld, op reis is
gegaan om de provincie Valdivia te bezoeken. En ik zelf denk mij
spoedig naar die stad te begeven."
»Er zijn in deze oogenblikken verscheidene bleekgezichten uit het
zuiden in die stad."
»Zijn er onder de vreemdelingen aldaar ook eenigen die ik ken?"
»Mijn hemel ! dat denk ik niet, of het moest een enkele zijn, don
Tadeo de Leon, mijn man."
Antinahuel hief verwonderd het hoofd op.
»Ik dacht dat hij gefusilleerd was?" zeide hij.
»Dat is hij ook."
»Welnu?"
»Hij is gelukkig aan den dood ontsnapt, ofschoon ernstig gewond."
De jonge vrouw bespiedde zorgvuldig het strakke gelaat van den
Indiaan, om te zien welke indruk haar zoo plotseling medegedeeld
bericht bij hem te weeg bracht.
»Ik wil mijne zuster iets vragen," hervatte hij het volgende oogenblik, sis don Tadeo nog altoos haar vijand ?"
»Meer dan ooit!" was haar antwoord.
»Goed !"
»Niet alleen dat hij mij lafhartig verliet," vervolgde zij, »en mij mijn
kind heeft ontroofd, dat onschuldige schepsel, dat mijn eenige troost
en mijn steun was onder al het verdriet, waarmede hij mij overstelpte,
maar om de maat zijner wandaden tegen mij vol te meten, maakt
hij openlijk zijn hofaan eene jonge vrouw die hij overal met zich
voert en die op dit oo. genblik in Valdivia bij hem is."
»Ah zoo 1" zei het opperhoofd blijkbaar onverschillig.
Volgens de zeden der Araucanen staat het iederen man vrij zoovele vrouwen te nemen als hij onderhouden kan. Antinahuel moest
dus het bedrijf van don Tadeo geheel natuurlijk vinden.
Dit verschil van denkwijze bleef door dona Maria niet onopgemerkt,
een spotachtig lachje bewoog voor een oogenblik hare lippen, maar
zij deed alsof zij er geen acht cp gaf en hem strak aanziende vervolgde zij :
»Ja, die vrouw heet, als ik mij niet bedrieg, dona Rosario de Mendoz en moet, zoo ik hoor, zeer schoon zijn."
Deze naam, ofschoon koel uitgesproken, werkte bij den Indiaan
als een donderslag ; hij sprong van zijne plaats op en riep met een
gloeiend gelaat en fonkelend oog :
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»Rosaria de Mendoz ! zegt gij, zuster?"
»Mijn hemel! ik ken haar niet," hervatte zij, »ik heb haar alleen
hooren noemen, en ik geloof ook dat zij werkelijk zoo heet ; maar
hoe kan mijn broeder daarin zoo veel belang stellen?" .
»Geen het minste belang," viel hij haar in de rede, en ging terstond
weder zitten.
»Waarom wreekt mijne zuster zich niet op den man die haar verlaten heeft?' vervolgde hij een oogenblik later.
»Waartoe zou dat dienen ?" zeide zij ; »en bovendien, welke wraak
kan ik nemen? ik, eene zwakke, vreesachtige vrouw, zonder vrienden,
zonder helpers, kortom!'
»En ik dan," riep het opperhoofd, »ben ik u dan niets ?"
»0 !" riep zij levendig, »ik wil niet dat mijn broeder zich als wreker stelle voor eene beleediging die mij persoonlijk aangaat."
»Mijne zuster bedriegt zich. Door dien man aan te vallen, reken
ik zoo goed als mijn eigen eer te wreken."
»Mijn broeder verklare zich, ik begrijp 1-12m niet."
»Daartoe ben ik bereid."
»Ik luister."
Op dit oogenblik kwam de moeder van Antinahuel in de toldo en
trad naar hem toe :
»Mijn zoon doet niet wel, dat hij zich zulke oude zaken herinnert
en lang geheelde wonden weder ophaalt," sprak zij blijkbaar bezorgd.
»Vrouw! verwijder u," antwoordde de Indiaan barsch, »ik ben
een krijgsman, mijn vader heeft mij een wraak nagelaten, ik heb die
bezworen en ik zal mijn eed houden."
De arme Indiaansche, verwijderde zich met een gesmoorden zucht.
Dona Maria, die alles had aangehoord en wier nieuwsgierigheid
op het hoogst gespannen stond, wachtte met ongeduld dat het opperhoofd zich nader verklaren zou.
Daar buiten woei een hevigen storm, en kletterde de regen door
de krakende takken en druipende bladeren ; nu en dan drong er
een nachtelijken rukwind, met allerlei onbestemde geluiden door de
slecht gevoegde wanden der toldo en deed de fakkel die haar verlichtte flikkeren en walmen.
De beide sprekers, ofschoon in hunne beschouwingen verdiept,
leenden onwillekeurig het oor aan deze naamlooze geluiden, en gevoelden dat eene onbeschrijfelijke somberheid zich allengs van hun
geest meester maakte.
De Toqui hief het hoofd op, en na herhaalde malen eenige golven rook uit zijne pajillo geblazen te hebben wierp hij haar op eens
weg en begon met eene diepe stem :
»Ofschoon mijne zuster bijna als een kind van ons volk kan worden aangemerkt, daar mijne moeder haar opvoedde, heeft zij de
historie mijner familie nimmer geweten; die historie zal ik haar thans
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vertellen en zal haar doen zien, dat ik tegen don Tadeo een ouden
ingekankerden haat koester; die haat is altijd levendig gebleven, en
zoo ik tot hiertoe den schijn aannam van er niet meer aan te denken, deed ik dit alleen omdat die man de echtgenoot mijner zuster
was; zijn gedrag jegens mijne zuster ontslaat mij thans echter van
de belofte die ik mij zelven gedaan had, en geeft mij mijne vrijheid
van handelen terug."
De Linda gaf een toestemmenden wenk.
»Toen de culnze-huinca — de verwenschte Spanjaarden —" vervolgde hij, »Chili veroverd en de lafhartige inwoners onder het juk
hadden gebracht, dachten zij ook Araucanië buit te maken, trokken
tegen de Aucas op en rukten over de grenzen — mijne zuster ziet
dat mijn verhaal van voren af begint — en de toqui Cadegual was
een der eersten die in de vlakte van Carampangue eene groote aucacoijog — volksvergadering — bijeen riep. Daarop tot toqui van
de vier Utal Mapus benoemd, leverde hij den Spanjaarden slag ; de
strijd was vreeselijk; hij duurde van het opgaan der zon tot aan
haren ondergang ; menige krijgsheld der Moluchos verhuisde naar de
gelukzalige velden der Eskennane, maar Pillian verliet de Aucas niet,
zij bleven overwinnaars, en de Chiplo vloden als verschrikte hazen
voor de geduchte lansen onzer krijgslieden. Een groot aantal bleekgezichten vielen in onze handen ; daaronder bevond zich ook een
machtig opperhoofd, met name don Estevan de Leon. De toqui
Cadegual had van zijn recht gebruik kunnen maken om hem te
dooden, maar hij deed het niet ; integendeel, hij bracht hem in zijne
tolderia en behandelde hem met zachtheid als een broeder. Maar
wanneer toonden de Spanjaarden zich ooit erkentelijk voor een genoten weldaad ? Don Estevan vergat de heilige plichten der gastvrijheid, verleidde de dochter van hem aan wien hij het leven te danken had, en op zekeren dag was hij met haar verdwenen. D:, smart
van den Toqui over zulk eene trouwelooze handelwijs was onbeschrijfelijk, hij zwoer van toen af aan, den bleekgezichten een oorlog zonder genade, en hij hield zijn eed ; al de Spanjaarden die later in
zijn handen vielen, onverschillig van welken ouderdom of sekse, werden om hals gebracht ; deze schrikkelijke wedervergelding was billijk,
vindt gij niet?*
»Ja," zeide de Linda.
»Eens werd Cadegual door zijne verwoedde vijanden overrompeld
en viel hij hun in handen, met wonden bedekt en na een heldhaftigen tegenstand, gedurende welken al zijne mosotones dapperlijk
aan zijne zijde waren gesneuveld. Op zijne beurt kwam nu Cadeguai
in de macht van don Estevan de Leon. Het Spaansche opperhoofd
herkende hem die eenige jaren te voren hem het leven had gered.
Hij was dus barmhartig. Na zijn gevangene de beide handen afgekapt en de oogen te hebben uitgestoken, gaf hij hem zijne dochter
terug, die hem nu niet meer bekoorde, en zoo zond hij hem naar
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zijn volk. De blinde Toqui liet zich door zijne dochter leiden, die
hij hare schuld vergeven bad. In zijn stam teruggekomen, riep Cadegual al zijne bloedverwanten bijeen, verhaalde hun wat hij geleden, toonde hun zijne verminkte en bloedige armen, en na zijn zoon
en al zijne vrienden te hebben bezworen dat zij hem zouden wreken,.
wijdde hij zich aan den hongerdood, daar hij zijne schande niet wilde overleven."
»0! dat is afgrijselijk," riep dona Maria, ondanks zich zelve bewogen.
»Het is nog niets bij hetgeen volgt," hervatte het opperhoofd met
een bitteren lach ; »dat mijne zuster ook het overige hoore. Van
dat tijdstip af aan heeft een onverbiddelijk noodlot de beide familiën beheerscht en waren de afstammelingen van den toqui Cadegual
onophoudelijk in strijd met die van kapitein don Estevan de Leon.
Drie eeuwen heeft nu deze wreede, verbitterde en bloedige vete
tusschen de beide familiën reeds geduurd, en zij zal niet eindigen
voor dat een van beiden, ja misschien beiden zijn uitgeroeid. Tot
dusver is het voordeel bijna altijd aan de Leons geweest, de zonen
van den Toqui hebben menigmaal het onderspit gedolven, maar zijn
tot nog toe staande gebleven, even onverzoenlijk, en steeds gereed
om op het eerste teeken den strijd te hervatten. Thans wordt het
geslacht van don Estevan slechts door een enkelen telg vertegenwoordigd, don Tadeo de Leon ; een geduchte vertegenwoordiger nochtans, wat zijn moed en fortuin aangaat en den machtigen invloed dien
hij op zijne medeburgers uitoefent; maar wat hem persoonlijk betreft, heeft hij de Aucas nooit eenig leed gedaan, zelfs schijnt hij
niets te weten van den ingekankerden haat die er steeds tusschen
zijn geslacht en dat van den Toqui heeft bestaan. De afstammelingen van Cadegual kennen dien echter des te beter, zij zijn talrijk en
machtig ; het uur der wraak is geslagen en zij zullen het niet ongebruikt laten voorbijgaan. Zuster," riep hij met eene vreeselijke stem',
»de toqui Cadegual was mijn voorzaat, en ik dank u voor uw bericht dat mijn vijand niet alleen niet dood is, maar zich zelf kort in
mijne nabijheid bevindt!"
»Uwe moeder heeft u gezegd, Penni, waarom zoudt gij de oude
vete weer opwekken ? het is thans vrede tusschen de Chilianen en
Aucas ; dat mijn broeder voorzichtig zij, de blanken zijn talrijk, zij
hebben vele beproefde soldaten ?"
»0 1" riep hij met een geheimzinnigen blik, »ik ben zeker dat ik
slagen zal, nieucai ni amey malghon — ik heb mijne nymf."
De Indianen van hoogen rang gelooven allen dat zij een geleigeest
bezitten, die verplicht is hun te gehoorzamen.
Dona Maria deed alsof zij voor deze goedkeuring zwichten moest.
Het was haar gelukt den jager los te laten op het wild dat zij bedoelde ; welke reden hem bewoog om haar te dienen was haar vrij
onverschillig. Zij wist maar al te wel dat de bijzondere haat dien
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het opperhoofd op den voorgrond stelde, slechts een voorwendsel
was en dat hij de ware reden van zijn besluit diep in zijn hart verborgen had gehouden. Maar al was dit bij haar niets meer dan een
gissing, twijfelde zij echter geen oogenblik aan de zekerheid.
Nog een geruimen tijd bleef zij over onverschillige zaken met
Antinahuel praten, daarop verwijderde zij zich naar de kamer die
voor haar was gereed gemaakt.
Het was reeds laat en dona Maria wilde met het aanbreken van
den dag naar Valdivia vertrekken. Zij kende haar ouden makker
uit hare kindsheid wel genoeg om te weten, dat, nu de tijger eenmaal ontwaakt was, hij niet verzuimen zou om de prooi op te sporen
die zij hem had aangewezen.
De geheele nacht liep voorbij zonder dat de Toqui, in zijne beschouwingen verdiept, er aan dacht om een °ogenblik rust te nemen.

XX.
DE MACHI TOOVENAAR. —
Dien zelfden dag heerschte er in eene ander toldoai, diep in het
gebergte, aan de oevers der Carampangue, omtrent twintig uren gaans
van Arauco, eene groote beweging.
Al de krijgslieden en vrouwen van het dorp hadden zich rondom
een der aanzienlijkste toldo's verzameld, voor welker deur een lijk
ten toon lag, op een soort van paradebed uit gevlochten takken samengesteld. Het gehuil en gekerm der aanwezigen vermengde zich
met het oorverdoovend geraas der trommen en fluiten en het meer
verwijderd geblaf der honden, kortom het was een barbaarsch leven.
Te midden der menigte stond onmiddellijk naast het lijk een reeds
bejaard man, groot van gestalte en in vrouwenkleeren gekleed, die
de plechtigheid scheen te besturen, terwijl hij allerlei vreemde gebaren maakte en zich in de wonderlijkste bochten wrong, onder het
uitstooten nu en dan van een vreeselijk gebrul en gehuil.
Deze man, die er in allen deelen zeer woest uitzag, was de macht
of toovenaar van den stam ; zijne heftige gebaren en doordringende
kreten moesten dienen om het lijk tegen de aanvallen van den boozen geest te verdedigen, die, zoo men meende, er zich van wilde
meester maken.
Op een wenk van den duivelbanner hielden de muziek en het
klaaggeschrei op. De geest des kwaads door den machi overwonnen,
kon den strijd niet langer volhouden, en moegestreden, liet hij het
lijk varen dat hij niet in zijne macht kon krijgen.
Thans wendde de duivelbanner zich tot een man met fiere trekken en
gebiedenden blik, die op een lange lans geleund dicht bij hem stond.
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»Ulmen van den machtigen stam der Groot-Hazen," zeide hij met
eene sombere stem, »uw vader, de dappere Ulmen die ons door
Pillian ontnomen werd, vreest niet langer den invloed van den 'boozen geest, dien ik genoodzaakt heb zich te verwijderen, hij jaagt nu
reeds met de rechtvaardige krijgslieden in de gelukzalige velden
der Eskennane ; al de plechtigheden zijn voltrokken en het uur om
zijn lijk aan de aarde terug te geven is gekomen."
»Zoo haastig niet!" antwoordde het opperhoofd met drift, »mijn.
vader is gestorven, maar wie heeft hem gedood ? een krijgsman bezwijkt niet zoo licht in weinige uren, zonder dat de een of andere
verborgen invloed hem trof en de bronnen des levens in zijn hart
deed uitdrogen; antwoord mij dus, machi, door Pillian bezield, en
noem mij den naam van zijn moordenaar. Mijn hart is treurig, en
het zal geen verlichting vinden, voor dat mijn vader gewroken is."
Bij deze woorden, met een vaste stem uitgesproken, ontstond er
onder het volk, dat zich in een dichten drom om het lijk had geschaard, eene geweldige opschudding; terwijl de machi, na zijn blik
over de aanwezigen te hebben laten weiden, de oogen neersloeg en
met de armen op de borst gekruist in diep nadenken scheen te verzinken.
De Araucanen nemen slechts één natuurlijken dood aan, dien op
het slagveld ; overigens gelooven zij niet dat men het leven kan
verliezen, hetzij door een ongeluk of door ziekte ; in deze twee laatste gevallen schrijven zij den dood altijd toe aan de een of andere
geheimzinnige oorzaak, en houden zij zich vast overtuigd dat een
vijand van den overledene hem betooverd en daardoor gedood
heeft.
In deze overtuiging wenden de bloedverwanten en vrienden van
den afgestorvene zich tot den machi om hun den moordenaar aan
te wijzen.
De machi is hiertoe ambtshalve verplicht ; te vergeefs zou hij hun
willen doen begrijpen dat hun bloedverwant een natuurlijken dood
gestorven is, zij zouden hunne wraak dan onmiddellijk tegen hem
richten en hij zou er het slachtoffer van worden.
In dezen harden tweestrijd aarzelt de machi geen °ogenblik om
partij te kiezen ; de vermeende moordenaar is des te gemakkelijker
aan te wijzen omdat hij niet bestaat, en de toovenaar dus geen gevaar loopt van mis te tasten. Om evenwel zijne belangen met die
van de wraakeischende betrekkingen overeen te brengen, wijst hij
gewoonlijk een zijner bijzondere vijanden als slachtoffer aan, en wanneer de machi geen bijzonderen vijand heeft, kiest hij een uit den
hoop, schier onverschillig wien.
De gewaande moordenaar moge zich verzetten zooveel hij wil, ondanks al zijne onschuldsbetuigingen wordt hij onverbiddelijk opgeofferd.
Hoe gevaarlijk zulk een gewoonte is en welken invloed zij den

HET OPPERHOOFD DER AUCAS,

109

machi verschaft op den geheelen stam, laat zich licht begrijpen, een
invloed dien hij, wij moeten het tot ons leedwezen bekennen, op
eene gewetenlooze manier misbruikt en in alle omstandigheden laat
gelden.
Er waren eenige vreemde personages in het dorp gekomen,
onder welke zich ook Valentin Guillois en zijn vriend Louis de Prébois-Crancé bevonden ; uit nieuwsgierigheid hadden zij zich mede
onder den hoop gemengd die rondom het lijk geschaard stond.
De beide Franschen begrepen intusschen niets van het vreemdsoortig tooneel, voordat hun gids het hun kortelijk verklaard had;
en toen volgden zij den loop der omstandigheden met groote belangstelling.
»Welnu!" hervatte de Ulmen eenige oogenblikken daarna, »weet
mijn vader den naam van den man op wien wij den moord moeten
verhalen?'
»Ik weet dien," antwoordde de toovenaar met eene sombere stem.
»Waarom bewaart dan de machi zoo lang het stilzwijgen, terwijl
het lijk schreit om wraak?"
»Omdat er," antwoordde de toovenaar, terwijl hij het nieuw aangekomen opperhoofd strak aankeek, »omdat er machtige mannen
zijn die de heilige gerechtigheid bespotten."
De blikken der menigte richtten zich thans onwillekeurig op den
man dien de macht zijdelings scheen aan te wijzen.
»De schuldige," riep de Ulmen met kracht, »welken rang hij in
onzen stam ook bekleeden moge, zal aan mijne gerechte wraak niet
ontkomen ; spreek dus zonder vrees, ziener, ik zweer u, hij, wiens
naam gij uitspreekt, is een man des doods !"
De toovenaar herstelde zich, hij hief langzaam den arm op en
wees onder de algemeene nieuwsgierigheid, met den vinger het opperhoofd aan, dat aan de Franschen zulk eene gulle gastvrijheid bewezen had, en sprak met eene harde, doordringende stem:
»Volbreng dan uw eed, Ulmen, daar staat de moordenaar uws
vaders ! De toqui Trangoil Lanec — Diepe Vallei — heeft_uw vader
betooverd en gedood."
Thans bedekte de machi zijn aangezicht met den slip van zijn
pancho, als ware hij overstelpt van droefenis door de waarheid die
hij aan 't licht had gebracht.
De vreeselijke woorden van den machi hadden het volk met stomme
verbazing vervuld. Trangoil Lanec zou de laatste zijn geweest dien,
zij hadden durven verdenken, zoo zeer was hij bemind en geëerbiedigd om zijne dapperheid, oprechtheid en edelmoedigheid.
Nadat de eerste oogenblikken van ontsteltenis waren voorbijgegaan,
ontstond er onder de menigte eene groote beweging, daar ieder zich
zoo dra mogelijk van den vermeenden moordenaar zocht te verwijderen, die thans alleen staan bleef tegenover het lijk van hem dien
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Trangoil Lanec bleef roerloos en onverschrokken, een minachtende glimlach zweefde op zijne lippen, hij steeg van zijn paard en
wachtte zijn lot af.
De Ulmen trad langzaam naar hem toe en toen hij hem tot op
eenige passen genaderd was, sprak hij met eene droevige stem :
»Waarom hebt gij mijn vader gedood, Trangoil Lanec ? hij beminde
u en mij; was ik niet altijd uw broeder ?"
»Ik heb uw vader niet gedood, Curumilla — Zwarte-Beer' antwoordde het opperhoofd op een toon van vrijmoedigheid en oprechtheid, die een minder bevooroordeeld man als de Ulmen zeker overtuigd zou hebben.
»De rnachi heeft het gezegd."
»Hij liegt."
»Neen, de machi kan niet liegen, hij is door Pillian aangeblazen;
gij, uwe vrouwen en uwe kinderen, gij moet sterven, de wet wil het zoo."
Zonder zich een antwoord te verwaardigen, wierp de Toqui zijne
wapens weg en nam plaats bij den moordpaal voor de toover-toldo
opgericht die het heilig afgodsbeeld bevatte. Weldra werd er een
kring geformeerd, waarvan de schandpaal het middelpunt uitmaakte;
de vrouwen en de kinderen van den Toqui werden er binnen geleid,
en men begon onmiddellijk aanstalten te maken voor de terdoodbrenging, daar het lijk niet kon begraven worden voor de straf aan den
moordenaar voltrokken was.
De rnachi juichte in stilte over zijn triomf.
Een eenig man in den aanschen stam had zich bij verschillende
gelegenheden tegen zijne bedreigingen en losbandige verkwistingen durven verzetten, die man zou nu sterven en hem onbepaald meester
laten over allen.
Op een wenk van Curumilla, grepen twee Indianen het opperhoofd
aan , en ondanks de tranen en zuchten zijner vrouwen en kinderen
maakten zij zich gereed hem aan den paal te binden.
De twee Franschen hadden tot dusver het schandelijk schouwspel
stilzwijgend bijgewoond. Louis kwam eindelijk in opstand tegen
de bedriegerij van den machi en tegen de bijgeloovigheid der
Indianen.
»0 1" zeide hij tot zijn vriend, »wij kunnen dien moord niet lijdelijk
aanzien !"
»Hm !" meesmuilde Valentin terwijl hij de krullen van zijn blonden
knevel opstreek en de oogen liet rondgaan. »Zij zijn zoo talrijk !"
»Dat doet er niets toe ," riep Louis met vuur, »ik wil van zulk
een onrechtvaardigheid geen getuige zijn ; al moest ik ook sterven,
zal ik beproeven den ongelukkige te redden die ons zoo vriendschappelijk ontvangen heeft."
»Inderdaad," zei Valentin op nadenkenden toon , »die Trangoil
Lanec is een braaf man, wiens lot mij levendig ter harte gaat ; maar
wat kunnen wij doen ?"
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»Per Dios 1" riep Louis zijne pistolen grijpende. »OS tu3schen
hem en zijne vijanden inwerpen ; wij zullen er licht elk vijf of zes
dooden."
»Ja en de overigen zullen het ons doen, zonder dat het ons gelukken zal den man te redden daar wij ons leven voor op 't spel zetten
de verkeerde weg, broeder, wij moeten er iets anders op verzinnen."
»Haast u dan, de strafoefening begint reeds."
Valentin sloeg zich met de vuist voor het hoofd.
»Ha 1" riep hij op eens met een koddigen lach, »alleen door list
kunnen wij het klaren, laat mij slechts begaan, mijn oud beroep
als goochelaar zal ons, geloof ik, te stade komen ; maar ik bid u,
in 's hemels naam ! houd u kalm en bedaard."
»Dat zweer ik u, zoo gij hem slechts redt."
»Stel u gerust, broeder, bedrog voor bedrog ! ik zal die barbaren
toonen dat ik hun te slim ben."
Valentin dreef zijn paard tot midden in den kring.
»Wacht een oogenblik !" riep hij met verheffing van stem.
Bij deze onverwachte verschijning van den vreemden man, die
nog door niemand was opgemerkt, keerden allen zich om en staarden
hem verwonderd aan.
Louis volgde met Zijne pistolen in de hand, niet zonder ongerustheid de beweging van zijn vriend, en hield zich gereed om hem in
geval van nood dadelijk te hulp te komen.
»Neen, zonder gekheid," riep Valentin, »het is geen tijd om ons
vroolijk te maken, gij zijt onnoozele halzen en de machi bedriegt u.
Wat gaat gij beginnen ? Is het in uw oog zoo onbeduidend een
mensch te dooden ? Caramba ! ik maak mij sterk om u te beletten
zulk eene dwaasheid te begaan, en wij zullen zien !"
Met de hand op de heup liet hij zijn blik onverschrokken rondgaan
over al de aanwezigen.
De Indianen hadden, volgens hunne gewoonte, zijne zonderlinge
rede aangehoord, zonder de minste verwondering te laten blijken.
Curumilla trad naar hem toe.
»Dat mijn bleeke broeder zich verwijdere," zeide hij koel, »hij
kent de wetten der Pdelchen niet, die man is veroordeeld, hij moet
sterven, de machi heeft hem aangewezen."
»Gij zijt domkoppen !" riep Valentin de schouders ophalend, »als
uw machi een toovenaar is, dan ben ik een Aucas : ik herhaal nog
eens dat hij den draak met u steekt en dat zal ik u bewijzen, zoo
gij maar wilt."
»Wat zegt mijn vader?" vroeg Curumilla aan den machi, die koel
en onbewegelijk naast het lijk stond.
De toovenaar glimlachte met minachting.
»Heeft nog ooit een blanke de waarheid gesproken?" antwoordde
hij meesmuilend, »laat hem bewijzen wat hij zegt, als hij dat kan."

»Goed 1" hervatte de Ulmen, »de Muruche spreke."
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»Per Dios !" riep de jonkman, »in weerwil van zijne onbeschaamde
verzekering zal het mij niet moeielijk vallen u te bewijzen, dat de
man een bedrieger en grootspreker
»Wij wachten," zei Curumilla.
De Indianen naderden thans met blijkbare nieuwsgierigheid. Louis
begreep niet waar zijn vriend heen wilde, hij giste dat hem het een
of ander bizar idee was ingevallen, en was even nieuwsgierig als de
overigen om te weten hoe Valentin zich met eere zou redden uit de
verplichting die hij had op zich genomen.
»Een ()ogenblik !" riep de maehi stoutmoedig ; »wat zullen mijne
broeders doen wanneer ik bewijs dat mijne verzekering de waarheid is ?"
»Dan zal de vreemdeling sterven !" zei Curumilla koel.
»Dat neem ik aan," antwoordde Valentin onverschrokken.
Aldus verplicht om zich dadelijk te verklaren, richtte de Franschman
zich op, fronste hij de wenkbrauwen, en riep met verheffing van stem :
»Ook ik, ik ben groot toovenaar !"
Al de Indianen bogen eerbiedig. De wetenschap der Europeanen
heeft bij hen ingang gevonden, zij nemen haar aan zonder haar te
beredeneeren of tegen te spreken.
»Het is geenszins Trangoil Lanec die het opperhoofd heeft gedood,'7
vervolgde de Franschman stout weg, »maar de machi !"
Eene huisering van schrik en verbazing doorliep al de aanwezigen.
»Ik ?" riep de toovenaar blijkbaar onthutst.
»Ja, gij ! en gij wist het zelf zeer goed," antwoordde Valentin, hem
een verpletterenden blik toewerpende.
»Vreemdeling," sprak thans Trangoil Lanec met statigen ernst,
»het is nutteloos dat gij ten mijnen gevalle tusschenbeide komt,
mijne broeders houden mij voor schuldig, en hoe onschuldig ik wezen
mag, ik moet sterven.'
»Uwe gelatenheid klinkt schoon en strekt u tot eer, maar zij is
ongerijmd," antwoordde Valentin.
»De man is schuldig," hervatte de machi.
»Maakt er een eind aan," riep Trangoil Lanec, »en doodt mij !".
»Wat zeggen mijne broeders ?" vroeg Curumilla, zich tot het volk
richtende, dat angstig om hem heen drong.
»Dat de groote toovenaar der IVIuruchen zijne woorden met bewijzen stave," antwoordden de krijgslieden eenparig.
Zij beminden Trangoil Lanec, en hoopten innig dat hij niet zou
behoeven te sterven. Daarentegen droegen velen den machi een
doodelijken haat toe, dien de schrik voor zijn invloed en gewaande
macht nauwelijks in staat was hun te doen ontveinzen.
»Zeer goed," hernam Valentin, van zijn paard stijgende. »Zie hier
wat ik u voorstel."
Allen zwegen.
De Parijzenaar trok zijn degen en liet hem in het oog der menigte
blinken.

EET OPPERHOOFD DER AUCAS.

113

»Ziet gij deze machete?" vervolgde hij op bezielden toon, »die zal
ik tot aan het gevest in mijn mond steken en als Trangoil Lanec
schuldig is zal ik sterven, maar als hij onschuldig is, zooals ik volhoud, dan zal Pillian mij helpen en ik zal den degen uit mijn
lichaam rukken zonder mij in 't minst te verwonden."
»Mijn broeder spreekt als een moedig krijgsman," zei Curumilla ,
»wij wachten de uitkomst af."
»Ik zal het niet gedoogen," riep Trangoil Lanec, »waarom zou mijn
broeder zich dooden!"
»Pillian is rechtvaardig," hernam Valentin met een onbeschrijfelijken glimlach en een zweem van meesterlijk gespeelde overtuiging.
De beide Franschen wisselden een blik.
De Indianen zijne groote kinderen, voor wie ieder sChouwspel eén
feestgenot is, het nooit gehoorde voorstel van den Parijzenaar scheen
hun onwedersprekelijk.
>De proef! de proeft" riepen allen.
»Goed !" zei Valentin, »dat mijn broeders goed toezien."
Thans stelde hij zich in het vereischte postuur door alle klassieke
goochelaars aangenomen, wanneer 'zij op kermissen of in schouwburgen hunne kunsten uitoefenen, zette zich het lemmer van zijn degen in den mond en liet het er binnen een paar seconden geheel in
verdwijnen.
Onder het uitvoeren dezer kunstgreep, die voor hen een mirakel
scheen, beschouwden de Indianen den stoutmoedigen Franschman met
stomme schrik en waagden zij nauwelijks te ademen, daar zij volstrekt niet begrepen hoe iemand zulk een daad kon uitvoeren zonder
zich onmiddellijk te dooden.
Valentin draaide zich naar alle kanten om iedereen van de werkelijkheid der zaak te overtuigen, toen haalde hij, zonder veel haast,
den degen weder uit zijn mond even glimmend en blank als toen hij
dien uit de scheede trok.
Een daverende kreet van toejuiching begroette hem uit aller
mond.
Het mirakel was gebleken.
»Een °ogenblik !" riep hij, »ik heb u nog iets te vragen."
De stilte herstelde zich.
»Ik heb u thans ontegenzeggelijk bewezen, niet waar ? dat de Toqui
onschuldig is ?"
»Ja, ja!" schreeuwden allen onstuimig, »het bleekgezicht is een
groot toovenaar, hij is bemind door Pillian."
»Zeer goed! Maar nu," vervolgde hij met een zijdelingschen schimpscheut op den duivelbanner, »nu zal uw machi op zijne beurt moeten bewijzen dat ik hem belasterd heb en dat hij geenszins de moordenaar is van den Apo Ulmen van uw stam. Het opperhoofd was
een beroemd krijgsman, hij moet gewroken worden."
OPP ERH. D. AUCAS, I.
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»Ja!" riepen de krijgslieden, »hij moet gewroken worden."
»Mijn broeder spreekt goed," bevestigde Curumilla, Ilaat de machi zijn bewijs leveren."
De ongelukkige toovenaar zag geen uitkomst; hij werd bleek als
een lijk, het koude zweet parelde op zijn voorhoofd, en eene stuipachtige beweging trilde door al zijne leden.
»Die vreemdeling is een bedrieger," bromde hij met een doffe
stem, »hij misleidt u."
»'t Is mogelijk ! Doe mij intusschen na wat ik u voordeed," zei
Valentin.
»Daar I" sprak Curumilla tegen den machi, hem den degen van
Valentin overhandig-ende, »zoo gij onschuldig zijt, zal Pillian u beschermen, evenals hij mijn broeder beschermd heeft."
»Caramba I dat spreekt van zelve, Pillian beschermt altijd de onschuldigen, en gij zelf kunt er nu de proef van nemen," sprak de
Parijzenaar, bij wien op eens de oude straatjongensspotzucht weder
boven kwam.
De machi wierp een wanhopigen blik in het rond. Aller oogen
waren vol ongeduld en nieuwsgierigheid. De ongelukkige waarzegger zag wel dat hij van niemand hulp kon verwachten, en zijn besluit was °ogenblikkelijk genomen. Hij wilde sterven gelijk hij geleefd had en de menigte bedriegen tot zijnjongsten snik.
»Ik vrees niets," zeide hij met eene ferme stem, »dat staal zal
voor mij onschadelijk zijn. Gijlieden wilt dat ik de proef onderga,
ik zal gehoorzamen ; maar weest gewaarschuwd, Pillian is vertoornd
over uw gedrag jegens mij ; de vernedering die gij mij oplegt zal gewroken worden door eene reeks van plagen, die over u niet zullen
ophouden."
Bij deze woorden van hun waarzegger sidderden de Puelchen, zij
schenen te aarzelen ; sinds jaren gewoon aan zijne voorspellingen
geloof te hechten, was het niet zonder innige vrees dat zij hem van
bedrog durfden beschuldigen.
Valentin vermoedde wat er in het hart der Indianen omging.
»Fijn gespeeld !" mompelde hij knipoogend in antwoord op den
triomfanten glimlach van den machi ; »thans is de beurt aan mij.
Mijne broeders kunnen zich verzekerd houden," vervolgde hij met
luide en vaste stem tegen de omstanders, »dat geenerlei kwaad hen
bedreigt, deze man moet wel zoo spreken, omdat hij vreest te sterven, daar hij weet dat hij schuldig is en dat de goede geest hem
niet beschermen zal." •
De machi schoot hem een blik van bitteren haat toe, greep den degen
en stak dien zoo snel als een gedachte tot aan het gevest4in zijn keel.
De gevolgen bleven niet achter.
Een golf zwart bloed sprong uit zijn mond, hij opende de wild.
rollende oogen, zwaaide stuipachtig met de armen, deed twee stappen vooruit en viel voorover op den grond.

HET OPPERHOOFD DER AU CAS .

1 15

Allen drongen zich om hem heen ; hij was dood.
»Werp den leugenachtigen hond voor de gieren," riep Curumilla,
hem met den voet verachtelijk van zich afschoppende.
»Wij zijn broeders, in leven en in sterven," riep Trangoil Lanec,
terwijl hij Valentin in de armen viel.
»Wel !" zei de jonkman glimlachend tegen zijn vriend, »wat dunkt
u, heb ik er mij niet redelijk goed doorgeholpen ? Gij ziet dus dat
het in sommige omstandigheden niet kwaad is als men meer dan
één ijzer in 't vuur heeft en zoo wat van alles weet, daar zelfs het
vak van goochelaar desnoods goede diensten kan bewijzen"
»Spot hier niet met uw eigen hart," antwoordde Louis, hem de
hand drukkende, »gij hebt een mensch het leven gered."
»Ja! maar een ander gedood."
»Die andere was schuldig.'

DE BEGRAFENIS VAN EEN APO ULMEN.
Allengs kwam de schrik, door den dood van den mach verwekt,
tot bedaren en werd de orde weder hersteld.
Cururnilla en Trangoil Lanec, alle gevoel van haat afzwerende,
hadden elkander broederlijk omarmd onder de uitgelaten bijvalsbetuigingen der gezamenlijke krijgslieden, die de beide opperhoofden
hartstochtelijk genegen waren.
»Nu mijn vader gewroken is," sprak Curumilla, »kunnen wij zijn
lijk ter aarde bestellen."
Zich toen tot de vreemdelingen wendende, groette hij hen beleefd
en vervolgde :
»De bleekgezichten zullen ongetwijfeld de begrafenis bijwonen ?"
»Wij zullen die bijwonen 1"
»Mijn toldo is groot," vervolgde de Ulmen, »mijne broeders zullen
mij de eer wel aandoen, . om er hun intrek te nemen gedurende hun
verblijf onder ons."
Louis wilde antwoorden, toen Trangoil Lanec zich haastte het
woord op te vatten.
»Mijne broeders de bleekgezichten," zeide hij, »hebben zich reeds
verwaardigd mijne gastvrijheid aan te nemen."
De jongelieden bevestigden dit met een stilzwijgende buiging.
»Goed 1" hervatte de Ulmen, »dat maakt geen verschil; wat zegt
het welke toldo de Muruchen verkiezen, ik zal hen toch als mijne
gasten beschouwen."
»Ik zeg u dank, hoofdman," zei Valentin, »houd het er voor dat
wij u dankbaar zijn voor uwe welwillendheid."
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De Ulmen groette thans de Franschen en ging naar zijn vorige.
plaats bij het lijk van zijn vader.
De ceremonie nam terstond een aanvang.
De Araucanen zijn geenszins, zooals sommige schrijvers hen voorstellen, een volk geheel en al zonder godsdienstige denkbeelden ; integendeel, hun geloof is zeer levendig, hunne godsdienst berust op gronden die men niet alle verhevenheid kan ontzeggen.
Een bepaald leerstelsel hebben zij niet, maar zij erkennen twee
.beginsels, die van het goed en die van het kwaad.
Het eerste noemen zij Pil/jan en is de scheppende God. Het tweede,
• Guécubu genaamd, is de vernielende God. Guécubu voert eeuwigdurend strijd met Pillian, zoekende de orde der wereld te verstoren
en het bestaande te vernietigen.
Men ziet hieruit dat het dualisme der Manicheën bij de wilde
volken zoowel van de nieuwe als van de oude wereld gevestigd is,
die buiten staat om tot de oorzaken van het goede door te dringen,
zich twee tegenovergestelde beginsels gedacht hebben.
Behalve deze twee voornaamste godheden, tellen de Araucanen een
groot aantal geniën of geesten van den tweeden rang, die Pillian in
zijn strijd tegen Guécubu ondersteunen.
Deze geesten zijn zoowel vrouwelijke als mannelijke ; de eerstgenoemde •ijn allen maagden, want hoe weinig men zulk een gezuiverd begrip bij deze wilde volken zou verwachten, in de geestenwereld erkennen zij geen voortplanting, noch toestand van geboren
worden en sterven.
De mannelijke ondergoden Geru genaamd, zijn heeren.
De vrouwelijke, of Amey Malghen, zijn geestelijke nymfen.
De Araucanen gelooven aan de onsterfelijkheid der ziel en bijgevolg aan een toekomenden staat, waar de krijgslieden die zich op
deze wereld onderscheiden hebben, gedurig jagen in wildrijke velden omgeven van alles wat hun op deze wereld lief was.
den, alle Amerikaansche volken, zijn de Araucanen uiterst bijgeloovig.
Hunne eeredienst bepaalt zich tot het bijeenkomen in een soort
van tempel, de zoogenaamde medicijn- of toovertoledo, waar zich_
een misselijk lomp afgodsbeeld bevindt dat volgens hunne meening
Pillian voorstelt; daar maken zij groot misbaar met huilen en schreeuwen en zich in allerlei bochten te wringen, terwijl zij de godheid
een schaap, koe, paard of een chilihuegue offeren. Dit is hoofdzakelijk wat er van hunne godsdienst te zeggen valt.
Op een gegeven teeken van Curumilla, traden de krijgslieden terug, om de vrouwen door te laten, die nu het lijk omringden en er
om heen begonnen te loopen, onder het bezingen op zacht blazenden
toon van de heldendaden des overledenen.
Na verloop van een uur maakte de optocht zich gereed om achter het lijk te volgen, dat door vier der beroemdste krijgslieden van,
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-den stam gedragen, naar een nabijgelegen heuvel werd vervoerd, waar
het graf reeds gedolven was.
Achteraan kwamen de vrouwen die met volle handen heete asch
strooiden over de voetsporen door den lijkstoet nagelaten, om zoo-doende voor de ziel des overledenen, zoo zij lust mocht krijgen om
in 't lijk terug te keeren, den weg naar den toldo onkenbaar te maken en haar te beletten de erfgenamen te verontrusten.
Toen het lijk in den kuil was nedergezet, slachtte Curumilla de honden en paarden zijns vaders, en liet ze in hetzelfde graf leggen,
-opdat zij hem op zijne jacht in de velden der gezaligden zouden
kunnen vergezellen. Onder het bereik van zijne hand legde men een
zekere hoeveelheid levensmiddelen, tot voeding van hem en van de
1empulaggij , of boot-nymf, die hem naar het andere land, in de tegenwoordigheid van Pillian zou overbrengen, waar hij vooreerst naarmate zijner goede of kwade daden moest worden geoordeeld ; vervolgens wierp men aarde op het lijk ; doch daar de overledene een
beroemd krijgsman was geweest, stapelde men een hoop steenen
op zijn graf, in den vorm eener pyramide, daarna gingen allen nog
eens het graf rond, en goten er een groote hoeveelheid chica op.
De bloedverwanten en vrienden keerden dansend en zingend naar
het dorp terug, waar hun een dier overdadige Araucaansche begrafernismaaltijden, cahuins wachtte, die zoo lang duren tot al de gasten
er smoordronken bij neer vallen.
Onze reizigers stelden zeer weinig belang in het bijwonen van dit lijkfeest, zij gevóelden zich vermoeid en verkozen liever een weinig rust
te nemen. Trangoil Lanec raadde hunne gedachten en kwam hunne
wenschen voor : nauwelijks was de lijkstoet in de tolderia teruggekomen, of hij zonderde zich met zijne medegezellen af en bood hun_
-aan om hen naar zijn eigen woning te geleiden, dat de jonge lieden
gretig aannamen.
Gelijk alle hutten der Araucanen, was ook deze een ruime van hout
-opgetrokken met leem bedekte en met witkalk aangestreken loods,
in den vorm van een langwerpig vierkant, met een plat dak. Dit
.eenvoudig, luchtig verblijf werd inwendig met schier Hollandsche
zindelijkheid schoon gehouden.
Trangoil Lanec, zooals wij reeds weten, was een der rijkste en
meest geachte hoofden van zijn stam, en had acht vrouwen.
Bij de Moluchos is de veelwijverij veroorloofd.
Wanneer een Indiaan wenscht te trouwen en zijne bruid gekozen
iheeft, verklaart hij zich aan haar ouders en bepaalt hoeveel stuks
-vee hij hun geven wil : worden zijne voorwaarden aangenomen, dan
kontt hij met eenige vrienden aan het huis zijner beminde, rooft haar
-weg, zet haar achter zich te paard en rijdt met haar naar de wildernis, waar hij zich drie dagen schuil houdt. Op den vierden dag

komt hij terug, slacht een veulen voor het huis van den vader der
bruid en de huwelijksfeesten nemen een aanvang.
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Deze schaking en het offeren der veulens zijn zooveel als burgerlijke vormen en gelden bij hen voor wettigen ondertrouw.
Op deze wijs staat het een Aucas vrij om zoo vele vrouwen te
huwen als hij onderhouden kan. De eerste vrouw nochtans, die den
titel van unem domo of wettige vrouw draagt is de meest geëerde :
zij regeert het huishouden, en oefent zeker gezag uit over de andere vrouwen, die inam domo of bijvrouwen heeten.
Allen wonen in de toldo van haar man, maar ieder in een afzonderlijk vertrek, waar zij zich bezig houden met de opvoeding harer
kinderen, met het weven van ponchos uit wol van guanaccas en chilihueques en met het toebereiden van een schotel, dien elke vrouw
verplicht is om dagelijks op het diné van haar echtgenoot op te disschen.
Het huwelijk is heilig, en overspel een der zwaarste misdaden
de man zoowel als de vrouw die er zich aan schuldig maken worden onverbiddelijk met den dood gestraft, zoo zij hun leven niet
kunnen vrijkoopen voor de boete die de beleedigde echtgenoot hun
naar willekeur oplegt.
Wanneer een Aucas van huis gaat, vertrouwt hij zijne vrouwen
aan de zorg harer ouders of bloedverwanten, en wanneer bij zijne
terugkomst blijkt dat zij hem ontrouw zijn geweest heeft hij het recht
om van hare familie te eischen wat hem goeddunkt, zoodat hun eigen
belang in een zorgvuldig toezicht betrokken is.
Overigens geldt deze strengheid van zeden alleen de gehuwde vrouwen, de overigen hebben volkomen vrijheid, zonder dat iemand er
aanmerkingen op zou maken.
De twee Franschen, zoo op eens te midden eener vreemde maatschappij geworpen, begrepen niets van deze Indiaansche manier van
samenleving. Inzonderheid Valentin gevoelde zich geheel uit zijn
sfeer gerukt, en verkeerde in gestadige verwondering, die hij echter
wel zorg droeg niet in zijne gesprekken te laten blijken zoo min als
in zijne daden ; zijn avontuur met den machi had hem zoo hoog in
de schatting van de bewoners der tolderia geplaatst, dat hij zich met
moeite op zijn verheven standpunt in evenwicht hield en met reden
beducht was er door een of andere onbescheiden vraag af te tuimelen.
Op zekeren avond dat Louis, zoo als hij gewoon was, zich gereed.
maakte om in de toldo's de zieken te bezoeken, ten einde hun zooveel hulp te bieden als zijne geringe kennis van de geneeskunde hein
toeliet, kwam Curumilla de beide vreemdelingen uitnoodigen om een
tahuin bij de wonen dat door den nieuwen machi gegeven zou wor.
den, die in den loop van dien dag in de plaats des overledenen verkozen was.
Valentin beloofde dat hij niet zou verzuimen er zich met zijn vriend
te laten vinden.
Uit hetgeen wij vroeger reeds gezien hebben, blijkt hoe groot de
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invloed zijn moet dien een zoogenaamde toovenaar of waarzegger op
de leden van zijn stam kan uitoefenen ; de keus van zulk een persoon is dus niet gemakkelijk en maar zeer zelden goed.
Gewoonlijk is de rnachi eene vrouw; is het echter een man, dan
kleedt hij zich in vrouwelijk gewaad en blijft dit dragen zoolang hij
leeft. Wat zijne kennis betreft, deze bekomt hij gewoonlijk zoo gemakkelijk als een erfgoed.
Nadat er een onnoemlijk aantal pijpen gerookt en eindelooze gesprekken gevoerd waren, had men voor ditmaal in plaats van den
-vorigen machi een grijsaard gekozen van een bekend zachtzinnig en

dienstvaardig karakter, die gedurende zijn veeljarig leven, nooit ande rs dan vrienden had gehad.
De maaltijd was, zooals zich licht laat veronderstellen, overdadig ;
rijkelijk voorzien van u/po, de nationale spijs der Araucanen, en niet
minder rijkelijk begoten met een aantal couïs — bekers — chica.
Onder andere spijzen die op den disch verschenen, was ook eene
groote mand met hard gekookte eieren, die de Ulmenes met graagte
verslonden.
»Waarom eet gij geene eieren ?" vroeg Curumilla aan Valentin,
houdt gij er niet van ?.'
»Met uw verlof, hoofdman," antwoordde de Franschman, »ik houd
zeer veel van eieren, maar niet op die manier klaar gemaakt, ik zou
mij niet gaarne ziek eten 1"
»0 ! ik begrijp u. al," hernam de Ulmen, »gij verkiest ze liever
rauw?"
Valentin schoot in een geweldigen lach.
»Evenmin," riep hij, terstond zijn vorigen ernst hernemende, »ik
houd veel van eieren Uit den dop of in eierstruif, of geklutst in
wentelteefjes, maar noch hard noch rauw."
»Wat wilt *gij mij vertellen ? men kan immers geen eieren koken
of zij worden hard."
De jonkman keek den Ulmen verbaasd aan en zei toen op een
toon van diep medelijden.
»Wel, hoofdman ! is het inderdaad waar, kent gij geen andere
eieren dan harde ?"
»Onze vaderen hebben ze altijd zoo gegeten," hernam de Ulmen
in zijne onnoozelheid.
»Arme stumpers!" riep de Parijzenaar, »wat zijt gij te beklagen,
dat gij tot hiertoe onbekend moest blijven met een der grootste geLietingen van het leven."
»Welaan!" vervolgde hij met verheffing van stem en op een toon
van kluchtige geestvervoering, »dan hoop ik dat gij mij nog eens
als een weldoener van het menschdom zult aanbidden, in een woord
ik zal u de eieren uit den dop en de &erkoeken leeren kennen, dan
ten minste zal mijn aandenken onder u nooit verloren gaan, zoo
dikwijls gij na mijn vertrek, een van deze twee dischgerechten eten zult."
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Ondanks zijne droefgeestige stemming, moest Louis hartelijk lachen
om de burlesque welsprekendheid en onuitputtelijke vroolijkheid zijns
zoogbroeders, die ieder oogenblik den ernstigen man vergat voor den
echten gamin de Paris (Parijschen straatjongen).
De Ulmenes ontvingen met uitbundige geestdrift het voorstel van
den gewezen spahis, en vroegen hem om strijd wanneer hij zijn plan
onder hen dacht ten uitvoer te brengen.
»Ik zal u niet lang op de vervulling mijner belofte laten wachten,"
zeide hij, »morgen hoop ik u op de markt der tolderia, ten aanschouwe van den geheele stam der Groote Hazen, te toonen hoe gij
doen moet om een ei uit den dop en een pannekoek klaar te
maken."
Bij deze toezegging steeg de vroolijkheid der opperhoofden ten
top, de couis met chica gingen drukker rond dan ooit, en weldra
waren de Ulmenes ver genoeg boven hun thee om als razende bachanten te gaan zingen, allen te gelijk en ieder op zijn eigen wijs.
Deze muziek had op de twee Franschen zulk eene uitwerking dat
zij niet wisten hoe spoedig zij zich zouden verwijderen, met de handen aan het hoofd en de duimen op de ooren.

Het feest duurde nog voort, lang nadat zij reeds vertrokken waren.

XXII.
OPHELDERINGEN.
Wij zullen thans naar de chacra van don Gregorio Peraltha terugkeeren, waar hij, na hare wonderbare redding, dona Rosa.rio had
heengevoerd.
De eerste dagen, volgende of) het vertrek van de Franschen, gingen zonder eenige meldenswaardige gebeurtenis voorbij ; dona Rosario, in hare slaapkamer als opgesloten, bleef bijna altijd alleen. Gelijk
alle andere zwaar geschokte gemoederen, zocht het jonge meisje zooveel mogelijk de wezenlijkheid te vergeten en zich in het land der
droomen te verdiepen ; om zoodoende in haar hart de weinige gelukkige herinneringen te bewaren, die van tijd tot tijd haar treurig bestaan als met een gouden zonneglans hadden verhelderd.
Don Tadeo, geheel door zijne hooge staatkundige berekeningen
ingenomen, bezocht haar slechts nu en dan en nauwelijks voor eenige minuten. In zijne tegenwoordigheid deed het jonge meisje haar
best om vroolijk te schijnen, maar zij leed dan zooveel te meer,
daar zij verplicht was het verdriet dat haar kwelde in haar eigen
boezem te smoren.
Somwijlen zwierf zij den tuin in ; droomend en dwepend vertoefde
zij dan in het boschje waar zij Louis voor het laatst had ontmpet,
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,-en zat vaak uren lang te peinzen aan hem dien zij beminde en dien
zij zelve gedwongen had haar voor altijd te verlaten.
Het arme kind, zoo schoon, zoo zachtzinnig, zoo onschuldig-, zoo
waard om bemind te worden, zag zich als door een onverbiddelijk
noodlot gedoemd tot een leven van lijden en eenzaamheid, zonder
betrekking of vriend aan wien zij hare smart had kunnen toevertrouwen. Zij was nog nauwelijks zestien jaar, en toch kromp hare jeugdige ziel reeds in zich zelve terug, hare wangen verbleekten, haar
tred werd langzaam en kwijnend en hare oogen staarden vaak vol
tranen naar den hemel, als de eenige toevlucht die haar overbleef;
zij scheen niet langer aan de aarde gehecht dan door een zwakken
band dien de minste schok des tegenspoeds kon verbreken.
De geschiedenis van dit meisje was bijzonder vreemd en geheimzinnig
Nimmer had zij haar ouders gekend ; geen de minste herinnering had zij bewaard van de kussen harer moeder, en die onvergetelijke lietkozingen des jeugdigen leeftijds die zoo vaak den ouderdom nog van vreugde doen trillen. Zoo ver haar geheugen reikte
zag zij zich alleen, altoos alleen en overgelaten aan gehuurde en
onverschillige handen. De onschuldige genoegens der kindsheid waren haar vreemd gebleven, zij had er slechts de verveling en de
kleine maar ogk dieptreffende verdrietelijkheden van gekend, op den
duur verstoken van de vriendschappelijke banden der jeugd, die de
ziel ongevoelig opleiden tot de zachtere genoegens der rijpere jaren
en wier aandenken nog soms doet lach2n te midden van de tranen
der droefenis.
Don Tadeo was de eenigste persoon die zich aan haar gehecht
gevoelde, nooit had hij haar verlaten en steeds met de meeste zorg
voor hare stoffelijke belangen gewaakt, haar altoos met een opgeruimd gezicht ontmoet en met zachte welwillende woorden toegesproken : maar don Tadeo was een veel te ernstig denkend man om
de duizend kleine zorgen te begrijpen die de opvoeding van een
jong meisje vordert. 7,ij kon voor hem niets anders gevoelen dan
die diepe, maar eerbiedige vriendschap die de innige vertrouwelijkheid buitensluit, welke alleen tusschen moeder en dochter of tusschen vriendinnen van gelijke jaren bestaan kan.
De bezoeken van don Tadeo hulden zich bovendien in een geheimzinnigen sluier; meermalen, zonder blijkbare oorzaak, deed hij
haar plotseling van woonplaats verwisselen of de lieden verlaten aan
wier zorg hij haar had toevertrouwd ; dan nam hij haar mede, liet
haar een anderen naam aannemen en verplichtte tot verre reizen ; —
zoo was zij het vorige jaar in Frankrijk geweest — daarop had hij
haar op eens naar Chili teruggevoerd, nu naar de eene dan naar de
andere stad, zonder haar ooit de reden te zeggen van het zwervende leven waartoe hij haar noodzaakte. Door haar volstrekte afzondering gedwongen om alleen op zich zelve te rekenen en over hare
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omstandigheden na te denken, had haar natuurlijk verstand zich
sterker ontwikkeld dan gewoonlijk bij jonge meisjes het geval is, en
hoe teeder en onbeduidend het arme kind er ook uit mocht zien,
was zij met eene sterkte en vastheid van karakter begaafd, die zij
zelve niet kende, maar die haar nochtans ondersteunde en eenmaal
wanneer de ure des gevaars komen mocht, haar van groote dienst zou zijn.
Meermalen had zij in haar afgezonderden toestand, gedreven door
dat aangeboren instinkt van nieuwsgierigheid aan haar leeftijd eigen,
getracht om door gepaste vragen eenig licht in den haar omgevenden duisteren doolhof te doen doordringen : maar alles was vruchteloos gebleven, don Tadeo had er op gezwegen als altijd.
Slechts een enkelen keer, na haar lang met innige droefheid te
hebben aangezien, had hij haar aan zijn halt gedrukt en met een afgebroken stem gezegd :
»Arm kind ! ik zal u tegen uwe vijanden weten te beschermen.''
Wie konden die geduchte vijanden zijn ? Waarom waren zij zoo
zeer ve? bitterd tegen een zestienjarig kind, dat de wereld niet kende
en nog rooit iemand leed had gedaan ?
Deze
en, nu en
vragen,
dan door dona Rosaria ''
geuit, waren steeds
onbeantwoord gebleven. Alleen begreep zij in haar levenslot een
dier schrikbarende geheimen te moeten erkennen, die den ongelukkige welke hen zoekt te ontsluieren vaak den dood kosten ; ook bracht
zij hare dagen door in gedurige vrees, het gevolg van hare ontstelde
verbeelding.
Op zekeren avond, terwijl zij droefgeestig en peinzend als gewoonlijk, half verkleumd in een leuningstoel gedoken, op hare slaapkamer in een boek zat te bladeren zuider er in te lezen, trad don
Tadeo binnen. De edelman begroette haar gelijk hij altijd deed,
met een kus op het voorhoofd, nam een stoel, ging over haar zitten,
en bleef haar een poosje stil en weemoedig aankijken.
»Ik kom u eens spreken, Rosario," zeide hij zacht.
»Ik zal u aanhooren, vriend," antwoordde zij en deed haar best
om te glimlachen.
Maar eer wij onze lezers dat gesprek mededeelen, moeten wij hun
eenige noodzakelijke ophelderingen geven :
Even als alle andere landen in Zuid-Amerika, had ook Chili, na
lang onder het Spaansche juk gebogen te zijn geweest, eindelijk hare
onafhankelijkheid verkregen, meer ten gevolge der zwakheid van hare
oude meesteis dan door eigene krachten.
Het stelsel sedert het begin harer heerschappij, steeds door de
Spaansche reo-eering gevolgd, had bij al deze volken de geregelde
ontwikkeling der godsdienstige en wetenschappelijke denkbeelden
onderdrukt, die den mensch tot zelfkennis en tot gevoel van eigenwaarde verheffen en hem eenmaal in staat stellen om zijne vrijheid
te verwerven en er binnen de juiste grenzen, de iijpe vruchten van
te genieten.
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Wij hebben reeds in een vorig werk aangemerkt 1) dat de Zuid-.
Amerikanen geen enkele deugd hunner voorvaderen hebben overgehouden ; daar tegenover bezitten zij nog al hunne ondeugden. Ontbloot van het noodige volksonderwijs, zonder hetwelk het onmogelijk is om groote dingen te doen of zelfs te begrijpen, werd het
Chiliaansche volk als door een onverhoopte kans van het toeval,
vrijgemaakt, onmiddellijk de speelbal van enkele intriguant n, die
onder de schoone woorden van volksbelang en vaderlandsliefae eene
teugellooze heerschzucht verborgen ; te vergeefs was dus de strijd tegen
Spanje geweest ; de aangeboren achteloosheid der .inwoners en hun
lichtzinnig karakter werden onoverkomelijke struikelblokken voor
alle wezenlijke verbetering. Op het tijdstip waarmede ons verhaal begint zuchtte Chili onder den druk van generaal Bustamente, een
man, die, niet tevreden met zijn post als minister der Republiek
niets minder beoogde dan zich tot opperhoofd te doen uitroepen,
onder den titel van protector of beschermer.
De verwezenlijking van dit denkbeeld was geenszins onmogelijk..
Door hare aardrijkskundige ligging is de republiek Chili bijna gevrijwaard tegen den overmoed van lastige naburen, die in de staten
der oude wereld iedere revolutionaire volksbeweging zorgvuldig bewaken en terstond gereed zijn om er hun veto tegen uit te spreken,
zcodra zij meenen dat hunne eigen belangen er door bedreigd
worden.
Door de groote, bijna ontoegankelijke woestijn Atacama van Opper-Peru gescheiden, zou Chili alleen aan de zijde van Bolivia eenige
zwakke tegenkanting te wachten hebben, doch generaal Bustamente
behield zich in stilte voor om ook deze republiek in zijn nieuw sta-.
tenverbond op te nemen ; aan de andere zijde scheiden de onmetelijke wildernissen en de. hooge Cordilleras haar van Buenos-Ayres,
dat noch den wil noch de macht bezat om zich tegen zijne plannen
te verzetten. Slechts een eenig volk was in staat hem een geduchten oorlog te bereiden, namelijk de Araucanen; deze kleine maar
ontembare natie, als een ijzeren wig in het halt van Chili ingedreven, boezemde den generaal levendige bekommering in. Hij besloot dus
om met de toqui der Araucanen te onderhandelen, intusschen altoos
kennelijk voornemens, om wanneer hij eenmaal in zijne ontwerpen
was geslaagd, al zijne krachten te vereenigen en ook dit land te
veroveren, dat zoo lang de macht der Spanjaarden had getrotseerd..
Om kort te gaan, generaal Bustamente droomde van niets minder
dan om aan het zuidelijk uiteinde van Amerika, met inbegrip van
Chili, Araucanië en Bolivia een statenverbond samen te stellen dat
met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika kon wedijveren.
Ongelukkigerwijs was de generaal, zooals men wel eens zegt, niet
van dat hout daar men groote mannen van maakt.
I) Zie de Pelsjagers van den Arkansas, bij dezelfde uitgevers.
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Generaal Bustamente was eenvoudig een militaire parvenu, onkundig, verwaand, wreed en voor niets vervaard.
Toen Amerika tegen het moederland de vaan des opstands verhief,
werden in alle hoeken des lands tallooze geheime genootschappen
gesticht. Het meest geduchte van die genootschappen was ongetwijfeld dat der Sombere Harten.
De mannen die zich aan het hoofd van deze vereeniging stelden,
-waren allen verstandige, wel onderrichte lieden, de meesten hunner
hadden hunne studiën in Europa gemaakt, en toen zij in hun geboorteland terugkeerden, wilden zij de groote beginselen der Fransche omwenteling op hun eigen volk toepassen en het dus tot een
zelfstandigen staat verheffen.
Na de afkondiging der onafhankelijkheid van Chili, hadden de
meeste geheime genootschappen geen reden van bestaan meer en waren zij van lieverlede verdwenen.
Slechts eene enkele maatschappij bleef standhouden, namelijk de
broederschap der Sombere Harten : omdat deze onder den dekmantel der vrijheid geene losbandigheid of willekeur had beoogd, maar
'terecht begreep dat zij een grooter en heiliger taak te vervullen had
en dat hare roeping thans, in plaats van te eindigen, nauwelijks begonnen mocht heeten. Haar doel was het volk te onderwijzen, door
ontwikkeling het geschikt te maken om eene waardige plaats onder
de natiën in te nemen, en bovenal om het te bevrijden van de
binnenlandsche tyrannen die het op nieuw poogden te onderdrukken.
Ter bereiking van dit doel achtte de maatschappij der Sombere
Harten geene opoffering te groot en alle middelen heilig, en door de
omstandigheden gedrongen, zochten zij het niet op den langzamen
doch zekeren weg van volksverlichting en beschaving, maar met den
dolzinnigen ijver van staatkundige dwepers en woeste partijgangers,
in den geest der eerste Fransche revolutie ; zonder verpoozing voerden zij een bloedigen strijd tegen de onderdrukkende machten die
elkander in de regeering der Republiek opvolgden en wierpen ze
zonder genade van hare tronen.
Telkens van gedaante verwisselend en vaak onzichtbaar of in 't
geheim werkzaam, wisten de leden dezer maatschappij zich aan de
ijverigste nasporingen te onttrekken ; en wanneer nu en dan sommigen
in het strijdperk mochten vallen, dan stierven zij met opgeheven
hoofde, vol vertrouwen op de toekomst, aan hunne broeders overlatende hunne taak verder te vervolgen.
Het onverwachte herstel van generaal Bustamente baarde onder de
Sombere Harten een oogenblik van stomme verbijstering ; doch daar
tegenover stond de wederverschijning van don Tadeo, die niet verzuimde om het bericht van zijne even wonderbare ontsnapping aan
de doodstraf overal te verspreiden, en die door zich op nieuw aan

hun hoofd te stellen, niet hun moed, — dien hadden zij nooit verloren, — maar hunne verzwakte hoop deed herleven.
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Hoe groot ook de bekwaamheid zijn mocht waarmede de generaal
zijn plannen wist te beramen en zijne maatregelen geheim te houden
de Sombere Harten, die overal hunne vertrouwden hadden, kregen
er in tijds de lucht van ; zij bewaakten dus zorgvuldig al zijn gangen, daar zij wisten dat het oogenblik niet ver af kon zijn, waarop
hun doodvijand zijn masker zou afwerpen.
Het vertrek van den lijdenden generaal, naar Valdivia, was hun
niet onbekend gebleven. Om welke reden begaf hij zich, terwijl zijne
gezondheid nog wankelen bleef en hij vooral rust noodig had, naar
zulk eene afgelegen provincie ?' — Dit was de eerste vraag, en dit
moest men weten tot iederen prijs, om zich op eene mogelijke staatsgreep voor te bereiden, van welken aard die ook wezen mocht.
In eene bijzondere vergadering van het genootschap waren de vereischte maatregelen beraamd, en buitendien werd er besloten dat de
Koning der Duisternis zich in persoon naar Valdivia zou begeven,
om in geval van nood bij de hand te zijn, en naar bevind van zaken, de gevorderde middelen van verzet dadelijk te kunnen in 't
werk stellen.
Don Tadeo verklaarde zich bereid om te vertrekken, maar hij
wilde of mocht dona Rosario niet achterlaten. 'zonder hulp blootgesteld aan de aanslagen van de Linda ; hij alleen kon het jonge
meisje beschermen, zou hij haar dan berooven van haar eenigen
steun?
Zoodra dus de vergadering der Sombere Harten gescheiden was,
ging don Tadeo naar de chacra terug en vertoonde zich aan dona
Rosario.
»Dierbaar kind," zeide hij, »ik heb u onaangenaam nieuws mede
te deelen."
»Spreek, beste vriend," antwoordde zij.
»Dringende zaken vorderen ten spoedigste mijne tegenwoordigheid
te Valdivia!"
»0 !" riep zij blijkbaar verschrikt, »gij zult mij immers hier niet alleen achterlaten, hoop ik ?"
»Dat was in 't eerst mijn voornemen," hernam hij, »daar deze
schuilplaats mij toescheen den besten waarborg op te leveren voor
uwe veiligheid ; maar weest gerust," vervolgde hij, »ik ben van plan
veranderd ; ik heb gedacht of gij mij niet liever zoudt willen vergezellen ?"
»0, ja !" riep zij met drift, »hoe goed zijt gij toch Wanneer vertrekken wij?"
»Morgen, lief kind, met het opgaan der zon."
»Ik zal zorgen dat ik gereed ben," antwoordde zij, minzaam naar
hem toebuigende om zich op het voorhoofd te laten kussen.
Don Tadeo verwijderde zich, en het jonge meisje hield zich terstond bezig met de noodige toebereidselen voor haar vertrek. Wat

gaf zij er om waar zij was, en waarom zou de eene plaats haar
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liever zijn dan de andere, daar zij toch bestemd scheen om overal
te lijden!
Wie weet of het arme kind, zonder het voor zich zelve te willen
bekennen, niet in stilte hoopte hem te zullen wederzien dien zij hein-lelijk beminde !
De liefde is als een hemelsche zonnestraal, die ook den donkersten
nacht verheldert.

XXIII.
DE CHINGANA.
Valdivia, gesticht in het jaar 1551 door den Spaanschen veroveraar
don Pedro de Valdivia, is .een bevallige stad, gelegen op twee mijlen afstands van de zee, aan den linker oever van eene rivier die zelfs
voor de grootste schepen bevaarbaar is, in het vruchtbare dal Guadallanquen.

De aanblik dezer stad, als een vooruitgeschoven post der l'eschaving in deze verwijderde oorden, is allerverrukkendst; de straten
zijn er breed en lijnrecht, de witte met kalk aangestreken huizen,
zijn niet hooger dan eene verdieping, wegens de veelvuldige aardbevingen, en hebben allen platte daken.
Aan alle zijden verheffen zich de hooge torenspitsen van tallooze
kerken en kloosters, die ruim een dei de gedeelte der stad innemen.
Het is schier ongelooflijk zooveel kloosters als er in Amerika bestaan;
men zou gerust kunnen zeggen dat de Nieuwe Wereld het beloofde
land der monniken is, zij schijnen bij iederen stap als uit den grond
op te rijzen.
Dank zij den uitgebreiden handel die te Valdivia gedreven wordt
en hare uitmuntende haven, is deze stad de aanlegplaats voor de
talrijke walvischvaarders in deze streken, en voor de koopvaardijschepen, die er komen kalfaten, hetzij na- of voordat zij kaap Hoorn
zijn omgestevend ; dit alles geeft hier veel drukte en vertier en eene
levendigheid in de straten zoo als men slechts zelden in de havensteden van Zuid-Amerika aantreft.
Don Tadeo kwam te Valdivia aan, met dona Rosatia en zijn vriend
don Gregorio, in den avond van den zestienden dag nadat hij de
chacra van laatstgenoemden verliet. Zij hadden zich bijzonder gehaast, en voor een land waar geen ander middel van vervoer bestaat dan
dan te paard, was hunne reis buitengewoon voorspoedig geweest.
Het zou onzen reizigers niet moeielijk zijn gevallen. zoo zij dit gewild hadden, om de stad reeds ten twee of drie ure na den middag
binnen te trekken, maar zij verkozen liever den avond af te wachten,
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daar zij te Valdivia vele kennissen hadden en dus hunne komst
spoedig ruchtbaar zou zijn geworden, die zij om verschillende redenen zoo geheim mogelijk wilden houden ; te meer nog, daar don
Tadeo genoodzaakt was zich te verbergen om de politie-agenten te
ontwijken, die van den president der Republiek order hadden ontvangen om hem overal te arresteeren waar zij hem zouden ontmoeten.
Gelukkig intusschen zal in dit land, de politie, zonder buitencrewone en zeer toevallige of moeielijk te voorziene omstandigheden,
nooit iemand in hechtenis nemen ; tenzij de vervolgde persoon zich
vrijwillig of onbezonnen in hare handen overlevert, hetgeen natuurlijk niet licht gebeurt.
Dewijl don Tadeo gedurende zijn verblijf te Valdivia, zijne levenswijs naar gelang zijner bijzondere zaken zou moeten regelen en hij
zich niet in 't openbaar mocht vertoonen, kon hij natuurlijk geen
afzonderlijke woning betrekken of zijne huishouding op den gewonen
voet inrichten. Hij begaf zich dus regelrecht naar het Urselinenklooster, om de abdis te spreken, eene waardige vrouw en bloedverwant
van hem in welke hij groot vertrouwen stelde, en droeg haar de
zorg voor het jonge meisje op dat hij zelf niet bewaken kon.
Dona Rosario aanvaardde zonder tegenzin de schuilplaats die haar
werd aangeboden en waar zij zich ten volle beveiligd rekende voor
de aanslagen van hare onzichtbare vijanden.
Zoodra don Tadeo van zijne pupil en de eerwaardige abdis der
Urselinen afscheid had genomen, spoedde hij zich naar een huis in
de calle San Xaverio, waar don Gregorio hem afwachtte, die hem
aan den ingang der stad reeds verlaten had, om alle noodeloos opzien te vermijden.
»Well zijt gij geslaagd ?'• vroeg don Gregorio zoodra hij hem zag.
»Zij is in veiligheid, althans zoo ik hoop," antwoordde don Tadeo
met een zucht.
»Des te beter," zei don Gregorio, »want wij zullen onze voorzorgen
moeten verdubbelen."
»Hoe dat ?"
»Sedert ik van u afging, heb ik hier en daar rondgeloopen aan
de haven en op de Alameda, deze en gene gesproken en mij op
een en ander geïnformeerd."
»Wel ?"
»Wel ! zoo als wij gedacht hebben, de generaal Bustamente is
hier."
»Is hij er reeds ?"
»Ja, sedert twee dagen.'
»Welke reden van gewicht kan hem bewogen hebben hier te komen," zei don Tadeo nadenkend, »o! ik zal het spoedig weten."
»Een andere zaak ; weet gij wie hij bij zich heeft ?.'
»De beul!" riep don Tadeo met een schamperen lach.
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»'t Heeft er wel iets van," antwoordde don Gregorio.
»Wie dan!"
»De Linda!"
Het hoofd der Sombere Harten werd schrikkelijk bleek.
»0 !" riep hij, »die vrouw, altoos die vrouw! maar gij bedriegt u
vriend, het is onmogelijk."
»Ik heb haar gezien."
Don Tadeo stapte eenige sekonden driftig op en neer en bleef

toen voor zijn vriend staan :
»Hoor eens, don Gregorio," zeide hij met eene half gesmoorde
stem : »zijt gij zeker dat gij u niet in de gelijkenis vergist en dat gij
haar werkelijk gezien hebt?"
»Gij waart nauwelijks vijf minuten van mij af, of een gedruisch
van paardenhoeven deed mij naar buiten kijken en wat zag ik ? ik
zeg u nogmaals, ik zag de Linda! zij scheen pas in de stad te komen, met twee lansiers in baar gevolg, en een arriero die de muilezels leidde met haar bagage."
»0 !" liep don Tadeo, »zal die verbitterde duivelin mij dan altijd
op de hielen zitten ?"
»Vriend," zeide don Gregorio, »op de baan die wij betreden moet
elke hindernis worden uit den wea geruimd."
»Zoudt gij eene vrouw willen dooden?"
b
riep de riddeilijke man
met afgrijzen.
»Dat zeg ik niet, maar wij moeten haar buiten de mogelijkheid
stellen om kwaad te doen. Herinner u, wij behooren tot de Sombere Harten, en als zoodanig kennen wij geen medelijden."
»Zwijg stil!" mompelde don Tadeo.
Op dit °ogenblik werd er tweemaal driftig op de deur geklopt.

»Binnen !" riep don Gregorio.
De deur ging open, en don Pedro stak zijn hoofd naar binnen.
Hij scheen de twee mannen niet te herkennen die hij bij zijne verschillende ontmoetingen met hen, niet anders dan gemaskerd had gezien.
»God beware u, mijne heeren 1" zeide hij eene diepe buiging makende.
»Wat is er van uw dienst, mijnheer ?" antwoordde don G: egorio
op koel beleefden toon. even diep buigende.
»Mijnheer," zei don Pedro, met de oogen een stoel zoekende, dien
men hem niet aanbood, »ik kom van Santiago."
Don Gregorio boog.
»Bij mijn vertrek uit die stad heeft de bankier bij wien ik gewoon
ben geld te beleggen mij eenige wissels mede gegeven, waaronder
een, op zicht, getrokken op don Gregorio Peralta."
»Die ben ik, mijnheer, geef mij den wisselbrief "
»Zoo als gij ziet, mijnheer, bedraagt hij drie en twintig oncen."
»Zeer goed, mijnheer," antwoordde don Gregorio, den wissel aannemende, »sta mij toe dat ik hem even nazie."
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Don Pedro boog op zijne beurt.
Don Gregorio trad naar een der fakkels, beschouwde aandachtig
den wisselbrief, stak hem in zijn zak en kreeg het geld uit zijne
bureau.
»Ziedaar uwe drie en twintig oncen, mijnheer," zeide hij, hem de
som ter hand stellende.
De spion nam het geld aan, telde de goudstukken, bekeek ze een
voor een en stak ze in zijne beurs.
»'t Is zonderling! mijnheer," riep hij op eens toen de beide heeren
dachten dat zij reeds van zijn bijzijn ontslagen waren.
»Wat, mijnheer?" vroeg don Gregorio, »komt uwe rekening niet
goed uit?"
! neen, dat niet, mijnheer, alles is volkomen in orde, maar,"
vervolgde hij min of meer aarzelend, pik dacht dat mijnheer koopman was."
»He!"
»Ja 1"
»Wel! en waarom zoudt gij het tegendeel denken ?"
»Omdat ik geen bureaux zie."
»Die zijn in een anderen hoek van het huis," antwoordde don
Gregorio, »ik ben scheepsreeder."
»0, zeer wel mijnheer."
»En als ik niet gedacht had dat gij om het geld dringend verlegen waart," begon don Gregorio ...
»Zeer dringend, waarlijk," viel de andere hem in de rede.
»Nu, anders zou ik u verzocht hebben om morgen terug te
komen," vervolgde don Gregorio, »omdat mijn kantoor reeds gesloten is."
Hiermede scheepte hij hem af, de schouders opha!end.
Don Pedro vertrok blijkbaar teleurgesteld.
»Die man eet uit twee schotels," zei don Gregorio ; »'t is een spion
van den generaal."
»Dat weet ik!" antwoordde don Tadeo, »ik heb de bewijzen van
zijne schelmerij in handen. Vroeger was hij voor ons een noodig
werktuig ; thans kan het ons kwaad doen, wij moeten het breken."
Don Gregorio haalde den wisselbrief uit zijn zak die hem zoo even
gepresenteerd was, en gaf hem aan don Tadeo.
»Kijk eens !" zeide hij.
De wissel, oppervlakkig beschouwd, was als alle anderen en luidde
in de gewone formule : »Op zicht. UE. gelieve te betalen," enz. enz. ;
maar op twee of drie plaatsen had de pen, alsof zij te stijf was, gesprikkeld en naar 't scheen een zeker aantal zwarte stipjes gemaakt,
waarvan sommigen zoo klein, dat zij bijna onmerkbaar waren.
Het schijnt dat deze zwarte stipjes voor de beide mannen zekere
beteekenis hadden ; want nauwelijks had don Tadeo den wissel gezien, of hij greep zijn mantel en Wikkelde er zich in.
OPPERH. D. AUCAS. I.
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»De Hemel bescherme ons!' zeide hij, »wij moeten er dadelijk
op uit."
»Zoo denk ik er ook over," antwoordde don Gregorio, terwijl hij
den wisselbrief bij de vlam van de fakkel hield en hem liet verbranden, tot er geen stukje meer van over was.
De beide mannen namen ieder een langen dolk en een koppel
pistolen, die zij onder hunne kleederen verborgen — de twee samenzweerders kenden hun landaard te goed om deze voorzorg te verzuimen ; zij sloegen den rand hunner hoeden diep over hun voorhoofd, en zoo, tot aan de oogen in hunne mantels gewikkeld, als
verliefden die op avonturen uitgingen, stapten zij de straat op.
Het was juist een van die heerlijke avonden, die wij in ons nevela chtig klimaat niet kennen: de hemel, van het diepste blauw, was
met ontelbare sterren bezaaid, onder welke bovenal het Zuidelijke
Kruis schitterde ; de zachte lucht was met duizend geuren bezwangerd, en eene lichte uit zee aanwaaiende koelte verfrischte den damp
kring na de gloeiende hitte van den pas afgeloopen dag.
Snel en zwijgend stapten onze twee wandelaars door de vroolijke
groepen die de straten in iedere richting vulden. Het is vooral des
avonds dat de Amerikanen wandelen om een luchtje te scheppen en
de verfrisschende koelte in te ademen.
De samenzweerders schenen echter geen acht te slaan op de verleidelijke tonen der vihuelas die hun in het oor klonken, noch op
de lustige deuntjes der sambacuejas die hun allerwege uit de drukbezochte chinganas tegengalmden, noch op de schelle stem of zilveren
schaterlach der jonge meisjes met zwarte oogen en rozenlippen, wier
glurende blikken hun in 't voorbijgaan steelswijs toelonkten.
Na lang genoeg geloopen te hebben, gedurig omkijkende of zij
ook gevolgd werden, drongen zij meer en meer door in de lagere
gedeelten der stad, en hielden eindelijk stil voor een huis dat er alles behalve deftig uitzag, en waaruit zich met daverend gedruisch de
niet zeer welluidende tonen eener sterk sprekende nationale muziek
lieten hooren.
Dit huis was eene ching-ana — een eigenaardig woord, dat moeilijk in eene andere taal is weer te geven.
Eene Chiliaansche chingana van de lagere klasse i) maakt eene
zonderlinge koddige vertooning, die alle beschrijving trotseert, en
waarbij het penseel van een Callot of Ostade zou te kort schieten.
De lezer verbeelde zich eene vrij ruime maar laag gezolderde zaal,
roet berookte muren, en wier kleibodem geheel ruw en hobbelig is
geworden door het slijk dat er aan de voeten der talrijke bezoekers
gedurig wordt heengedragen. Te midden van deze spelonk, die schaars
door een walmende lamp of candil wordt verlicht, zoodat men moeite
i) Misschien het naast te vergelijken met de speel- of danshuizen te Amsterdam
en andere Hollandsche havensteden bij kermistijden.
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'heeft om het aangezicht der gasten te onderscheiden, zitten op tab ouretten vier mannen ; twee hunner tokkelen met hunne ruwe
kneukels een paar kreupele guitares, waaraan een gedeelte der snaren ontbreekt ; de derde muzikant trommelt uit al zijn macht met
zijne vuisten op eene gebroken tambourijn ; terwijl de vierde een
stuk bamboes, van omtrent tien duim lengte en in verscheidene
spanen gesplitst, tusschen zijne handen rolt en het wanluidendste geratel voortbrengt dat men zich verbeelden kan. Deze vier muzikanten, alsof het geweld dat zij maken niet genoeg ware, huilen of liever brullen met volle borst onbeschofte deunen, die wij liefst niet
,zullen vertalen en van denzelfden inhoud zijn als het volgende :
»Desde la esquina del carmen,
Hasta la pena dorada.
He visto una chica bajando
Cantando la mozá* mala.
Halsa que te han visto
A la esquina del puente, etc.

Al dit helsche getier dient om de dansers aan te vuren, die als
,dollemannen rondspringen, in dubbelzinnige houdingen en met de
walgelijkste gebaren, onder de daverende toejuiching der omstanders,
die in uitgelaten vreugd stampvoeten van genot en niet zelden, door
deze helsche harmonie vervoerd, als uit éénen mond met de muzikanten
en dansenden samenstemmen in het referein : halsa que te han vista.
Te midden van dit oorverdoovend geschreeuw en gestampvoet,
loopen de kastelein en knechts met kannen en glazen chicha —
mais-bier — flesschen aguardiente — brandewijn — en zelfs g-uarapo
— ijs, om de dorstige gasten te laven, die wij waarheidshalve verplicht zijn te bekennen dat met ieder glas dat zij drinken, dorstiger
schijnen te worden en steeds meer drinken.
Niet zelden in den loop van den avond gebeurt het, dat sommige
gasten, meer dan anderen verhit of door den duivel der jaloerschbeid geplaagd, met elkander in twist geraken.
Alsdan worden de messen uit de polénas — laarzen — getrokken,
mantels — om den linkerarm gewikkeld, om tot schild
de ponchos
te dienen ; de muziek zwijgt en men formeert een kring rondom de
strijdlustigen ; vervolgens, wanneer een der strijders gevallen is, draagt
men hem naar buiten, de muziek begint op nieuw en de dans wordt
hervat alsof er niets bijzonders was gebeurd.
Voor zulk een hel waren het opperhoofd der Sombere Harten en
zijn vriend blijven staan; zij aarzelden niet lang maar wikkelden
zich zoo dicht in hunne mantels dat hun aangezicht geheel onkenbaar was, en traden de chingana binnen. Ondanks de snikheete, met
allerlei dampen en geuren bezwangerde lucht, die hen bijna deed
stikken, baanden zij zich onopgemerkt door de drinkers heen een
weg en bereikten weldra het achterste gedeelte der zaal.
—
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Hier was eene deur die slechts aan stond, zij openden haar zacht,
en verdwenen langs een afgaanden trap. Nadat zij tien treden waren
nedergedaald, bevonden zij zich in een kelder, waar een man, naar
het scheen, bezig was met eenige vaten in orde te brengen, dier,
zonder zich in zijn werk te laten storen, hun vroeg :
»Wilt gij aguardiente de pisca, miscal, of chicha ?"
»Noch het een, noch het ander," zei don Tadeo, »wij willen Franschen wijn."
De man richtte zich op alsof hij- door een springveer werd losgelaten.
De twee avonturiers hadden hunne maskers voorgedaan.
»Wilt gij witten of rooden ?" vroeg hij.
»Bloedrooden," riep don Tadeo.
»Van welk jaar ?" hernam de onbekende.
»Van den 5den April 1817," antwoordde don Tadeo.
»Komt dan mede, mijne heeren," zei de man, met eene eerbiedige buiging, »de Wijn dien gij mij de eer aandoet mij te vragen is
buitengemeen kostbaar en wordt in een afzonderlijken kelder bewaard."
»Om te worden gedronken op Sint Martensdag," hernam Tadeo...
De onbekende, die alleen op dit laatste antwoord scheen te wachten, glimlachte met een zweem van verstandhouding en drukte zacht
met de hand tegen den muur. Een steen draaide langzaam rond,
als op een scharnier, zonder het minste gerucht te maken en opende een doortocht, groot genoeg om de samenzweerders binnen te
laten.
De draaiende steen werd onmiddellijk achter hen gesloten.
En in de chingana had het geschreeuw, gezang en muziek eene
inderdaad schrikbarende hoogte bereikt, en steeg de vroolijkheid der
drinkende gasten ten top.

XX IV.
DE TWEE ULMENES.
Indien wij, in plaats van eene ware historie, een roman schreven,.
zouden wij sommige tooneelen van ons verhaal met stilzwijgen voorbijgaan.
Onder die tooneelen zou waarschijnlijk ook het volgende behooren,.
al draagt het onder een min of meer triviaal uiterlijk meer wijsheid
dan men oppervlakkig zou denken, en al bevat het bovendien uit
een moreel oogpunt ook deze les, dat het leven der kindsheid, in
kommervolle omstandigheden of onder ruwe menschen doorgebracht,
niet zonder invloed blijft, zelfs op de beste gemoederen, een invloed.
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waaraan men zich ook op later leeftijd bezwaarlijk geheel kan onttrekken.
Tot verschooning, zoo niet tot lof van Valentin, den man dien wij
hierboven bedoelen, moeten wij er bijvoegen dat zijn gaminisme of
»straatjongenschap," zoo wij ons van dezen ongebruikelijken term
mogen bedienen, bij hem meer in schijn dan wezenlijk bestond, en
dat zijn doel, behalve het onderrichten der onnoozele barbaren,
grootendeels was om zijn neerslachtigen zoogbroeder op te beuren,
hem een vroolijken lach op de sombere lippen te brengen, zoodoende
de treurigheid te verzetten die hem blijkbaar heimelijk verteerde.
Na deze noodzakelijke voorafspraak, hervatten wij den draad van
,ons verhaal, en voor een poos don Tadeo en zijn vriend verlatende
verzoeken wij den lezer ons te willen volgen naar den stam der
Groote Hazen.
De volgende dag was voor den geheelen stam een heugelijke feestdag, een dag met ongeduld te gemoet gezien door de huismoeders
die alsdan, zooals Valentin zeide, zouden leeren confectionneeren,
d. i. toebereiden een paar nieuwe schotels of dischgerechten, waarmede zij den fijnen mond hunner heeren en echtgenooten zouden
kunnen streelen.
Van het krieken des dageraads af verzamelden de mannen, vrouwen
en kinderen zich reeds op het groote dorpsplein, en zaten aan talrij ke
groepen te redeneeren over de waarschijnlijke waarde der onbekende
schotels waarvan het geheim hun weldra zou worden medegedeeld.
Louis, wien de met proeven gestaafde keukenles van zijn zoogbroeder natuurlijk weinig belang inboezemde, zou liefst in zijn toldo
hebben willen blijven ; maar Valentin had het zich eenmaal in 't
hoofd gezet, dat hij de proefneming zou bijwonen, en zijn broeder,
den strijd weldra moede, en niet belust om langer tegen te stribbelen, was geëindigd met toe te geven.
• De Parijzenaar kwam in tijds op zijn post en stond in eene opentgelaten ruimte midden op het dorpsplein. Met schalkschen blik bespiedde hij de afwisselende uitdrukking van nieuwsgierigheid of twijlelzucht in de duizende oogen der menigte die zich op hem vestigden.
Een tafel voor het opdisschen zijner keukengerechten, een fornuis
waarop een ijzeren pot vol water stond te "koken een keukenmes, een
verbazend groote koekepan, wie weet vanwaar of hoe opgeschommeld, een soort van spoelkom, of tob, een houten lepel, een bos
peterselie, een stuk spek, maïsbrood, zout, peper, en een mand vol
'met versche eieren, waren op zijn verzoek door Trangoil Lanec bij
elkander gebracht en gereed gezet.
Om de proefles te beginnen, wachtte men alleen op de komst van
den Apo-Ulmen, of stamvorst, voor wien een soort van gestoelte recht
(tegenover den kunstenaar was opgericht.

.Zoodra de Apo-Ulmen plaats genomen en uit handen van zijn pijp-
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drager de ontstoken calumet ontvangen had, boog hij een weinig ter
zijde en fluisterde Curumilla, die naast hem stond, iets in het oor.
De Ulmen boog eerbiedig, trad van de verhevenheid af en kwam
den Parijzenaar zeggen dat hij aan 't werk kon gaan, waarop hij naar
zijne vorige plaats terugtrad.
Valentin maakte voor den Apo-Ulmen een statige buiging, deed
zijn mantel af, dien hij samenvouwde en zorgvuldig aan zijne voeten
nederlegde, stroopte toen met den noodigen zwier zijne mouwen op tot
aan den elleboog, boog zich een weinig naar voren en met de rechterhand op de tafel geleund, hield hij in den trant van een Parijschen
kwakzalver, die zijne waren aanprijst aan het domme publiek dat
hem onnoozel aangaapt en met gespannen aandacht luistert, de volgende indrukwekkende redevoering.
»Doorluchtige Ulmenes en gij, achtbare krijgslieden van den edelen en heiligen stam der Groote Hazen," begon hij met eene heldere en duidelijke stem, »hoort aandachtig naar hetgeen ik de eer
zal hebben u uit te leggen.
»In den aanvang der tijden bestond er geene wereld ; het water
en de wolken, die in de onmetelijke ruimte gestadig tegen elkander
botsen, formeerden toen het heelal. Zoodra echter de wereld geschapen en de mensch uit rooden berg was te voorschijn geroepen,.
nam Pillian hem bij de hand, toonde hem al de voortbrengsels der
aarde, lucht en der wateren, en zeide tot hem : Gij zijt de heer der
schepping, dus komen de dieren, de planten en de visschen u toe
en moeten zij allen, naar gelang van hun verstand, vermogen of
samenstelling bijdragen om uw geluk in deze wereld te bevorderen:
het paard met zijn snelheid en kracht zal u door de wildernis voeren ; de lamas en schapen met hunne dikke vachten zullen u klee den met hunne wol en u voeden met hun volsappig vleesch ; de koeien enz. Terwijl Pillian dus voortging met de andere dieren elk naar
hun verschillenden aard op te sommen en aan te prijzen, kwam hij,
alvorens tot de visschen en planten over te gaan, aan het hoen, dat
onbezorgd in de nabijheid liep kakelen en koren pikken. Pillian
greep het bij een vleugel en toonde het aan den mensch : Ziedaar,
zeide hij, een der nuttigste dieren die op de wereld tot uw gebruik
geschapen zijn : kook het in den ketel, en het hoen zal u een uitmuntende soep geven als gij ziek zijt ; braad het, en zijn blanke'
vleesch zal u een gezonde en smakelijke spijs verschaffen ; van zijne
eieren zult gij pannekoeken bakken met fijne kruiden, kampernoeljes,
truffels, of met ham, en bovenal met spek ; maar wanneer gij zwak
zijt en uw maag zulk zwaar voedsel niet verdragen kan, zult gij de
eieren in den dop koken, en dan eerst zult gij mij zeggen kunnen
wat voortreffelijk is."
»Ziedaar," vervolgde Valentin, zich meer en meer tot de Indianen
richtende, die met open mond en oogen luisterden en al hun best
deden om iets te verstaan van de wijsheid die hij hun opdischte,
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terwijl Louis in weerwil van zijn inwendig verdriet letterlijk zat te
schudden van 't lachen, en nauwelijks in staat was het vereischte
decorum te bewaren ; »ziedaar wat Pillian in den aanvang der eeuwen tot den eersten .mensch sprak ; gij waart er toen nog niet, krijgslieden van Aucas, geen wonder dus dat gij er niets van weet : ik
ben er wel is waar evenmin bij geweest, maar dank zij ons aangeboren talent, waardoor wij als blanken onze kennis van geslacht tot
geslacht door middel van letterschrift kunnen overleveren, zijn deze
woorden van den Grooten geest voor ons bewaard gebleven. Deze
voorafspraak acht ik voldoende, en hiermede zal ik de eer hebben
tot het bereiden van een ei uit den dop over te gaan. Hoort mij
dus aan ! wat ik u zeggen zal is zoo eenvoudig als een morgengroet
en onder het bereik van het stompzinnigste verstand. Om een ei
uit den dop klaar te maken zijn twee zaken noodig ; vooreerst een
ei, en ten tweede kokend water ; dus neemt gij eerst het ei, legt het
in den lepel, tilt het deksel van den ketel, en dompelt het ei met
den lepel onder water, waar gij het drie minuten lang laat koken,
niet meer noch minder, let wel op deze laatste bijzonderheid, want
zoo gij het ei langer liet koken, zoudt gij de proef deerlijk bederven
ziedaar!"
Op de les volgde dadelijk het voorbeeld.
Nadat de drie minuten om waren, haalde Valentin het ei uit den
ketel, sneed er met zijn mes den kop af, deed er een vingergreep
zout op en bood het den Apo-Ulmen aan met een sneedje maïsbrood.
Dit alles werd met onverstoorbare deftigheid uitgevoerd, te midden
van de sprakelooze aandacht der, toeschouwers.
De Apo-Ulmen proefde het ei met de meeste nauwgezetheid ; voor
de tweede maal kwam er nog een zweem van twijfel op zijn gelaat;
maar van lieverlede begonnen de trekken op zijn breede gezicht
zich te ontplooien onder den indruk van genot en blijdschap, en
eindelijk riep hij met geestdrift uit:
»Ooh 1 eh! ihche! — 0 goed! — chick mik kache! —Zeer goed !"
Valentin keerde met een zedigen glimlach naar zijn fornuis terug
en kookte dadelijk een aantal andere eieren, die hij aan de Ulmenes en de voornaamste krijgslieden ronddeelde.
Allen voegden zij weldra hunne loftuitingen en gelukwenschen
bij die van den Apo-Ulmen. Eene uitgelaten vreugde maakte zich van
deze arme Indianen meester, en het scheelde weinig of Valentin
werd omvergedrongen, zoo groot was de ijver om hem te naderen,
hetzij om een ei van hem te bekomen of om van naderbij te zien
hoe hij ze kookte.
Eindelijk, toen de vraatzucht der meesten voldaan was, begon de
drift te bedaren, en kon de Apo-Ulmen, dien het tot dusver onmogelijk was geweest zijne stem boven het tumult te verheffen, de orde
onder de menigte herstellen en stilte gebieden.
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Valentin beschouwde zijn publiek met een blik van zelfvoldoening.
Voortaan had hij de Indianen als onder zijn tooverstaf, de ongeloovigsten waren overtuigd, en allen wachtten met ongeduld op den
afloop van zijne tweede proef.
»Hoort !" riep hij, met zijn mes een harden slag op de tafel gevende, »let nu vooral op, hoe ik te werk zal gaan ; het ei uit den
dop was slechts spel voor mij, maar de eierkoek moet goed doordacht en met zorg bestudeerd worden, om er het fijne van te vatten
en haar tot die fluweelzachte volkomenheid te brengen, die door de
kenners het meest geliefd en gewaardeerd wordt. Ik ga u een omelette au lard, of eierkoek met spek klaar maken, in een woord, de
lekkerste kost uit de heele wereld. Onder het gereed maken, zal
ik u niet alleen zeggen, maar toonen hoe gij daarbij te werk moet
gaan; volgt dus nauwkeurig mijne redeneering en de wijze waarop
ik de verschillende ingrediënten behandel, die voor dezen schotel.
vereischt worden. Om een spek-eierkoek te bakken, heeft men noodig : spek, eieren, peper, peterselie en boter; al die zaken staan, gelijk gij ziet, hier op tafel ; thans ga ik ze onder elkander mengen."
Met ongeloofelijke knaphandigheid, en eene snelheid zonder wederga, begon hij aan een monster-omelette, van minstens vijf dozijn
eieren, onder het uitspreken van zijne keukenles met al de gemakkelijkheid en welbespraaktheid van een goochelaar.
De belangstelling der Indianen steeg ten top, hun enthousiasme
verried zich door uitgelaten springen en lachen ; maar het geschreeuw,
gehuil en gestampvoet werd inderdaad vervaarlijk, toen de Puëlchen
Valentin met vaste hand de groote pan bij den steel zagen vatten
en hij de eierkoek tot viermalen toe hoog in de lucht omsloeg,
zonder blijkbare moeite en zonder dat de koek beschadigde, met
al het gemak en den zwier van een volleerd keukenmeester.
Zoodra de koek naar behooren gebakken was legde de Franschman haar op een houten schotel, niet verzuimende haar in tweeën te
vouwen, met al het talent van den bekwaamsten cordon-bleu ; hij
stond gereed om haar rookend naar den Apo Ulmen te dragen, maar
het opperhoofd, dien het ei uit den dop nog smaakte en wiens eetlust ten zeersten was opgewekt, bespaarde hem deze moeite, en
stormde zijne vorstelijke deftigheid vergetende, met drift naar de tafel, gevolgd door al de voornaamste Ulmenes.
Het succès van den Parijzenaar was voldongen, geen kok aan een
koningshof behaalde ooit schooner triomf.
Maar Valentin, bescheiden als alle mannen van waarachtig talent,
onttrok zich aan de eerbewijzingen waarmedé men hem zocht te
overstelpen, en verborg zich met zijn vriend zoo spoedig mogelijk
in de toldo van Trangoil Lanec.
Des anderen daags, na deze gedenkwaardige vertooning, op het
°ogenblik dat de Franschen zich gereed maakten om de kamer te
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verlaten die zij gezamenlijk bewoonden, kwam hun gastheer bij hen
vergezeld van Curumilla.
De beide opperhoofden groetten hen eerbiedig, vlijden zich op den
kleibodem neer, die hier den planken vloer verving, en staken hunne
pijpen op.
Louis, aan het ceremonieel der Araucanen reeds min of meer gewoon geworden, begreep terstond dat zijne vrienden hem ernstige
zaken hadden mede te deelen, hij nam insgelijks plaats zoowel als
zijn zoogbroeder, en wachtte geduldig het oogenblik ai waarop de
Indianen het voegzaam zouden oordeelen zich nader te verklaren.
Toen deze hunne pijpen met de meeste nauwgezetheid tot het
laatste toe hadden uitgerookt, schudden zij de asch uit de koppen
en staken ze weder in hunne gordels ; daarna wisselden zij een blik
van verstandhouding en nam Trangoil Lanec het woord.
»Mijne bleeke broeders schijnen nog altoos te willen vertrekken ?"
begon hij.
»Ja," antwoordde Louis.
»Is het ook omdal de Indiaansche gastvrijheid hun heeft teleurgesteld?"
oVerre van daar, hoofdman," antwoordden de jongelieden, hem
met warmte de hand drukkende, »wij zijn behandeld geworden als
kinderen van den stam."
»Waarom dan verlaat gij ons ?" hervatte Trangoil Lanec, »men
weet wel wat men verliest, maar niet wat men vinden zal"
»Daarin hebt gij gelijk, hoofdman, maar gij weet dat wij in dit
land zijn gekomen om Antinahuel te bezoeken," zeide Louis
»Moet mijn broeder Gouden Haar," zoo betitelde het opperhoofd
Valentin, »hem dan zoo noodzakelijk spreken ?"
»Volstrekt noodzakelijk," antwoordde de jonkman.
De beide opperhoofden wisselden een tweeden blik.
»Dan zal hij hem spreken," hernam Trangoil Lanec, »Antinahuel
is in zijn dorp."
»Goed," zeide Valentin, »morgen gaan wij op weg."
»Mijne broeders zullen niet alleen vertrekken."
»Wat bedoelt gij daarmede ?" vroeg Valzntin.
»Het land der Indianen is niet veilig voor de bleekgezichten,
mijn broeder heeft mij het leven gered, ik zal met hem gaan."
»Mijn broeder heeft mij een vriend doen behouden," zeide Curumilla, die tot dusver niet gesproken had, »ik zal met hem gaan."
»Dat meent gij immers niet, hoofdman ?" riep Valentin ; »wij zijn
reizigers die zich op het toeval verlaten, wij weten niet wat het lot
ons beschoren heeft, noch waar het ons brengen zal nadat wij den
man, bezocht hebben aan wien wij gezonden zijn."
»Dat maakt geen verschil," zei Curumilla, »waar gij gaat zullen wij
ook gaan."
De jongelieden voelden zich getroffen door deze even gulle als
eenvoudige trouw.
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»01" riep Louis met vuur, »maar .dat kan niet, mijne vrienden,
denkt aan uwe vrouwen en aan uwe kinderen!"
Onze vrouwen en kinderen geven wij aan onze vrienden in bewaring tot wij terug zijn.''
»Lieve beste vrienden," riep Valentin bewogen, »gij doet verkeerd,
wij kunnen zulk eene opoffering niet van u vergen, wij mogen er niet
in toestemmen, ook in uw eigen belang niet ; zoo als ik u reeds gezegd heb, weten wij zelf nog niet wat ons verwacht, of hoe wij doen
zullen ; laat ons dus alleen vertrekken."
»Wij zullen onze bleeke broeders vergezellen," hervatte Trangoil
Lanec op een toon die geen verdere tegenspraak toeliet ; »mijne
broeders kennen de llanos niet ; vier mannen in de woestijn zijn sterk,
twee mannen zijn zoo goed als dood."
De Franschen zagen nu van allen verderen tegenstand af en namen het voorstel der Ultrenes aan, des te meer daar zij zeer goed be&epen welk een steun zij zouden vinden in mannen, die aan het
leven in de wildernis gewoon, haar in alle richtingen hadden doorkruist en er al de geheimen van hadden leeren kennen.
De opperhoofden namen daarop van hunne gasten afscheid, om
zich voor hun vettrek gereed te maken, dat onherroepelijk tegen
den volgenden morgen werd vastgesteld.
Met het opgaan der zon, reed een kleine troep, bestaande uit
Louis, Valentin, Trangoil Lanec en Curumilla, alle vier gezeten op uitmuntende paarden, van dat gemengd Andaluzisch en Arabisch ras,
dat de Spanjaarden in Amerika hebben ingevoerd, — en vergezeld
van Cesar, die aan hunne rechterhand op eene lijn voortholde, de
tolderia uit, onder het levendig gejuich van al de leden van den
stam, die niet anders riepen dan :
»Venteni! venteni! — tot weerziens ! tot weerziens vir tempi!
viri tempi! — goede reis! goede reis!"
Na het hartelijk vaatwel dezer goede lieden lang genoeg te hebben
beantwoord, namen onze vier reizigers hun weg naar de tolderia der
Zwarte Slangen, en verdwenen zij weldra in de tallooze kronkelpaden
der Québradas.

ANTINAHUEL — DE ZONNE-TIJGER.

De toestand van regee;ingloosheid waarin Chili zich gedurende
den loop van ons verhaal bevond, gaf aanleiding tot het ontstaan
van eene menigte partijen ; elk dezer partijen werkte in 't geheim
en zoo behendig mogelijk, om zich van de hoogste macht meester
te maken.
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Generaal Bustamente, gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, beoogde niets minder dan het vestigen, onder zijn protectoraat, van een
machtig statenverbond, overigens geheel ingericht op denzelfden voet
als .dat der Vereenigde Staten in Noord-Amerika, wier schijnschoone'
maar gevaarlijke toestand, toen nog te weinig bekend, hem de oogen
verblindde. Hij kon niet voorzien, dat die voormalige outlaws — die
uit Europa verdreven godsdienstige of staatkundige dwepers, die
stoute avonturiers' vernuftige nijverheidsmannen of ondernemende
en rijk geworden kooplieden, — reeds begonnen te dromen van eene

algemeene Amerikaansche monarchie ; — dwaze utopia! wier toepassing hun wellicht eenmaal het verlies hunner zoo hoog gewaardeerde
nationaliteit zal kosten, daar zij zoo trotsch op zijn, en die toch inderdaad niet bestaat 1). Waarschijnlijk wist generaal Bustamente hiervan niets, doch zoo hij de richting der Anglo Amerikanen heeft
kunnen gissen,, trachtte hij hun wellicht voor te komen en op zijne
beurt hetzelfde plan in Zuid-Amerika te verwezenlijken, zoodra zijn gezag op genoegzamen grond gevestigd zou zijn.
De partij der Sombere Harten, de eenige ware patriotten in dit
ongelukkige land, verlangde dat het gouvernement meer volksgezinde
beginselen zou aannemen ; zij wilde hen echter geenszins omverwerpen,.
wel overtuigd dat eene omwenteling niet anders dan nadeeli g
kon zijn voor de algemeene belangen en het welzijn des volks.
Naast die van generaal Bustamente en het genootschap der Sombere Harten, bestond nog eene derde partij, misschien machtiger
dan de beide eerstgenoemden, en op hare beurt in 't geheim werkzaam. Die partij werd vertegenwoordigd door Antinahuel, den Toqui
der belangrijkste Utal-Mapus van het Araucaansche bondgenootschap.
Wij hebben reeds gezegd, dat deze kleine maar ontembare republiek, door hare aardrijkskundige ligging, als een wig in het Chiliaansch
grondgebied is ingedreven, daar zij het letterlijk in twee deelen
scheidt.
Deze stelling gaf aan Antinahuel eene meer dan gewone kracht
en maakte zijne houding in de gegeven omstandigheden des te gevaarlijker.
Alle Araucanen zijn soldaat; op een wenk van hunne opperhoofden vatten zij de wapens op en kunnen zij binnen weinige dagen
eene geduchte macht van geoefende krijgslieden op de been brengen.
De republikeinen zoowel als de aanhangers van Bustamente begrepen van hoeveel belang het was de Araucanen tot hunne partij,
over te halen ; met behulp van deze woeste oorlogsmannen hield
elk zich van de overwinning zeker.
Reeds hadden generaal Bustamente en de Koning der duisternis,
I) Zie de Pelsjagers van den Arkansas, bij dezelfde uitgevers.
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-buiten elkanders weten, gepoogd dit doel te bereiken en daartoe
-hunne voorstellen aan Antinahuel gedaan.
Aan beide deze oproepingen meende de gevreesde Toqui het oor
te moeten leenen, en beiden veinsde hij met een genegen antwoord
te begunstigen ; en dat wel om de volgende redenen : Behalve den
ingekankerden haat tegen de blanken, hem door zijne voorvaderen
overgeleverd, of misschien alleen door dien haat aangevuurd, droomde
Antinahuel, sedert hij tot opperhoofd eener Utal-Mapus verkozen was,
niet slechts van algeheele onafhankelijkheid zijner staten, maar beoogde hij tevens al het land te heroveren dat de Spanjaarden hem
-hadden afgenomen, en hen naar de andere zijde der Cordilleras
Andes terug te werpen, ten einde aldus aan zijn volk al den luister
te hergeven, die het voor de komst der blanken in Chili genoten
-had.
Dit vaderlandslievend plan was juist geschikt om door een man als
Antinahuel te worden opgevat en uitgevoerd.
In het bezit van groote verstandsgaven, uitgebreide kennis en een
even stoutmoedig als listig karakter, liet hij zich door geene bezwaren afschrikken, noch door tegenspoeden ontmoedigen.
Grootendeels in Chili opgevoed, was hij met de Spaansche taal
en met de zeden zijner vijanden volkomen bekend, en door middel
van talrijke spionnen bleef hij op de hoogte der staatkundige bewe_gingen in Chili en van den zorgelijken toestand, waarin de regeering
. zich destijds bevond. Van de aldaar heerschende verdeeldheden wist
hij zich wonderwel te bedienen, en leende gunstig gehoor aan de
voorstellen die hem door de verschillende partijen gedaan werden,
om, wanneer het geschikte oogenblik eenmaal daar zou zijn, zijne
vijanden den een na den ander te verpletteren en zelf alleen staande
te blijven.
Intusschen had hij een aannemelijk voorwendsel noodig om de
-krijgslieden in zijn Utal-Mapus onder de wapenen te houden, zonder
bij de Chilianen argwaan te verwekken ; dit voorwendsel werd hem
door de voorstellen van generaal Bustatnente, zoowel als die van
den chef der Sombere Harten aan de hand gedaan ; geen van beiden
kon zich derhalve verwonderen, dat de Toqui in tijd van vrede een tal-rijk leger op de grenzen *van Chili verzamelde, terwijl iedere partij
zich in stilte vleide dat deze legermacht bestemd was om haar de
sterke hand te leenen.
Het gedrag van den Toqui was dus allerbehencligst, daar hij niet
alleen aan niemand wantrouwen inboezemde, maar integendeel aan
allen hoop gaf.
De algemeene toestand werd intusschen hachelijker en het uur
van handelen kon spoedig slaan : Antinahuel, die zijne maatregelen
sedert lang genomen had, wachtte met ongeduld het oogenblik van
4en strijd af.
Zoo ongeveer stonden de zaken op dien dag toen dona Maria in
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de tolderia der Zwarte Slangen, den vriend harer jeugd was komen
bezoeken.
Zoodra de Linda des morgens ontwaakte, gaf zij hare orders om
te vertrekken.
»Gaat mijne zuster mij reeds verlaten ?" vroeg haar Antinahuel op
een toon van zacht verwijt.
»Ja," antwoordde de jonge vrouw, »mijn broeder weet dat ik zoodra mogelijk te Valdivia moet zijn."
Het opperhoofd drong haar niet verder om te blijven en een verstolen glimlach verhelderde zijn gelaat.
Toen dona Maria te paard was gestegen, wendde zij zich tot den.
Toqui:
»Heeft mijn broeder mij niet gezegd dat ook hij spoedig te.
Valdivia komt?" vroeg zij op een toon van fijn gespeelde onverschilligheid.
»Ik denk er even spoedig te zijn als mijne zuster," antwoordde hij..
»Dan zullen wij elkander daar nog zien ?"
»Wellicht!'
»Dat moet!" was haar kort antwoord.
»Goed!" antwoordde het opperhoofd na zich een oogenblik bedacht
te hebben, »mijne zuster kan gerust vertrekken, zij zal mij nog zien."
»Tot weerziens dan !" riep zij en zette haar paard in galop.
Weldra verdween zij in een wolk van stof, en keerde het opperhoofd in zijne toldo terug.
»Vrouw," zeide hij tegen zijne moeder toen hij binnentrad, »ik ga
naar de groote tolderia der bleekgezichten."
»Ik heb dezen nacht alles gehoord," antwoordde de Indiaansche
treurig, »mijn zoon doet verkeerd."
»Verkeerd ! waarom ?" vroeg hij met drift.
»Mijn zoon is een groot opperhoofd, zijne zuster misleidt hem, en
maakt hem dienstbaar aan hare wraak."
»Of aan de mijne," hervatte hij op zonderlingen toon.
»Het jonge meisje heeft recht op de bescherming van mijn zoon.
»Ik zal de Wilde Roos beschermen."
»Mijn zoon weet dat hij van wie zij spreekt, hem het leven heeft
gered."
»Zwijg ! vrouw," riep hij toornig.
De Indiaansche zweeg en slaakte een diepen zucht.
Het opperhoofd riep zijne mosotones bij elkaar, koos onder hen
een twintigtal krijgslieden uit, op welke hij inzonderheid kon rekenen
en gelastte hun zich gereed te maken om hem binnen een uur te
volgen ; daarna wierp hij zich op een bank en verzonk in diepe gepeinzen. Op eens hoorde men een groot gedruisch.
Antinahuel stond op en trad naar de deur der toldo.
Twee vreemdelingen, op krachtvolle paarden gezeten en voorafge-

gaandoor een Indiaan, kwamen naar hem toe.
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Die vreemdelingen waren Valentin en de graaf de Prébois-Crancé ;
zij hadden hunne twee vrienden even buiten het dorp achtergelaten.
Eerst kort te voren, toen hij de tolderia der Puelchen verliet, had
Valentin den brief aan zijn eigen adres geopend, die hem door den
majordomo in de chacra van don Tadeo was ter hand gesteld, met
aanbeveling om hem niet dan op het uiterste °ogenblik te lezen.
De jonge Parijzenaar stond niet weinig verbaasd over den zonderlingen inhoud dezer missive, die geheel anders was dan hij verwachtte.
Na haar met de meeste aandacht gelezen te hebben, had hij er
zijn vriend opmerkzaam op gemaakt en gezegd :
»Daar Louis, lees dat. Caramba ! wie weet of die wonderlijke brief
ons fortuin niet bevat."
Als alle verliefden, was Louis zeer onverschillig voor zaken die
niet met zijne liefde in verband stonden, hij had dus den brief teruggegeven en schudde bedenkelijk het hoofd.
»Het is staatkunde, daar kan men licht de vingers aan branden,"
zeide hij.
»ja, voor hem die er niet mede weet om te gaan," hernam Valentin, de schouders ophalende ; »maar wat ik er van denk, in het land.
waar wij zijn, ligt onze grootste kans op fortuin juist in die staatkunde daar gij den neus zoo voor optrekt."
»Ik moet u bekennen, vriend, dat ik al zeer weinig geef om die
maatschappij der Sombere Harten, die ik niet ken, en daar men ons
op zulk eene geheimvolle wijs aan wil vastknoopen."
»Ik ben niet van uw gevoelen, ik geloof dat het verstandige welberaden mannen zijn en ik houd mij overtuigd dat zij eenmaal de
bovenhand zullen krijgen."
»Wel moge het hun bekomen ; maar wat gaat ons, Franschen, dat
aan?"
»Meer dan gij denkt, en mijn besluit staat vast, om zoodra ik met
Antinahuel gesproken zal hebben, regelrecht naar Valdivia te gaan,
-en de bijeenkomst bij te wonen daar zij ons op uitnoodigen."
»Nu goed, doe zoo als gij wilt," zei de graaf onverschillig ; »als
gij het goedvindt, zullen wij er heengaan ; ik zeg u slechts vooruit
dat wij er ons hoofd aan wagen ; als wij dat moeten verliezen is het
mij wel, ik heb u vooruit gewaarschuwd en wasch mijne handen in

onschuld."
»Daar zal ik wel op passen. Caramba ! mijn hoofd is eigenlijk het
eenigste wat ik bezit," antwoordde Valentin lachende •, »dat waag ik
niet onbedacht, wees daar gerust op ; maar buitendien, zijt gij niet
even nieuwsgierig als ik om eens te zien en te hooren hoe die menschen de staatkunde begrijpen, en op welke manier zij te werk gaan
om samen te zweren ?"
»Inderdaad, nu ik het wel inzie, dat kan wel belangrijk worden ;
wij reizen toch min of meer om kennis op te doen ; gaan wij
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dan en laten wij ons onderrichten zoo vaak de gelegenheid zich
aanbiedt."
»Bravo ! Louis, zoo hoor ik u gaarne. Wij zullen dus dat ontzachelijk opperhoofd zien te vinden daar wij dien brief moeten bezorgen."
Trangoil La.nec en Giramilla waren veel te staatkundig en te
slim om aan .Antinahuel te laten blijken dat zij met de twee Franschen in eenige vriendschappelijke betrekking stonden, en al hadden zij ook de redenen niet kunnen gissen waarom hunne nieuwe.
vrienden zich bij den Toqui moesten aanmelden, voorzagen zij toch
dat er spoedig een dag kon komen, waarop het beter was dat hij
van hunne onderlinge betrekking met deze geen kennis droeg. Toen.
zij dus op korten afstand van de tolderia genaderd waren, verborgen zij zich achter een kleinen heuvel, terwijl zij Cesar bij zich
hielden en de Franschen hun weg naar het dorp der Zwarte Slangen
alleen lieten vervolgen, met welken stam de Paelchen sedert eenigen
tijd niet in de beste verstandhouding waren.
De ontvangst die de Franschen genoten, was allervriendschappelijkst. Jegens vreemdelingen en in tijd van vrede, zijn de Araucanen
uitermate gastvrij. Zoodra dus de vreemdelingen in 't gezicht kwa. men, haastte men zich om hen te gemoet te gaan, en daar deze
Indianen de Spaansche taal volkomen machtig zijn, had Valentin
geen moeite om zich te doen verstaan.
Een der krijgslieden bood zich aan om de Franschen, die volstrekt
niet wisten waar zij zich in het dorp keeren of wenden moesten, tot
gids te dienen, en geleidde hen naar de toldo van het opperhoofd,
voor welke een piket van twintig ruiters in volle wapenrusting vereenigd was en hen scheen af te wachten.
»Ziedaar Antinahuel, de groote Toqui der Inapiré Mapus," zei de
gids met zekeren nadruk, terwijl hij hun met de hand den Indiaanschen vorst aanwees, die door het ongewone tumult naar buiten
gelokt reeds uit zijne toldo te voorschijn trad.
»Ik dank u," zeide Valentin.
De beide Franschen naderden terstond den Toqui, die op zijne
beurt hun eenige passen te gemoet kwam.
»Ei, ei !" fluisterde Valentin tegen zijn kameraad, »die man heeft
een schoon voorkomen en ziet er zeer beschaafd uit voor een
Indiaan."
»0 ja 1" antwoordde Louis even zacht, »maar zijn voorhoofd is
vrij smal, zijn blik onoprecht en zijn lippen zijn te dun ; ik zou hem
liefst niet te veel vertrouwen."
»Bah!" riep Valentin, »gij zijt zoo moeielijk te voldoen en stelt
uwe eischen zoo hoog ; wat denkt gij wel, men kan toch in een
wildeman geen Antinous verwachten of een Apollo Belvedère?"

»Neen, maar ik had toch gaarne wat meer oprechtheid in zijn blik
gezien."
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»Wij zullen hem wel beter leeren beoordeelen."
»Ik weet niet waarom, maar die man maakt op mij den indruk
van een slang, hij boezemt mij een onoverwinnelijken afkeer in."
»Gij zijt te gevoelig, vriend ; ik ben zeker dat die man, al heeft
hij in uw oog het uitzicht van een schurk, in den grond blijken zal
een beste kerel te zijn."
»De hemel geve dat ik mij bedrieg ! maar zijn uitzicht treft mij
zoo onaangenaam dat ik niet zeggen kan hoe ; 't is of ik een voorgevoel heb, dat ik mij voor dien man wachten moet en dat hij voor
mij noodlottig zal worden."
»Louter inbeelding ! In welke betrekking kunt gij ooit tot hem
komen? Wij hebben ja een boodschap aan hem te brengen, maar
wie weet of wij hem ooit weerzien, en wat meer is, hoe kan ons
belang ooit aan het zijne verbonden worden?"
»Gij hebt gelijk, ik weet nauwelijks wat ik zeg ; en bovendien, wij
zullen spoedig weten wat wij van hem denken moeten, daar wij
terstond met hem in aanraking komen."
Werkelijk waren zij op dit oogenblik dicht bij de toldo van Antinahuel.
Het opperhoofd bleef staan en wierp hun een nieuwsgierigen blik toe,
maar scheen nog te veel bezig met eenige bevelen aan zijne mosotones te geven.
Weldra echter kwam hij naar hun toe en groette' hen met de
uiterste beleefdheid.
»Marry-Marry !" riep hij met een zachte stem en een sierlijke
buiging, »vreemdelingen, wees welkom in mijne toldo. Uwe tegenwoordigheid verheugt mijn hart; verwaardigt u den drempel van
deze armelijke hut te betreden, zij behoort u toe zoo lang het u
behagen zal onder ons te vertoeven."
»Ik dank u voor de vriendelijke woorden waarmede gij ons verwelkomt, machtige hoofdman," antwoordde Valentin : »de lieden die
ons tot u zonden, hadden ons reeds verzekerd dat wij goed door u
ontvangen zouden worden."
»Komen de vreemdelingen hier uit naam van een mijner vrienden,
dan zal dit voor mij een reden te meer zijn om hun verblijf aangenaam te maken zooveel ik vermag."
De beide Franschen bogen plechtstatig en stegen thans af. Op
een wenk van den Toqui, namen eenige peones de paarden van hen
over en brachten die naar eene ruime coral achter de toldo.

XXVI.
DE MOEDERMOORDER.
Wij hebben reeds meeimalen gezegd, dat de Araucanen in tijd
van vrede zeer gastvrij zijn ; deze gastvrijheid, die van de zijde der
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krijgslieden eenvoudig en hartelijk is, wordt vaak overdadig en verkwistend wanneer zij van de opperhoofden komt.
Antinahuel was alles behalve een plompe Indiaan, die zich streng
aan de zeden en gebruiken zijner voorvaderen hield, al haatte hij
uit grond van zijn hart niet alleen de Spanjaarden, maar zonder
onderscheid allen die tot het ras der blanken behoorden. De half
beschaafde opvoeding die hij in zijne jeugd genoot, had zijn smaak
gewijzigd en hem geheel andere denkbeelden van levensgenot ingeboezemd dan die der gewone Indianen. Menig schatrijk pachthoevenaar in Chili zou buiten staat zijn geweest zoo veel pracht en weelde
te vertoonen als hij, wanneer zijne luim of zijn belang dit medebrachten.
In de tegenwoordige omstandigheden was het hem gansch niet
orj.verschillig om aan vreemdelingen te bewijzen dat de Araucanen
niet zoo onbeschaafd waren als hunne trotsche naburen het wilden
doen voorkomen, maar dat zij wanneer het noodig was, gerust met
dezen konden wedijveren. Bij den eersten oogopslag had Antinahuel
reeds gezien dat zijne gasten geen Spanjaarden waren ; ofschoon hij
met al de omzichtigheid van het echt Indiaansch karakter er niets
van liet blijken.
Hij ging hun met de meeste beleefdheid voor, en noodigde hen
met zijne welluidende stem allerminzaamst om in zijne toldo te komen. De Franschen volgden hem.
Het opperhoofd wenkte hen om te gaan zitten.
De peones zetten overvloed van cigaren en cigarettes op tafel
benevens een fraai komfoor van opengewerkt zilver.
Een oogenblik later kwamen andere peones binnen met de maffe,
die zij eerbiedig het opperhoofd en zijne gasten aanboden.
Alstoen, zonder dat de stilte een oogenblik gestoord werd daar
de wet der gastvrijheid bij de Araucanen verbiedt aan vreemdelingen eene vraag te richten zoolang deze niet goedvinden het eerste
te spreken, — begon ieder op zijn beurt, al rookende, de Paraguaansche tliee te zuigen op de gebruikelijke manier.
Nadat dit voorafgaande bedrijf was afgeloopen, nam Valentin het
woord op :
»Ik zeg u dank, hoofdman," zeide hij, »uit naam van mij en mijn
vriend, voor uwe gulle gastvrijheid."
»De gastvrijheid is een plicht dien alle Araucanen gaarne vervullen," antwoordde Antinahuel.
»Met dat al," hernam Valentin, »daar ik meen bespeurd te hebben dat de Toqui gereed stond om op reis te gaan, zal ik hem zoo
kort mogelijk ophouden."
»Verschoon mij, mijne geëerde gasten kunnen vrij over mij beschikken, ik heb zulk een dringende haast niet of ik kan mijne reis
nog wel eenige uren uitstellen."
»Ik dank het opperhoofd voor zijne heuschheid, maar ik vertrouw,
."
dat hoe eer hij vrij is .
OPPERH. D. AUCAS. I.
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Antinahuel boog.
»Ik ben door een Spanjaard met een brief voor het opperhoofd
belast," vervolgde Valentin.
»Ah 1" riep de Toqui op een zonderlingen toon, terwijl hij den
jonkman een fonkelenden blik toewierp.
»Ja," antwoord le de Franschman, »en ik zal de eer hebben u
dien brief te overhandigen."
Met deze woorden stak hij de hand in zijn borstzak om er het
papier uit te halen.
»Wacht even !" riep het opperhoofd, zijn arm terughoudende ; terstond daarop wendde hij zich tot zijne bedienden en beval hun zich
te verwijderen.
De drie mannen bleven in de toldo alleen.
»Thans kunt gij mij de collier — den brief — geven," vervolgde
de Toqui.
Valentin overhandigde hem dien.
Antinahuel nam hem aan, bekeek met aandacht het onderschrift,
keerde het papier aarzelend om, en nog eens om en gaf het den
jonkman terug.
»Dat mijn broeder het mij voorleze," zeide hij, »de blanken zijn
geleerder dan wij arme Indianen, zij weten alles."
Valentin trok een gezicht zoo onnoozel en dom mogelijk.
»Ik kan dat niet lezen," zeide hij met fijn gespeelde verlegenheid.
»Weigert mijn broeder mij deze geringe dienst ? ' vroeg de Toqui
dringend.
»lk weiger u die niet, hoofdman, maar het is mij onmogelijk om
te doen wat gij van mij vordert, om eene zeer eenvoudige reden."
»En die is?"
»Die is, dat mijn kameraad en ik Franschen zijn."

»Welnu, en wat zou dat ?"
»Wij spreken wel een weinig Spaansch, maar wij kunnen het niet
lezen."
»Ah !" zei het opperhDofd op een toon van twijfel.
Hij stapte een paar malen peinzend de kamer op en neder en
mompelde half in zich zelven : »'t is mogelijk." Zich toen weder -tot
de Franschen wendende, die in schijn onverschillig en onbeweeglijk
waren blijven staan, zeide hij
»Dat mijne broeders een °ogenblik wachten, ik weet iemand van
mijn stam die de teekens der blanken op het papier lezen kan, hem
zal ik deze collier laten ontcijferen."
De jongelieden bogen toestemmend en het opperhoofd ging de kamer uit.
»Waarom," vroeg Louis toen hij weg was, »waarom hebt gij geweigerd den brief te lezen, Valentin ?"
»Ik ben een aap als ik recht weet waarom," antwoordde Valentin,
»maar wat gij daar straks ten nadeele van dien man gezegd hebt,
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is niet zonder zekeren invloed gebleven, hij boezemt mij geen het
minste vertrouwen in en ik had weinig lust om mij met zijne geheimen in te laten, daar hij er ons later misschien in zou kunnen
betrekken."
»Ja, ja, gij hebt gelijk ; wie weet of wij ons naderhand niet gelukkig zullen rekenen dat wij zoo voorzichtig zijn geweest."
»St ! ik hoor iemand naderen."
Het opperhoofd trad weder binnen.
»Ik weet nu wat de brief behelst," zeide hij ; »als mijne broeders
den man mochten zien die er hen mede belast heeft, zullen zij hem
zeggm dat ik van daag nog naar Valdivia vertrek."
»Wij nemen deze boodschap gaarne op ons," antwoordde Valentin, »maar wij kennen den man niet die ons den brief ter hand stelde, en het is niet waarschijnlijk dat wij hem ooit wederzien."
Het opperhoofd schoot hem een argwanenden blik toe.
»Goed 1" zeide hij ; »blijven mijne broeders hier?"
»Wij zouden met genoegen eenige uren in het aangenaam bijzijn
-van het opperhoofd doorbrengen, maar onze tijd is kort; wij moeten dus, met uw verlof, zoo vrij zijn onmiddellijk afscheid te nemen."
»Mijne broeders zijn vrij; mijne toldo S'taat voor hen open om te
gaan of te komen wanneer zij willen."
De jongelieden stonden op.
»Naar welken kant gaan mijne broeders?"
»Wij moeten naar Concepcion."
»Dat mijne broeders in vrede vertrekken ; zoo zij naar Valdivia
moesten, zou ik hun voorgesteld hebben om met hen te gaan."
»Duizendwerf dank voor uw goedwillig aanbod, hoofdman ; ongelukkiger wijs kunnen wij er geen gebruik van maken, want onze weg
ligt juist in de andere richting."
De drie mannen wisselden nog eenige plichtplegingen en gingen
de toldo uit.
De paarden waren reeds voorgebracht, de beide Franschen stegen
in den zadel, en na een laatsten groet aan het opperhoofd reden zij
weg.
Zoodra zij het dorp uit waren zei Louis tegen Valentin :
»Als wij nog vóór dezen man te Valdivia willen zijn, hebben wij
geen oogenblik te verliezen."
»Dan moeten wij er maar met bloedige sporen op los ; wie weet
met hoeveel ongeduld don Tadeo ons reeds wacht?"
Weldra waren zij bij hunne Indiaansche vrienden terug, die hen
achter den heuvel verbeidden, en nu schoten zij alle vier in gestrekten draf op weg naar Valdivia, zonder eigentlijk recht te begrijpen
waarom zij zoo veel haast maakten.
Antinahuel had zijne twee gasten op eenigen afstand van zijne
toldo vaarwel gezegd, en hen met de oogen gevolgd zoo lang hij hen
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zien kon. Toen was hij met langzame stappen en vol gedachten naar
zijne toldo teruggekeerd, in zich zelven mompelende :
»Het is maar al te duidelijk dat die menschen mij bedriegen : de
wijze waarop zij geweigerd hebben dien brief te lezen was niets meer
dan een uitvlucht. Met welk doel zouden zij dus handelen ? Zouden
het vijanden zijn ? Ik zal hen in het oog houden."
Bij zijn toldo terugkomende, vond hij al zijn mosotones reeds te
paard, zijne bevelen wachtende.
»Wij moeten vertrekken," zeide hij, »daar ginds zal ik alles weten ; en wellicht," vervolgde hij, met eene stem zoo zacht dat men
hem bijna niet verstaan kon, »wellicht zal ik haar terug vinden. Als
dona Maria hare belofte breekt en mij haar niet overlevert, wee dan
haar gebeente !"
Hij hief het hoofd op, en zag zijne moeder voor hem staan.
»Wat wilt gij, vrouw ?" vroeg hij haar barsch. »'t Is hier immers
uwe plaats niet ?"
»Mijne plaats is bij u, als gij lijdt, mijn zoon ," antwoordde zij met
eene zachte stem.
»Ik, lijden, ik ? Loop heen, gij zijt dwaas, moeder! De ouderdom
maakt u suf; ga naar de toldo terug en waak gedurende mijne afwezigheid zorgvuldig voor alles wat mij toebehoort."
»Zoudt gij dan toch waarlijk willen vertrekken, mijn zoon?"
»Ik vertrek oogenblikkelijk," was zijn antwoord, en met een sprong
zat hij in den zadel.
»Waar gaat gij heen ?" vroeg zij, de teugels van zijn paard grijpende.
»Wat gaat u dat aan?" antwoordde hij, haar een verstoorden blik
toewerpende.
»Wees op uwe hoede, zoon, gij steekt u in booze zaken. Guécubu,
de geest des kwaads, heeft uw hart overmeesterd."
»Ik alleen ben rechter van mijne daden."
»Gij zult niet vertrekken," hervatte zij, zich stout voor zijn paard
plaatsende.
De Indianen die rondom de beide sprekers geschaard stonden,
zagen met stommen schrik wat hier gebeurde ; zij kenden het woest
en heerschzuchtig karakter van Antinahuel te goed om niet voor een
ongeluk te vreezen, wanneer zijne moeder zich voortdurend tegen zijn
vertrek bleef verzetten.
De wenkbrauwen van het opperhoofd trokken zich samen, zijne
oogen schoten bliksemstralen, en niet dan met de uiterste inspanning
gelukte het hem den toorn meester te blijven die in zijn binnenste kookte.
»Ik zal vertrekken," riep hij met eene schokkende stem en sidderend van woede, »al moest ik u ook onder de hoeven van mijn
paard verpletteren."
De vrouw hield zich krampachtig vast aan de ~lala — zadel—
en staarde haar zoon strak in 't gezicht.
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»Doe dat maar !" riep zij uit, »want bij de ziel van uw vader,
die nu reeds jaagt met Pillian in de velden der gelukzaligen, zweer
ik- u dat ik niet van mijne plaats ga, al zoudt gij mij ook over het
lijf rijden."
Het aangezicht van den Indiaan trok zich vreeselijk samen en hij
wierp een blik in het rond, die het hart der dappersten deed huiveren van angst.
»Vrouw ! vrouw !" riep hij tandknarsend van woede, »ga uit den weg,
of ik verbreek u als een riethalm."
»Ik ga niet uit den weg, zeg ik u nog eens," riep zij met koortsachtige inspanning.
»Pas op! pas op 1" herhaalde hij, »ik zal vergeten dat gij mijne
moeder zijt."
»Ik ga niet van mijne plaats."
Een zenuwachtige rilling beroerde Antinahuel, zijne woede bereikte
den hoogsten top.
»Gij zelve hebt het gewild," krijschte hij met eene half verstikte
stem, »uw bloed kome op uw eigen hoofd."
Hiermede dreef hij de sporen diep in zijn paard, dat van smart
steigerde, en snelde toen als een pijl voorwaarts, de arme vrouw
medeslepende, wier lichaam weldra met wonden bedekt was.
Een kreet van ontzetting ontsnapte aan de hijgende borst der
verschrikte Indianen.
Na eenige minuten deze dolle vaart te hebben volgehouden, gedurende welke het lichaam der ongelukkige vrouw aan iederen hoek
en onevenheid van den weg werd opengescheurd, begon haar de
kracht te begeven, zij liet den teugel los en bleef zieltogende liggen.
»0 1" riep zij nog met een flauwe stem, terwijl haar brekend oog

den zoon volgde, die als een wervelwind wegstoof, »die ongelukkige !
die ongelukkige 1 . ."
Zij richtte de oogen ten hemel, vouwde zooveel zij kon de handen
samen, als tot een laatste gebed, en zonk achterover.
Zij was dood. Stervende had zij den moedermoorder beklaagd en
hem vergeven.
De vrouwen van haar stam namen haar lijk eerbiedig op en droegen het weenend naar de toldo.
Een oude Indiaan, die haar misvormd lijk zag voorbij dragen,
schudde herhaalde malen zijn hoofd en mompelde op profetischen
toon de volgende onheilspellende woorden :
»Antinahuel heeft zijn moeder gedood, Pillian zal haar wreken!"
De verzamelde menigte ging met gebukten hoofde treurig uiteen ;
het woeste misdrijf had hen met angst vervuld voor de vreeselijke
gevolgen in de toekomst.
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XXVII.
HET GERICHT DER SOMBERE HARTEN.
Don Tadeo en zijn vriend don Gregorio werden na het wisselen
van verscheidene herkenningswoorden, eindelijk in eene onderaardsche
zaal binnengeleid, welker ingang geheel in het muurwerk verborgen was.
De deur werd onmiddellijk achter hen gesloten.
De beide mannen keerden zich even om, maar ieder spoor van
verband met de buitenwereld was in den muur verdwenen. Zonder
zich verder over deze bijzonderheid, die hun waarschijnlijk niet onbekend was, te bekommeren, wierpen zij een bespiedenden blik in
het rond, om te zien waar zij waren.
De plaats waar zij zich bevonden, was voor eene vergadering van
samenzweerders bijzonder goed gekozen. Het was eene verbazend
groote gewelfde zaal, die langen tijd tot wijnkelder moest hebben
gediend, welke bestemming zich gemakkelijk liet opmaken uit den
sterken alkoholreuk die er de lucht nog vervulde.
De muren waren laag, bijzonder dik en droog, en hadden eene
roodachtige kleur; eene lamp met drie pitten, die aan het gewelf
hing, scheen in plaats van de duisternis te verdrijven, haar om zoo
te zeggen nog zichtbaarder te maken. In eene zijwaarts, dieper inloopende kluis stond eene tafel, waarachter een gemaskerd man zat,
met twee ledige 'stoelen naast zich aan weerskanten één.
In het schemerend donker zag men, als sprakelooze spoken, een
aantal mannen rondsluipen, dicht in hunne mantels gewikkeld en
allen met halfmaskers van zwart fluweel voor hun gezicht. .
Don Tadeo en zijn vriend wisselden een blik van verstandhouding
en namen zonder een woord te spreken plaats op de twee ledige
stoelen.
Zoodra zij gezeten waren, ontstond er in de vergadering eene
groote beweging.
Het zachte, bijna onmerkbare gefluister, dat zich tot dusver had
laten hooren, hield plotseling op.
Al de saamgezworenen verzamelden zich in een enkele groep
voor de tafel, kruisten de armen op de borst en bleven zoo staan
wachten.
De man die voor de komst van don Tadeo de vereeniging scheen
bestuurd te hebben, stond op en na zijn blik over de aandachtige
schaar te hebben laten rondgaan, nam hij het woord.
»Heden," zeide hij, »zijn 'de twee-en zeventig ventas der Sombere
Harten, over het grondgebied der Republiek verspreid, voltallig. In
alle decreteert men het opvatten der wapenen, waartoe wij in onze
venta

van Valdivia het eerste sein zullen geven. Allerwege maken
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de getrouwe mannen, de ware vrienden der vrijheid, zich gereed tot
den strijd tegen generaal Bustamente ; gij allen, mijne kameraden,
hier tegenwoordig, zult gij, wanneer het uur slaat, u onverschrokken
en vrijwillig in het strijdperk begeven ? zult gij allen, wanneer het
zijn moet, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, u zelven, uwe
familie, uw fortuin en zelfs uw leven, voor het heil des vaderlands ten
offer brengen?"
Hij hield op.
Eene doodsche stilte heerschte in de vergadering.
»Antwoord !" hervatte de redenaar, »wat zult gij doen ?"
»Wij zullen sterven !" klonk uit éénen mond als een sombere en
ontzettende echo het antwoord der samenzweerders.
»Goed, mijne broeders," sprak don Tadeo, plotseling opstaande,
»ik heb dit antwoord verwacht en ik zeg er u dank voor ; sedert
lang wist ik dat ik op u kon rekenen, want ik ken u allen, ik dien
niemand uwer kent ; de maskers die u voor elkander verbergen, zijn
niets meer dan een doorzichtig gaas voor het opperhoofd der Sombere Harten ; en de Koning der Duisternis, ben ik ! ik, die gezworen heb u vrij te doen leven, of te sterven ! Voor dat er achtenveertig uren verstreken zijn, zult gij het signaal vernemen, zoo lang
door u verbeid, en dan zal die vreeselijke strijd aanvangen, die eerst
eindigen moet met den dood van den tiran ; al de provinciën, al de
steden, al de dorpen en gehuchten zullen gelijktijdig in massa opstaan, schept moed dus, gij hebt nog maar weinige uren te lijden.
De oorlog der hinderlagen, der overrompelingen, der onderaardsche
complotten geëindigd, terwijl de opene, de eerlijke, de vrije oor1D g begint, in het volle daglicht ; laten wij ons toonen gelijk wij altijd geweest zijn, onwankelbaar in onze trouw en gereed om voor ons
geloof te sterven Dat de hoofden der sectiën nader treden."
Tien mannen traden uit den hoop te voorschijn en plaatsten zich
op twee passen van de tafel.
»Dat de korporaal van de hoofden der sectiën nadere, en voor
allen antwoorde," hervatte don Tadeo.
»Ik ben de korporaal," zeide een der gemaskerden ; »de bevelen,
van de Quinta Verde uitgegaan, zijn volvoerd ; al de sectiën zijn
gewaarschuwd, zij zijn gereed om bij het eerste teeken op te staan,
zij zullen zich meester maken ieder van den post die haar is aan_
gewezen."
»Goed. Over hoeveel mannen kunt gij beschikken ?"
»Over zeven-duizend drie-honderd zeven-en-zeventig."
»Kunt gij op die allen staat maken ?"
»Neen."
»Hoeveel flauwen of besluiteloozen zijn er onder ?"
»Vier duizend."
»Hoeveel sterken en onwankelbaren ?"
»Omtrent drie duizend, maar voor die sta ik borg."
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»'t Is goed, wij hebben meer volk dan noodig is, de moedigen
zullen de anderen medeslepen ; gaat weder naar uwe plaatsen."
De sectiehoofden traden terug.
»Thans, mijne broeders," vervolgde don Tadeo, »heb ik, eer wij
scheiden, recht te eischen tegen een onzer broeders, die grootendeels
met onze geheimen bekend, het genootschap meer dan eens voor
een handvol gouds heeft verraden ; ik heb er de bewijzen van in
handen ; de omstandigheden zijn hachelijk, een woord, een enkel
woord zou onze ondergang kunnen zijn ; welke straf verdient die
man ?"
»Den dood," antwoordden de samenzweerders koelbloedig.
»Dien man ken ik," hervatte don Tadeo ; »dat hij uit het gelid trede,
en mij niet hoodzake hem het masker af te lichten en hem zijn naam
in 't aangezicht te werpen."
Niemand verroerde zich.
»Die man is hier, ik zie hem ; voor de laatste maal dus roep ik
hem op, om zich te vertoonen en zijne lafhartigheid niet ten top te
voeren, door de straf te willen ontgaan die hij verdient."
De saamgezworenen wierpen elkander argwanende blikken toe, een
geweldige angst maakte zich van de vergadering meester ; doch de
man dien de Koning der Duisternis had opgeroepen, bleef onder de
overigen verscholen.
Don Tadeo wachtte eenige oogenblikken.
Toen hij echter zag dat de gedaagde zich verbeeldde dat hij onder zijn masker niet te herkennen of te vinden zoude zijn, wenkte
hij met de hand.
Don Gregorio stond op. Langzaam naderde hij de groep samenzweerders, die zich terstond voor hem opende, en legde ruw de hand
op den schouder van een man, die ongevoelig stap voor stap voor
hem was teruggeweken, tot de muur hem eindelijk dwong om te blijven staan.
»Kom, don Pedro," zei don Gregorio, en hij sleepte, meer dan hij
hem geleidde, den beschuldigde voor de tafel achter welke don Tadeo gezeten was : de ongelukkige begon geweldig te beven, zijne
tanden klapperden, hij wierp zich op de knieën en riep met angst :
»Genade ! monsenor, genade !"
Don Gregorio rukte hem zijn masker af, en het aangezicht van
den spion kwam te voorschijn, akelig, bleek en vreeselijk misvormd
-door schrik.
»Don Pedro," zeide don Tadeo met eene bitse stern, »meer dan
eens hebt gij uwe broederen zoeken te verkoopen ; gij zijt de
man die den dood hebt veroorzaakt der tien patriotten die gefusileerd werden op het plein te Santiago ; gij hebt aan de soldaten
van Bustamente het geheim der Quinta Verde verraden ; nog dezen
dag, nauwelijks twee uren geleden, hebt gij met den generaal een

langdurig gesprek gehouden en u verbonden om hem morgen de
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voornaamste hoofden der Sombere Harten over te leveren ; is dit
waar ?"
De ellendeling kon geen woord tot zijne verdediging uitbrengen ;
door de vele tegen hem ingebrachte bewijzen overstelpt en in verwarring gebracht, boog hij verslagen het hoofd en zweeg.
»Is het waar?" herhaalde don Tadeo.
»Ja, het is waar l'' prevelde hij met eene zwakke stem.
»Bekent gij u zelven schuldig?"
»Ja," snikte hij op hartverscheurenden toon, »maar laat mij het
leven, edele nlonsenor, en ik zweer u ."
»Zwijg ! ."
De spion zweeg verplet.
»Gij hebt gehoord, kameraden, deze man heeft zelf zijne misdaden
bekend ; voor de laatste maal vraag ik u, welke straf verdient hij
voor het verraad aan zijne broederen gepleegd ?"
.»Den dood," antwoordden de Sombere Harten zonder aarzeling.
»In den naam dan der Sombere Harten, waarvan ik de koning ben,
vei oordeel ik u, don Pedro Saldillo, ter dood, ter zake van verraad
en eedbreuk jegens uwe broederen. Gij hebt vijf minuten om uwe
ziel aan God te bevelen," dus luidde het vonnis, dat don Tadeo
met eene onwrikbare stem uitsprak.
Hij legde zijn horloge op tafel, greep een pistool uit zijn gordel,
en haalde koelbloedig den haan over.
Het kort en droog geluid waarmede de veer overging deed den
veroordeelde van schrik huiveren.
In de zaal heerschte eene doodelijke stilte' men kon het hart
van al deze onverbiddelijke mannen schier in hunne borst hooren
kloppen.
De spion wierp zijne blikken vertwijfelend in 't rond, maar ontmoette
niets dan grijnzende maskers, waarachter vlammende oogen zich
op hein vestigden.
In de ching-ana — gelagkamer — boven de gerichtzaal, hield het
dansen nog altoos aan ; meermalen werd het gejoel van zang of
muziek en het schaterend gelach der dartele gasten zoo sterk, dat
het van daar, als het gehuil van een stormvlaag uit de verte, doordrong tot in het sombere keldergewelf waar de saamgezworenen vereenigd waren en door de aldaar heerschende stilte duidelijk hoorbaar was.
Het contrast dezer uitgelaten vroolijkheid, met de hier plaats hebbende akelige rechtspleging, had iets ontzettends.
»De vijf minuten zijn verstreken," zei don Tadeo met eene vaste
stem.
»Nog eenige oogenblikken, rnonsenor," smeekte de ongelukkige,
wanhopig de handen wringend, »ik ben nog niet bereid, gij kunt mij
toch zoo niet dooden; in naam van al wat u dierbaar is, bid ik u,
laat mij leven !"
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Zonder verder hem aan te hooren, legde don Tadeo het pistool
op hem aan en de ongelukkige stortte met een verbrijzelden schedel ter aarde.
»Or riep hij onder het vallen, »weest vervloekt gij mootdenaars!"
en hiermede blies hij den adem uit.
De saamgezworenen waren er koud en ongevoelig bij gebleven.
Zocdra de spion dood was, maakten eenigen hunner, op een wenk
van don Tadeo een luik open, dat zich in den vloer van den kelder
bevond. Onder dat luik was een tweede kelder, half met ongebluschte
kalk gevuld. Het lijk werd er ingeworpen, en het luik weder gesloten.
»Het recht heeft zijn loop gehad, mijne broeders," sprak don
Tadeo kortaf: »gaat heen in vrede, de Koning der Duisternis waakt
over u."
De samengezworenen bogen eerbiedig, en verdwenen de een na
den ander, zonder een woord te spreken.
Na verloop van tien minuten was de zaal ledig, en bleven slechts
twee personen over, namelijk don Tadeo en don Gregorio.
»O 1" riep don Tadeo, »zullen wij dan altijd op verraders stooten?"
»Houd moed ! vriend, gij hebt immers gezegd, binnen weinige uren
begint de oorlog in het volle zonlicht."
»De hemel geve dat ik mij niet bedrogen mag hebben, die strijd
in de duisternis eischt afschuwelijke proeven, ik gevoel dat ik er het
hart niet toe heb."
En beide samenzweerders keerden naar de chingana terug, waar
nog altijd gedanst en gelachen werd . zij gingen haar langzaam en
onopgemerkt door en kwamen eindelijl. weder in de straat.
Nauwelijks hadden zij eenige passen gedaan, of zij werden door
een man tegengehouden.
Die man was niemand anders dan Yalentin Guillois.
»Goddank ! dat gij zoo juist van pas komt," zei don Tadeo.
»Ik hoop dat ik weet wat juist van pas is," lachte de luchthartige
Franschman.
Don Tadeo drukte hem de hand en trok hem mede naar zijn lo-

gement, waar zij alle drie weldra aankwamen.

XXVI II.
HET VREDES-VERDRAG.
Generaal Bustamente was te Valdivia gekomen onder voorwendsel
van zelf de bestaande tractaten te vernieuwen tusschen de Republiek
Chili en het Araucaansche Bondgenootschap. .
Dit uitmuntend gekozen voorwendsel stelde hem in de gelegenheid
om aanzienlijke strijdkrachten in de provincie te ontwikkelen, en gaf
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hem bovendien ongezocht aanleiding om de invloedrijkste Ulmenes
te ontvangen, die natuurlijk niet zouden nalaten om de plechtigheid
bij te wonen, vergezeld van een groot aantal hunner mosotones.
Telkens wanneer er in Chili een nieuwe president gekozen is, gaat
de minister van oorlog in zijn naam de traktaten vernieuwen. Generaal Bustamente was hierin tot op dit °ogenblik achterlijk gebleven ; hij had er zijne goede redenen voor.
De hier bedoelde ceremonie, bij welke met voordacht groote pracht
wordt ten toon gespreid, heeft gewoonlijk plaats in eene ruime vlakte,
op Araucaansch grondgebied, ongeveer drie uren gaans van Valdivia.
Door een zonderlingen samenloop van omstandigheden, was het
door den generaal gekozen voorwendsel even gunstig voor de belangen van elk der drie staatkundige partijen die het ongelukkig land
in dit tijdsgewricht verdeelden.
De Sombere Harten hadden er zich meesterlijk van bediend om
hunnen tegenstand te organiseeren en te ontwikkelen, terwijl Antinahuel, zich den schijn gevende alsof hij den minister van den nieuwen president der Chiliaansche republiek op het hoogst wilde vereerens op de vlakte waar de plechtigheid moest plaats hebben, een
gansch leger zijner uitgelezenste ruiteis had verzameld.
Ziedaar den staat van zaken en de onderlinge stelling der verschillende partijen tegenover elkander, op het °ogenblik dat wij ons
verhaal weder opvatten, namelijk op den dag na de in ons vorig
hoofdstuk vermelde feiten.
De vijandige partijen bevonden zich dus in elkanders tegenwoordigheid, en daar allen zich sedert lang in stilte hadden voorbereid,
was het wel te verwachten dat ieder hunner zich deze gelegenheid
zou willen ten nutte maken, zoodat het licht tot een uitbarsting zou
kunnen komen ; maar hoe zou de schok plaats hebben ? Wie zou de
mijn ontsteken en de vlammen der wraak en der heerschzucht doen
uitbreken, die men zoola,ng in toom had moeten houden ? Niemand
wist het te zeggen.

Het veld waar de plechtige vernieuwing van het vredesverdrag
zou plaats hebben, was een ruime vlakte, met hoog gras begroeid
en door een lijst van bergen ingesloten, op welks hellingen statige
wouden van hoog geboomte zich verhieven.
De vlakte zelve, hier en daar mede met bosschen, inzonderheid
van rijk met vruchten geladen appelboomen bezet, werd in tweeën
gedeeld door eene kleine rivier, die er langzaam doorheen kronkelde, en op wier zilveren wateren talrijke troepen zwanen met zwarte
koppen rond dobberden; tusschen de kreupelboschjes zag men nu
en dan den spitsen snuit van een vigonia opsteken, die met steile
ooren en schuwe blikken de versche lucht scheen te willen scheppen,
om dan op eens weder weg te springen en in de verte te verdwijnen.
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De zon steeg luisterrijk boven de kimmen, toen het afgemeten
geluid van bellentuig zich uit een appelboschje verhief, en eene recua —
troep — van tien muilezels, voorafgegaan door de yegui madr ana
— moederezel — onder geleide van den arriero
muilezeldrijver —
in de vlakte afdaalde.
Deze muildieren droegen allerlei voorwerpen voor het kamp : mondvoorraad, gereedschappen, tenten, en eenige balen kleederen en
linnen.
Ongeveer twintig passen achter de muilezels, volgde een vrij talrijke troep ruiters.
Zoodra deze karavaan den oever van het straks gemelde riviertje
bereikte, liet de arriero zijne muilezels stil houden, en stegen de
ruiters af.
In een oogwenk waren de balen afgelak-len en met zorg gerangschikt, zoodat zij een ruimen kring fortneerden, in welks midden
men een vuur ontstak.
Onmiddellijk werd er in het centrum van dit kleine kamp een
tent van gewast linnen opgeslagen, en deed men de paarden en muilezels kluisters aan de beenen.
De ruiters, die onze lezers waarschijnlijk reeds zullen hebben herkend, waren don Tadeo met zijn vriend don Gregorio, de beide
Franschen, de Indiaansche Ulmenes, dona Rosaria, en eenige bedienden.
Wat wil het toeval ! — op hetzelfde oogenblik toen zij bezig waren hun kamp aan te leggen, werd er aan den anderen oever der rivier , juist tegenover hen , door een tweede, bijna even talrijke
karavaan mede een kamp opgeslagen.
—

•

Van deze laatste karavaan was dona Maria de hoofdpersoon.

Gelijk gewoonlijk onder dergelijke ornsta,ndigheden, had het grillig toeval ook hier weder goedgevonden om de onverzoenlijkste vijanden samen te brengen, daar zij nauwelijks door een afstand van
twintig á vijf en twintig meters van elkander verwijderd waren.
Maar, was dit werkelijk toeval ?
Don Tadeo had geen de minste vrees voor deze gevaarlijke nabijheid, anders zou hij wellicht al het mogelijke hebben gedaan om
haar te vermijden.
Een enkele maal was zijn blik naar de karavaan tegenover hem
afgezworven, maar hij had er zich niet verder mede bemoeid, daar hij
te veel door andere gedachten, voor hem van oneindig meer gewicht,
werd bezig gehouden.
Dona Maria daarentegen wist zeer goed wat zij deed, en het
was met voorbedachten rade dat zij juist die plaats had uitgekozen.
Inmiddels, naar mate de morgenstond vorderde, groeide het getal
reizigers op de vlakte aan met tedere minuut, en tegen negen uren
des voormiddags was zij letterlijk geheel met tenten bedekt.
Alleen was er een ledige ruimte gelaten in den omtrek eener
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oude half in puin gevallen kapel, in welke voor dat de plechtigheid
begon eene kortstondige mis zou worden gevierd.
De Puelchen, in grooten getale uit hunne bergen afgekomen, hadden den nacht in vroolijke drinkgelagen rondom hunne kampvuren doorgebracht; de meesten hunner sliepen nog in volkomen staat
van dronkenschap ; evenwel, zoodra de komst van den minister der Republiek werd aangekondigd, stonden allen onstuimig op en begonnen
zij te dansen en te springen onder het aanheffen van vreugdekreten.
Van de stadszijde, kwam de generaal Bustamente in vollen draf,
aanrennen, omgeven door een schitterenden staf, allen in rijke gouden kostumen en gevolgd door een talrijke troep lansiers, terwijl
van de andere zijde vier Araucaansche opperhoofden naderden, gevolgd door de voornaamste Ulmenes van hun volksstam, benevens
een groote menigte mosotones te paard.
Deze beide troepen reden elkander, onder de luide vivats en
vreugdekreten der menigte, zoo snel te gemoet, dat er dichte stofwolken oprezen, die hen op eenigen afstand geheel onzichtbaar maakten.
De Araucanen vooral, zijn uitmuntende ginetes eene uitdrukking
waarmede men in dit land gewoonlijk de beste ruiters betitelt ; zij
gaven bij deze gelegenheid zulke buitensporige proeven van rijkunst,
dat de zoo hooggeroemde Arabische fantasias er zelfs in de verte
niet bij halen kunnen, en slechts onnoozel kinderspel mogen heeten
in vergelijking der ongelooflijke toeren door deze wilden uitgevoerd,.
die als tot paardrijden geboren schijnen te zijn.
De Chilianen hadden een veel ernstiger aanzien, waarvan zij zich
echter gaarne zouden hebben ontdaan, als zij niet door dringende
redenen waren teruggehouden.
Zoodra de beide troepen in elkanders tegenwoordigheid kwamen,
stegen de opperhoofden af en schaarden zij zich, de Ulmenes met
hunne lange, zilver-geknopte rottingen, achter Antinahuel, en de andere
drie Toquis met de Chilianen achter generaal Bustamente.
Dit was de eerste maal dat de Zonne-Tijger en de generaal zich
tegenover elkander bevonden. Deze twee even staatkundige als sluwe
en heerschzuchtige mannen, die hunne tegenpartij bij den eersten oogopslag reeds poogden te doorgronden, verzuimden dan ook niet oin
elkander met de meeste aandacht op te nemen.
Na het wisselen van eenige buigingen en komplimenten van zeer
dubbelzinnige hartelijkheid, trokken de beide troepen zich elk eenige
passen terug, om tusschen zich de noodige ruimte te maken voor
den commissaris-generaal en de vier capitanos de amigos —bevriende
kapiteins. — Deze officieren zijn, wat men in de Vereenigde Staten
gewoon is Indianagents te noemen, en dienen als agenten of tolken
voor de Araucanen, zoowel in handelszaken als in alles wat hun officiëel Verkeer met de Chilianen betreft.
Wij moeten hierbij aanmerken dat de meeste Indianen zeer goed
Spaansch spreken, maar er zich bij openbare gelegenheden nooit van
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willen bedienen ; de zoogenaamde capitanos de amigos, meerendeels
van gemengd bloed, zijn overigens zeer bemind en geëerbiedigd. De
hier aanwezige kwamen gevolgd door een stoet van twintig muildieren,
beladen met de gebruikelijke door den president der republiek voor
de voornaamste ijimenes bestemde geschenken ; want men houde wel
in 't oog, dat de Indianen, wanneer ze met de Christenen onderhandelen, geen verdrag voor geldig zullen rekenen eer zij de gewone
geschenken hebben ontvangen ; deze zijn voor hen het bewijs dat men
hen niet wil bedriegen, en zij vorderen die zooveel als tot waarborg
van den koop, om zich te verzekeren dat het verdrag ter goeder
trouw gesloten is.
De Chilianen, die, ongelukkig genoeg. sedert lang aan de gebruiken der Araucanen gewoon zijn geworden, verzuimden ook bij de tegenwoordige gelegenheid niet om aan deze voorwaarde te voldoen.
Terwijl de commissaris-generaal bezig was met de geschenken uit
te deelen, begaf de generaal Bustamente zich in de kapel, waar een
priester, daartoe opzettelijk uit Valdivia gekomen, de mis bediende.
Na den afloop der mis, toen de minister der Republiek en de
Toquis der Utal-Mapus elkander broederlijk hadden omhelsd, namen
de onderhandelingen een aanvang.
Dit onderhoud, dat vrij lang duurde, moest dienen om zich wederzijds te verzekeren dat men over den tusschen de beide volken
bestaanden vrede voldaan was, en dat men alles zou doen wat noodio- was om dien zoolang mogelijk in stand te houden.
bWij moeten hier ten gevalle der beide onderhandelaars aanmerken,
dat de een niet oprechter was dan de andere en dat zij geen woord
meenden van hetgeen zij zeiden, daar zij zich in stilte voorbehielden
om elkander zoo spoedig mogelijk te verraden.
Intusschen schenen de beide partijen zeer voldaan over de komedie
die zij speelden, en besloten haar met eene tweede omhelzing, nog
krachtiger en vuriger dan de vorige, maar even valsch.
»Welaan," sprak de generaal. »als mijne broeders mij thans willen
volgen naar de kapel, zullen wij daar het kruis planten."
»Neen," antwoordde Antinahuel met een zoetsappigen glimlaoh,
»het kruis moet niet voor de steenen toldo worden geplant."
»Waarom niet ?" vroeg de generaal eenigszins verwonderd.
»Wel," hernam de Indiaan op een toon van volle overtuiging, »om
dat de woorden die wij gesproken hebben, begraven moeten worden
op de plek waar zij zijn uitgesproken."
»Gij hebt gelijk," zei de generaal met een toestemmenden hoofdknik, »het zal geschieden zooals mijn broeder het verlangt."
Antinahuel meesmuilde hooghartig.
»Heb ik goed gesproken, machtige mannen ?" vroeg hij met een
zegevierenden blik naar de hem omringende Ulmenes.
»Onze vader, de Toqui van de Inapire-Mapus heeft goed gespro-

ken," antwoordden de Ulmenes.
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De Indiaansche peones gingen thans naar de kapel om herhouten
kruis te halen, dat daar op de vloer lag en meer dan dertig voet
lang was, en droegen het naar de plek waar de onderhandelingen
hadden plaats gehad.
De Indiaansche opperhoofden en Chiliaansche officieren schaarden
er zich omheen; terwijl de troepen op eerbiedigen afstand een grooten
kring formeerden.
Na eene korte pauze, van welke de priester gebruik maakte om het
kruis te zegenen, met al de vlugheid en behendigheid die den Spaanschen geestelijke in Amerika eigen is, werd het in den grond geplant.
Toen men echter op het punt was om den kuil te vullen trad
Antinahuel tusschenbeide.
»Houd op !" riep hij tegen de Indiaansche delvers, en zich tot den
generaal wendende, vroeg hij : »de vrede tusschen ons is immers nu
verzekerd, niet waar?"
»Ja," antwoordde de generaal.
»Zijn dan alle onze woorden onder dit kruis begraven ?"
»Allen."
»Bedek ze dan wel met aarde," riep hij tegen de peones. »Zij
mogen anders ontsnappen en de oorlog tusschen ons uitbreken."
Nadat de kuil gevuld was, liet Antinahuel een jong schaap aanbrengen, dat door den machi onder het kruis werd geslacht.
Al de Indiaansche opperhoofden dompelden de handen in het
warn-le bloed van het geslachte dier, en krasten op het kruis eenige
hieroglyphische karakters, welke dienen moesten om Guecuba, den
boozen geest, te verwijderen en de woorden te beletten de plaats te
verlaten waar ze begraven waren.
Ten besluite schoten de Araucanen en Chilianen hunne vuurwapenen af, en de plechtigheid was geëindigd.
Thans trad generaal Bustamente naar den Toqui der Inapire-Mapus,
legde zijn arm in den zijnen en vroeg hem op minzamen toon :
»Zou mijn broeder Antinahuel niet een oogenblik in mijne tent
komen, om een glas aguardiente de pisco te gebruiken en een kop
maté? dan zal hij een vriend gelukkig maken."
»Wel, waarom zou ik niet ?" antwoordde Antinahuel op een toon
van opgeruimde goedwilligheid.
»Dat mijn vriend mij dan vergezelle."
»Komaan."
Zij verwijderden zich onder een druk gesprek over onverschillige
zaken en wandelden samen naar de tent van den generaal die in
een anderen hoek van het veld was opgeslagen omtrent een geweerschot ver van de plaats waar de vrede gesloten was.
De generaal had reeds vooraf al het noodige in gereedheid laten
brengen om den gast dien hij verwachtte op het luisterrijkst te ontvangen, ten einde hem te vleien en in zijn belang te winnen ter be
vordering zijner eerzuchtige plannen.
-
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XX IX.
DE OPLICHTING.
Terwijl de boven door ons beschreven plechtstatige vernieuwing
van het verdrag tusschen de Araucanen en Chilianen haar beslag
kreeg, had er niet ver van daar aan de oevers der rivier, in het
kamp van don Tadeo de Leon eene verschrikkelijke gebeurtenis
plaats van minder vredelievenden aard.
De drie staatkundige partijen die elkander in Chili de hoogste
macht betwistten, hadden als bij onderlinge afspraak, den dag van
de vernieuwing der tractaten uitgekozen om het masker af te lichten
en hunne aanhangers het sein tot den opstand te geven.
Don Tadeo, de Koning der Duisternis, die van dona Maria en
hare spionnen het ergste vreesde, had, ofschoon tegen zijn zin, moeten
besluiten dat dona Rosario hem naar de vlakte zou vergezellen om
er de plechtigheid mede bij te wonen ; hij had haar dus vergund het
klooster der Urselinen te verlaten om met hem mede te gaan, en
gevoelde zich daardoor aan den anderen kant wel in zijn schik dat
zij zich niet te Valdivia zou bevinden, gedurende de ernstige gebeurtenissen die aldaar werden voorbereid.
Dona Rosario was in haar verzoek aan don Tadeo enkel met hare
liefde te rade gegaan, en alleen het verlangen om, al was het maar
voor eenige uren, haren beminde te zien had haar gedrag in dezen
bestuurd.
Don Tadeo, die de plechtigheid niet kon bijwonen, daar hij verplicht was zich verborgen te houden, had, zoodra zijn kamp in gereedheid was, de twee Franschen ter zijde geroepen.
Het was toen zeven ure des morgens, en de menigte begon van
alle kanten naar de vlakte te stroomen.
De Koning der Duisternis wierp een bespiedenden blik in het rond,
maar zich verzekerd hebbende dat in de nabijheid van zijne tent alles
stil en eenzaam was, besloot hij eindelijk zich aan de jongelieden te

verklaren en zijn schijnbaar besluiteloos en zonderling gedrag op te
helderen, daar zij zich niet zonder reden grootelijks over verwonderd
hadden.
»Caballeros," zeide hij, »sedert ik de eer heb u te kennen, heb ik
niets voor u verborgen gehouden, gij weet al mijne geheimen ; op
heden moet zich de vraag van leven of dood beslissen, waaraan ik
zoolang ik besta al de krachten mijner ziel heb toegewijd. Ik moet
oogenblikkelijk vertrekken; ik keer naar Valdivia terug, daar in die
stad binnen weinige uren de eerste slag tegen den dwingeland geslagen zal worden ; de strijd die thans begint zal vreeselijk zijn. Ik heb
er het jonge meisje, dat gij wel kent en door u van een gewissen
dood werd gered, niet aan willen blootstellen ; ik vertrouw haar aan
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de zorg van een van u beiden, terwijl de andere mij naar de stad
zal vergezellen. Zoo het ongeluk wilde dat ik in den strijd sneuvelde,
zal ik hem een geschrift ter hand stellen, waaruit u beiden blijken
zal welke mijne bedoelingen zijn, en hoe gij met dat arme kind handelen moet, dat mijn dierbaarste goed op aarde is en daar ik niet
dan met de bitterste smart van scheiden ga. Mijne heeren, wie
van u. is bereid, gedurende mijne afwezigheid zich met de zorg voor
dona Rosaria te belasten ?"
»Vertrek gerust, don Tadeo, ga waar uw plicht u roept," zei Louis
met eene ernstige stern ; »ik zweer u, dat zoo lang ik in 't leven ben,
geen gevaar van nabij of van verre haar bedreigen zal ; het zal over
mijn lijk heen moeten gaan, eer het haar bereikt."
»Ik dank u, don Louis," antwoordde don Tadeo, getroffen door de
ernstige taal van den jongen graaf, »ik maak staat op uw woord, ik
weet dat gij uw eed tot iederen prijs zult gestand doen ; overigens
hoop ik binnen eenige uren terug te zijn ; maar met dat al, zij kan hier
niets te vreezen hebben."
»Ik zal er voor waken," hervatte de jonkman.
»Nogmaals dank."
Don Tadeo liet de beide jongelieden alleen, en trad in de tent,
waar dona Rosario in eene hangmat, zachtkens schommelend lag te
mijmeren. Toen haar voogd binnen kwam vloog zij op.
»Verontrust u niet, als ik u bidden mag, lief kind," riep don Tadeo,
haar dwingende weder te gaan liggen, »ik heb u maar een paar
woorden te zeggen."
»Ik luister, vriend."
»Ik kwam u vaarwel zeggen."
»Hoedat ! vaarwel zeggen, don Tadeo ?" herhaalde zij met schrik
»0, stel u toch gerust, bange ziel, het is slechts voor een paar uren."
»Ah !" glimlachte zij weltevreden.
»Mijn hemel ! ja," vervolgde hij schertsend, »verbeeld u eens, er
is hier in den omtrek eene merkwaardige grot ; ik had dezen morgen
de dwaasheid om er Valentin een woord van te reppen, en nu wil
die duivelsche Franschman met alle geweld dat ik met hem mede
ga om haar te bezichtigen, zoodat ik er niet af kan en eindelijk heb
moeten toegeven."
»Gij hebt wel gedaan," zeide zij met drift, »wij hebben aan de twee
Fransche caballeros groote verplichting, en wat hij u vraagt heeft zoo
weinig te beteekenen . . ."
»Dat ik niet wel zou gedaan hebben met het hem te weigeren," vervolgde don Tadeo ; »ik deed het dan ook niet, en wij zullen dadelijk vertrekken, om des te eerder terug te zijn ; verveel u maar niet
te zeer terwijl wij afwezig zijn, mijn kind."
»Ik zal mijn best doen," zeide zij verstrooid.
»Overigens laat ik don Louis hier om voor u te waken, gij kunt
samen praten om u den tijd te korten."
OPPERH. D. AUCAS. 1.
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D ona Rosario kreeg een blos.
»Komt gij spoedig terug, vriend ?" vroeg zij.
»Niet langer dan noodig is om heen en weer te gaan; vaarwel
dus, lief kind."
Don Tadeo verliet de hut en kwam weder bij de jongelieden
terug.
»Vaarwel, Louis," zeide hij. »Gaat gij mede, don Valentin?"
»Hoe kunt gij dat nog vragen?" antwoordde de Parijzenaar vroolijk, »Caramba ! het zou mij verduiveld spijten, als ik deze schoone
gelegenheid moest missen om te zien of gij even knap revoluties
kunt maken als wij Franschen."
»Wel! wij zijn nog onbedreven in die kunst," antwoordde don Tadeo
zedig, »maar wij maken toch goede vorderingen, dat verzeker ik u."
»Tot flusjes, ,Louis," zei Valentin, terwijl hij den graaf de hand
drukte, en met «den mond op het oor toefluisterde : »Gij moogt den
hemel danken, vriend, die uwe liefde blijkbaar begunstigt."
De jonkman antwoordde niet, maar zuchtte en schudde moedeloos
het hoofd.
Een peon had intusschen de paarden voor de twee Chilianen
en den Franschman aangebracht, en alle drie stegen in den zadel.
De drie ruiters gaven hunne paarden de sporen en verdwenen
weldra in snellen draf tusschen het hooge gras en de kronkelingen
van den weg.
Louis keerde peinzend naar het kampement terug en vond er
niemand dan dona Rosario, daar de twee Indianen, door hunne
nieuwsgierigheid gedreven, naar de kapel waren gegaan, om onder
den grooten hoop de plechtigheid bij te wonen. De arrieros en
peones waren hun spoedig gevolgd.
Het jonge meisje zat droomend op een stapel "e/Zones geverfde
schapenvachten — en staarde, zonder er veel acht op te geven,
naar de wolken, die door eene frissche koelte voortgejaagd, snel
door het luchtruim dreven.
Dona Rosario was een bekoorlijk kind van omtrent zestien jaren,
klein, tenger, maar poezelig en aanminnig van gestalte, met iets onbeschrijfelijk aantrekkelijks in hare gansche houding, ja zelfs in de
—

minste harer bewegingen.
Wat in Amerika tot de zeldzame schoonheden behoort, zij was
blond ; hare lange satijnzachte lokken hadden de kleur van rijpe
korenaren, hare blauwe oogen helder als het azuur des hemels, bezaten die peinzend zwaarmoedige uitdrukking, daar men de engelen
mede afbeeldt en die men vaak bij stilminnende jonge maagden
ziet ; haar min of meer gebogen adelaarsneusje met rozeroode neusvleugels, en haar min of meer ernstige mond met incarnate lippen en
voorzien van een rij schitterend witte tanden, haar blanke, bijzonder
fijne huid, in een woord alles maakte haar tot een betooverend
schoon schepsel.
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Het gedruisch der naderende voetstappen van den jongen graaf wekte
haar uit hare droomen ; zij wendde het hoofd om naar den kant
vanwaar hij aankwam, en wierp hem een blik van onmiskenbare
treurigheid toe, ondanks den zwakken glimlach die om hare lippen
speelde.
Toen hij haar dicht genoeg genaderd was, boog de graaf eerbiedig.
»Ik ben het," zeide hij met eene diepe stem, bijna onverstaanbaar.
»Ik wist wel dat gij hier waart," antwoordde zij op even zachten
maar welluidenden toon, »o ! waarom zijt gij teruggekomen?"
»Duid het mij niet ten kwade dat ik weder bij u gekomen ben.
Ik heb u willen gehoorzamen, en met het voornemen ben ik ook
vertrokken, zonder hoop, helaas 1 van u ooit weder te zullen zien ;
maar het lot heeft het anders gewild."
Zij wierp hem een vragenden blik toe en keek hem eene poos
verwonderd aan.
»Ongelukkigerwijs," vervolgde hij met een gedwongen, min of meer
treurigen glimlach, »zijt gij van daag veroordeeld mij eenigen tijd
in uwe tegenwoordigheid te dulden."
»Daar zal ik mij naar zien te schikken," zeide zij, hem de hand
toestekende.
De jonkman boog en kuste de teere hand van het bekoorlijke
kind.
»Dus zitten wij hier mooi alleen," vervolgde zij, hare hand terug
trekkende.
»Mijn hemel, ja, ten minste zoo goed als alleen," antwoordde hij,
zijn betere luim inwilligende, »daar de Indiaansche opperhoofden en
de peones uit nieuwsgierigheid zich onder het volk hebben begeven,
zoodat wij thans het voordeel hebben van een tête téte."
»Te midden van meer dan tien duizend menschen!" riep zij glimlachend.
»Dat zijn de slechtste niet," schertste hij voort, »ieder bemoeit zich
met zijne eigen zaken, en denkt niet aan die van anderen, dus kunnen wij samen praten zonder door lastige toehoorders gestoord te
worden "
»Ja," zeide zij op peinzenden toon, »te midden eener groote menigte
is men vaak het meest alleen."
»De menschelijke ziel bezit immers het vermogen om zich af te
zonderen, wanneer zij dat wil, en tot zich zelve in te keeren als zij
daar behagen in vindt."
»Is het niet vaak een ongeluk dat wij dit vermogen bezitten?"
»Misschien wel!" zuchtte hij.
»Maar zeg mij toch," hervatte zij op levendigen toon, om aan het
gesprek, dat te ernstig dreigde te worden, eene gepaste wending te
geven' »als een jong meisje zoo nieuwsgierig mag zijn, hoe komt het
toch dat ik u, dien ik gedurende mijn kortstondig verblijf te Parijs
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eenige malen ontmoet heb, en die toen, als ik mij niet bedrieg, zulk
eene schitterende plaats in de maatschappij bekleeddet, thans hier zoo
ver van uw vaderland terug moet vinden?"

»Helaas ! lieve dame, het gaat met mij als met de meeste jongelui, mijne geschiedenis is in twee woorden begrepen : zwakheid en
onwetendheid."
»Ja! dat is maar al te waar, dat is de historie van iedereen, in
Europa even goed als in Amerika."
Op dit oogenblik ontstond er een groot rumoer even buiten het
kamp.
Dona Rosario en de graaf zaten voor den ingang der tent, en waren derwijze geplaatst, dat zij niet konden zien wat er buiten het
kamp omging.
»Wat is dat voor rumoer ?" vroeg het meisje.
»Waarschijnlijk het tumult van het feest dat daar ginds gevierd
wordt," antwoordde Louis ; »zoudt gij geen lust hebben om de plechtigheid te gaan zien ?"
»Wat zou ik daaraan hebben, dat onstuimig geschreeuw zou mij
slechts vrees aanjagen."
»Ik meende dat gij zelfs aan don Tadeo hadt gevraagd om die
ceremonie bij te wonen ?"
»Een meisjesgril," antwoordde zij, »even ras vergeten als zij werd
opgevat."
»Maar had don Tadeo dan geen plan om . ."
»Spreek niet van don Tadeo's plannen ? wie weet wat hij voorneemt ?" viel zij hem in de rede met een gesmoorden zucht.
»Hij schijnt zeer veel van u te houden?" opperde Louis schroomvallig.
»Somtijds, ja, zou ik het bijna gelooven ; hij kan wel eens zeer
bezorgd voor mij zijn, en mij de teederste oplettendheid bewijzen ;
maar op andere tijden schijnt hij mij nauwelijks te dulden, stoot hij
mij terug en kan hij zelfs mijne vriendelijkste woorden niet verdragen."
»Zonderling gedrag," merkte de graaf aan ; »maar die heer is toch
zeker een bloedverwant van u ?"
»Ik weet het niet," antwoordde zij naïef, »ik weet niets van mijne
familie ; als ik eenzaam zit te peinzen, en mijne gedachten zich verdiepen in de eerste jaren mijner jeugd, heb ik eene flauwe voorstelling van eene schoone jonge vrouw, wier donkere oogen mij altoos toelachten en wier frissche lippen mij zoo vaak hartelijk kusten, maar na dien tijd bestaat er in mijn geheugen eene volslagen
duisternis en kan ik mij niets meer van haar herinneren. Zoo ver
echter mijn geheugen strekt, ken ik niemand anders dan don Tadeo,
die mij overal en altijd bewaakte, als een vader zijn kind doen zou."
»Maar," hervatte de graaf, »misschien is hij inderdaad uw vader ?"
»0 neen, neen, mijn vader is hij niet."
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»Welke zekerheid hebt gij daarvan ?"
»Dat zal ik u zeggen, don Louis ; als alle gevoelige kinderen,
heeft mijn hart vaak zonder dat ik het zelf weet, behoefte om iemand te beminnen, wiens leven zich aan het mijne verbindt, en op
zekeren dag na eene lange en gevaarlijke ziekte die mij trof, had
don Tadeo meer dan eene maand lang nacht en dag aan mijne
sponde gewaakt, zonder zich een oogenblik rust te gunnen ; bij zijne
blijdschap over mijn terugkeer tot het leven, daar hij mij reeds verloren rekende, lachte hij mij met onbeschrijfelijke teederheid toe,
kuste mijn voorhoofd en handen, en scheen uitgelaten van blijdschap.
!" zei ik toen tegen hem, als kwam er eene plotselinge gedachte
in mij op, »o ! gij zijt mijn vader, niemand dan een vader kan zich
met zooveel zelfverloochening voor zijn kind opofferen," en hem de
armen om den hals slaande verborg ik mijn hoofd aan zijnen boezem
en smolt weg in tranen. Maar don Tadeo stond op, zijn gezicht
werd doodelijk bleek, zijne trekken veranderden vreeselijk, hij duwde
mij onstuimig van zich af, en begon driftig de kamer op en neer te
stappen. »Uw vader, ik ! dona Rosario ?" riep hij met een geschokte
stem, »zijt gij dwaas, arm kind ? neem toch die woorden nooit weder op uwe lippen; uw vader is dood en uwe moeder ook, sedert
lang reeds ; ik ben uw vader niet, hoor! noem mij dus nooit met
dien naam, ik ben slechts uw vriend. Ja, die ben ik ; uw vader
heeft u voor zijn dood aan mijne zorg toevertrouwd, daarom voed
ik u op ; maar ik, ik ben zelfs geen familie van u !" Hij scheen zeer
gejaagd; en hij sprak nog over veel andere dingen die ik mij niet
meer herinner; daarop ging hij de kamer uit en van dien dag alaan heb ik hem helaas ! niet weder naar mijne familie durven vragen."
Er volgde een poos stilte. De beide jongelieden -zwegen en dachten na. Het eenvoudig maar roerend verhaal had den graaf levendig
getroffen.
Eindelijk vatte hij het woord op :
»Laat mij u beminnen, dona Rosario," zeide hij bevend.
Het jonge meisje zuchtte.
»Wat zou er van die liefde kunnen worden, donLouis ?" antwoordde
zij bitter verdrietig; »zij zou u misschien den dood kosten!"
»01" riep hij vurig, »die dood zou mij welkom zijn, dien ik om
uwentwil ondergaan moest."
Op dit oogenblik stormden een aantal krijgslieden onder groot misbaar en geschreeuw het kamp binnen.
Met de snelheid eener gedachte, en in iedere hand een pistool,
sprong de graaf op en stelde hij zich voor het jonge meisje. Maar
als had de hemel zijn zoo pas geuiten wensch willen verhooren, nog
eer hij den tijd hgl om zich in staat van tegenweer te stellen, stortte
hij reeds door verscheidene dolksteken getroffen ter aarde.
Terwijl hij nederzeeg, zag hij als in een droom dona Rosario
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woest aangrijpen door twee bandieten, die terstond wegvloden en haar
met zich voerden.
Met schier bovenmenschelijke inspanning, richtte de gevallene zich
eerst op de knieën en toen overeind, zoodat het hem gelukte zijne
pistolen te grijpen en de schakers na te oogen.
Hij zag de roovers naar hunne paarden snellen, die op eenigen afstand door Indianen werden vastgehouden.
De graaf mikte op de ellendelingen, riep met eene half gebroken
stem : »Moord ! moord !" en schoot af.
Een der schakers stortte met een woeste verwensching ter aarde.
Door zijne laatste poging geheel uitgeput, waggelde de jonge graaf
als een dronken man, het bloed gonsde met iederen polsslag in zijne
ooren, zijne oogen werden beneveld en hij tuimelde bewusteloos op
den grond.

HET VERZET.
Don Tadeo en zijne twee metgezellen reden met zooveel spoed
naar Valdivia terug, dat zij nauwelijks een uur besteedden om het terrein af te leggen tusschen hun kampement en de stad.
Onderweg ontmoetten zij generaal don Pancho Bustamente, die
zich naar de plechtigheid begaf, aan het hoofd van een detachement
lansiers en een talrijken stoet officieren.

De Sombere ,Harten reden hem voorbij, zonder door hem te worden opgemerkt.
Don Tadeo wierp zijnen vijand een spotachtigen blik toe.
»Kijk eens," riep hij schertsend tegen don Gregorio, »de generaal
denkt dat hij reeds Protector is, zoo vorstelijk stelt hij zich aan."
»Ja, maar het spreekwoord zegt: er is menige glip tusschen den
lepel en de lip," meesmuilde don Gregorio op denzelfden toon.
Het sloeg juist tien ure toen zij Valdivia binnenreden.
De stad zag er eenzaam en treurig uit en was bijna ledig ; allen
die door geen dringende zaken werden teruggehouden hadden de
gelegenheid waargenomen om zich naar de vlakte te begeven, waar
de tractaten tusschen de Chilianen en de Araucanen zouden ver-

nieuwd worden.
In deze plechtigheid stelden de bewoners der provincie Valdivia.
groot belang, daar zij hun een waarborg in de toekomst opleverde,
dat zij zich met volle gerustheid aan hunne handelsbetrekkingen met
de Indianen zouden kunnen wijden.
Meer dan alle andere provinciën van Chili vreest Valdivia de vijandelijkheden met hare geduchte vijanden, daar zij geheel van het
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gebied der Republiek afgezonderd en aan eigen krachten overgelaten, vaak door de minste beweging onder de Moluches haren handel
vernietigd ziet.
Zoo het meerendeel der inwoners de stad scheen verlaten te heb-

ben, moeten wij daarvan vooreerst de soldaten uitzonderen ; het talrijke garnizoen, reeds vijftienhonderd man sterk, eene ongehoorde
zaak in tijd van vrede, was sinds twee dagen en vooral den vorigen
avond nog vermeerderd met twee regimenten kavalerie en een bataillon artillerie.
Waartoe zulk eene geweldige krachts-ontwikkeling 'zonder blijkbare
reden?
De weinige burgers die in de stad waren achtergebleven wisten
geen antwoord op deze vraag, en maakten zich deswege niet weinig
ongerust.
Er is eene merkwaardige bijzonderheid, die wij hier in 't voorbijgaan willen aanstippen, zonder er nochtans de reden van op te geven, daar zij inderdaad op het gewone terrein der natuurlijke zaken
onoplosbaar schijnt.
Wanneer er namelijk eene groote gebeurtenis van welken aard ook,
in stad of land op handen is, schijnt het vaak dat de inwoners
er een donker voorgevoel van hebben, de menschen en de zaken
krijgen een vreemd aanzien, de natuur zelve sluit zich aan den
zedelijken toestand der gemoederen, en hult zich in een somber
kleed ; een magnetische stroom vloeit als door aller aderen, een
drukkende angst beklemt aller borst, de atmospheer wordt zwaar
als lood, de zon verliest haar glans, en niet dan met half gesmoorde
stem deelt de een den ander den indruk mede dien hij ondervindt;
in een woord, er zweeft dan in de lucht iets onbegrijpelijks dat den
mensch op somberen toon toeroept:
»Neem u in acht, een geduchte ramp dreigt u!"
Dit noodlottig voorgevoel is zoo waar en zoo algemeen, dat wanneer de uitbarsting eindelijk komt en de crisis voorbij is, iedereen
onwillekeurig uitroept :
»Ik heb het wel gevoeld!" . . .
Niemand echter zou kunnen zeggen waarom hij den dreigenden
storm vooruit heeft kunnen zien.
Het schijnt de stem des behouds, die God in het hart van den
mensch heeft ingeschapen ; en dit gevoel dat zijn waarschuwende
wachter is, is zoo sterk, dat het hem bij de nadering des gevaars
onmiddellijk toeroept:
»Berg u !"
Valdivia ging in dezen oogenblik gebogen onder den last van een
dergelijke onbestemde vrees.
De weinige burgers die in de stad waren gebleven haastten zich

om• hunne woningen te bereiken.
Talrijke patrouilles ruiterij en voetvolk doorkruisten de straten in
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alle richtingen. De kanonnen rolden met donderend geraas over
de keien en werden aan de hoeken der voornaamste pleinen geplant.
Op het cabildo — stadhuis — was een drom officieren en soldaten
vereenigd, die druk uit- en inliepen. Onophoudelijk kwamen er koeriers aan, die na hunne brieven te hebben overgegeven, met nieuwe
orders werden afgevaardigd en in gestrekten draf wegreden.
Intusschen zag men een aantal geheimzinnige mannen in groote
mantels gewikkeld en de hoeden diep in de °ogen gedrukt, korte redevoeringen houden tegen de werklieden en de varensgasten uit de
haven, die aan de hoeken der straten in groepen samenschoolden
en van °ogenblik tot oogenblik talrijker werden.
In die groepen begon men wapenen te zien blinken : geweerloopen, bajonetten en lansen flikkerden in het zonlicht.
Wanneer de geheimzinnige mannen op de eene plaats de hun opgelegde taak schenen volbracht te hebben, begaven zij zich naar
eene andere om er hetzelfde te doen ; en nauwelijks waren zij vertrokken, of er werden achter hen, als met een tooverslag, barrikades
opgeworpen, die spoedig den doortocht versperden.
Zoodra eene barrikade voltooid was, verscheen er een werkman,
met forsche gelaatstrekken, ontbloote armen en gewapend met een
geweer en een bijl of sabel, als schildwacht boven op en schreeuwde
»terug!" tegen ieder die wilde naderen.
Toen don Tadeo en zijne metgezellen in de stad kwamen, zagen
zij de straten aan alle zijden gebarrikadeerd.
Don Tadeo glimlachte van zelfvoldoening.
De drie ruiters sprongen in galop over de barrikaden, die hun den
doortocht niet weigerden, en werden alom door de schildwachten met
geestdrift begroet.
Wij hebben nog vergeten te melden dat zij alle drie gemaskerd
waren.
Er was iets ontzettends in den snellen voortgang dezer drie voortstuivende spoken, voor welke alle hindernissen zich openden, alsof zij
niet bestonden.
Zoo hier of daar een enkele achtergebleven burger de schroomvallige vraag deed, wie deze gemaskerden waren ? kreeg hij ten antwoord
»De Koning der Duisternis en zijne luitenants !"
Dan sidderden de stille burgers van angst, sloegen een kruis en
ijlden verschrikt weg om zich in hunne huizen op te sluiten.
De drie ruiters bereikten weldra de Plaza Mayor.
Hier waren twee stukken geschut in batterij gesteld, die hun den
toegang beletten.
De artilleristen stonden bij hunne stukken met brandende lonten
gereed.
Don Tadeo gaf hun een teeken.
De bevelvoerende officier kwam terstond naar hem toe.
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Don Tadeo boog over den hals van zijn paard en fluisterde met
eene zachte stem den officier een paar woorden in.
Deze salueerde eerbiedig, en wendde zich tot zijne manschappen :
»Laat die heeren door !" klonk het bevel.
In al de steden van Spaansch Amerika rijst er in het midden der
Plaza Mayor eene groote fontein.
Naar deze fontein voerde don Tadeo zijne makkers heen.
Op zijne aannadering kwamen er terstond een honderdtal hier en
daar verstrooide mannen te voorschijn, die zich van lieverlede rondom
hem verzamelden.
»Wel !" vroeg don Tadeo aan Valentin, »hoe bevalt u onze stadswandeling ?"
»Verrukkend !" antwoordde de Franschman ; »ik geloof echter dat
het weldra slagen zal regenen en dat wij kogels zullen hooren fluiten."
»Ik hoop ja," zei de samenzweerder koelbloedig.
»Ha!" riep de jonkman, »welnu, dan gaat alles naar wensch."
»Gij zult een belangwekkend schouwspel zien, wees daar verzekerd van."
»0, wat dat betreft, dat laat ik gerust aan u over 1 inderdaad, ik
heb er geen rouw van dat mij deze gelegenheid niet ontgaan is."
»Niet waar?"
»Te drommel ja! . . . . 't Is toch wonderlijk zooveel als men leert
als men op reis gaat !" vervolgde hij bij manier van tusschenzin.
De mannen die zich thans bij de fontein hadden verzameld, omringden hen met alle teekenen van eerbied.
Dit waren de getrouwen, de Sombere Harten, op welke men in ieder
geval kon rekenen.
»Mijne heeren," sprak don Tadeo, »de strijd zal weldra beginnen,
ik wil mij dus aan u bekend maken, opdat gij weet wie de man is
die u kommandeert," en met deze woorden wierp hij zijn masker af.
Eene ontroering van geestdrift doorliep de rijen der samenzweerders.
»Don Tadeo de Leon !" riepen zij met verbazing en tevens met zekeren
eerbied voor den man die zooveel voor de zaak van allen geleden had.
»Ja, mijne heeren!" antwoordde don Tadeo de Leon, »dezelfde
dien de handlangers van den tiran ter dood hadden veroordeeld,
maar die door de Godheid wonderdadig gered werd om heden het
middel van hare wraak te zijn."
Al de saamgezworenen drongen thans onstuimig om hem heen.
Deze mannen onder den onmiddellijken indruk van het oogenblik,
in aard en aanleg bijgeloovig, opvliegend en snel handelend, twijfelden niet meer aan de overwinning, nu zij een man aan hun hoofd zagen,
die volgens hunne meening door God zoo klaarblijkelijk van den dood
was gered.
Don Tadeo had reeds in stilte op dezen indruk gerekend, om de
geestdrift der saamgezworenen aan te vuren en het overwicht te vermeerderen dat hij reeds op hen bezat.
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»Is ieder op zijn post?" vroeg hij.
»Ja," was het antwoord.
»Zijn de wapenen en munitie uitgedeeld?"
»Aan allen."
»Zijn de barrikaden gereed ? worden al de poorten der stad be-waakt ?"
»Allen?'
»Zeer goed ; thans mijne heeren, een °ogenblik geduld."
De kalmte herstelde zich.
Al deze mannen kenden don Tadeo sinds lang, zij stelden zijn
karakter op den rechten prijs ; te voren reeds hadden zij hem onbepaalde genegenheid toegedragen, maar thans, nu zij wisten dat de
Koning der Duisternis en don Tadeo een en dezelfde persoon waren,
waren zij bereid voor hem te sterven.
Het nieuws zijner wederverschijning op de Plaza had zich oogenblikkelijk als een loopend vuur door de gansche stad verspreid en niet
weinig bijgedragen om de heerschende gisting te vermeerderen.
Gedurende de korte woordenwisseling tusschen den chef en zijne
aanhangers, had zich een regiment infanterie in slagorde voor de cabildo
geschaard, aan de beide vleugels door twee eskadrons lansiers geflankeerd.
»Geeft wel acht," riep don Tadeo.
Eene huivering van ongeduld doorliep de gelederen der samenzweerders.
»Ei, ei !" meesmuilde Valentin op zijn schertsende manier, »dat
begint er naar te lijken; Caramba 1 het zal niet lang duren of wij zullen ons amuseeren."
De deuren van het cabildo werden met veel gedruisch geopend.
Een generaal, gevolgd door een schitterenden staf, verscheen op de
trappen van het bordes ; daarop volgden eenige senaatsleden in groot
kostuum, die zich rondom hem verzamelden.
Op een teeken van den generaal werd de trom geslagen.
Toen de stilte weder hersteld was, deed een der senaatsleden,
met een papieren rol in de hand, eenige stappen vooruit en wilde
gaan lezen.
»Bah !" riep de generaal, hem bij den arm terughoudende, »waarom zoudt gij uw tijd verspillen met al dat gekrabbel te lezen ? Laat
mij maar begaan."
De senateur, die niets liever verlangde dan zich van de netelige
commissie waarmede men hem belast had ontslagen te zien, rolde
zijne papieren weder op en trok zich terug.
De generaal stelde zich fier in postuur, plantte zijn degen met de
punt in den grond en sprak met verheffing van stem, zoo luid dat
men het op alle hoeken der Plaza kon hooren :
»Burgers van de provincie Valdivia! de opperste senaat, in vereenig.ing met het congres van Chili, heeft met eenparige stemmen
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de volgende besluiten genomen: io. de verschillende provinciën der
Chiliaansche Republiek zullen voortaan een onafhankelijken staat
uitmaken, saamverbonden onder den naam van het Bondgenootschap der Vereenigde Staten van Zuid-Amerika; 20, de doorluchtige
en dappere generaal don Pancho Bustamente is verkozen tot Protector
van het Chiliaansche Bondgenootschap. Burgers ! roept met mij : Leve
de Protector don Pancho !"
De officieren en het gevolg van den generaal en de troepen die
op de Plaza in 't geweer stonden, riepen uit volle borst:
»Leve de Protector !"
Maar het volk bleef stil als het graf.
»Hm 1" mompelde de generaal in zich zelven, »er is zeer weinig
geestdrift."
Een man trad nu voorwaarts uit de groep rondom de fontein vereenigd, en naderde stoutmoedig de soldaten tot op twintig passen
afstands.
Die man was don Tadeo de Leon ; zijne houding en gelaat waren
kalm, zijn tred rustig en vast.
Hij gaf een teeken.
»Wat wilt gij?" riep de generaal hem toe.
»Uwe proclamatie beantwoorden," antwoordde de chef der Sombere Harten onverschrokken.
»Spreek, ik hoor u," riep de generaal.
Don Tadeo boog glimlachend.
»De senaat van Santiago en Chili," begon hij met een heldere
krachtige stem, »samengesteld uit omgekochte handlangers van den
tiran, wordt in naam des volks verklaard, te zijn verrader des vaderlands."
»Wat durft gij zeggen, ellendeling?" riep de generaal toornig.
»Geene beleedigingen, generaal! en laat mij voluit spreken wat ik
u te zeggen heb," antwoordde don Tadeo bedaard.
De generaal werd onwillekeurig in bedwang gehouden door den
moed van een man, die alleen en ongewapend, voor het front van
eene driedubbele rij soldaten met geladen geweren, op zulk een
hoogen en fermen toon durfde spreken. Zijns ondanks overwonnen,
door den indruk dien een onmiskenbaar groot karakter gewoonlijk
uitoefent, sidderde hij en beet verwoed op den knop van zijn degen.
»In den naam des volks en der heilige vrijheid," hervatte don
Tadeo altijd even kalm en onverschrokken, »wordt don Pancho
Bustamente tot een verrader des vaderlands verklaard, en als zoo
danig ontzet van al zijne titels en macht. Leve de vrijheid ! leve
Chili 1"
»Leve de vrijheid ! leve Chili 1" riepen al de volksmannen en burgers, in zoo verre zij op de Plaza vereenigd waren.
»Die vermetelheid gaat te ver," schreeuwde de generaal woedend
van verontwaardiging, »soldaten, neemt den muiteling in arrest !"
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Eenige soldaten stormden voorwaarts, maar don Gregorio en
Valentin, die dichter bij den woordvoerder stonden, schoten onverwijld naar hem toe en brachten hem met geweld terug, te midden
der groep en buiten oogenblikkelijk gevaar,
»Por Dios !" riep Valentin, hem met kracht de hand drukkende,
»gij zijt een kordaat man 1 ik houd van u 1"
Intusschen had de generaal, buiten zich zelven van gramschap,
daar hij zijn vijand zag ontsnappen, stilte geboden.
»In naam van den Protector," zeide hij, »sommeer ik u den rebel
onmiddellijk uit te leveren."
Gefluit en gehoest was het eenige antwoord dat hij ontving.
»Vuur !" kommandeerde de generaal, die wel begreep dat er tegenover zulk eene beleedigende uittarting aan geen zeemanschap of
halve maatregelen meer te denken viel.
De geweren daalden, een vreeselijke losbranding donderde over de
Plaza.
Verscheidene personen vielen, hetzij gedood of gewond.
»Leve Chili ! leve de vrijheid ! dood aan den tiran ! " riep het
volk en wapende zich met al wat hun voor de hand kwam.
Eene tweede losbranding deed de Plaza daveren, en werd bijna
onmiddellijk door eene derde gevolgd.
Binnen weinige oogenblikken was de grond met gesneuvelden en
stervenden als bezaaid.
De saamgezworenen deden geen stap terug om zich te verstrooien,
integendeel, begonnen zij onder het onophoudelijk vuur der troepen,
den weerstand te organiseeren en beantwoordden weldra met eenige
geweerschoten het geregeld pelotonsvuur dat hen decimeerde. Van
toen af was de strijd begonnen en de revolutie uitgebroken.
»Hm !" mompelde de generaal teleurgesteld, »ik heb mij hier eene
slechte commissie op den hals gehaald."
Maar soldaat in zijn hart en in de hoogste mate bedeeld met de
lijdelijke gehoorzaamheid die den krijgsman onder het vaandel grijs
geworden eigen is, was hij gereed om de opstandelingen streng te
tuchtigen, of op zijn post te sterven.

XXXI.
SPANJAARD EN INDIAAN.
Het was niet uit vrees, gelijk men allicht zou kunnen vermoeden,
dat generaal Bustamente zich uit Valdivia verwijderd had, juist op
het °ogenblik toen een zijner luitenants hem van de trappen der
Cabildo, zoo stoutmoedig tot Protector uitriep ten aanhoore van het
verschrikte volk ; in geenen deele ; de generaal Bustamente was een
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dier soldaten van fortuin, die men in Amerika zoo menigvuldig aantreft, gewoon om zijn leven op een enkelen worp te wagen en niets
ter wereld te vreezen wanneer het er op aankwam om zijne plannen
te verwezenlijken. In vertrouwen op de sterke krijgsmacht die hij
in deze afgelegen provincie der Republiek vereenigd had, hoopte hij
dat de inwoners als bij verrassing genomen geen of slechts zwakken
weerstand zouden bieden, en dat hij daarna zijne troepen met die
van Antinahuel zou kunnen vereenigen, met snelle marschen Araucanie doortrekken, zich van de provincie Concepcion meester maken
en van daar als een rollende sneeuwval, altoos onder medewerking
zijner bondgenooten, in tijds te Santiago zou kunnen verschijnen, om
iedere beweging voor te komen en de inwoners der hoofdstad te
noodzaken de regeeringsverandering, door hem in het andere einde
der Republiek tot stand gebracht, als eene gedane zaak te beschouwen en aan te nemen.
Dit plan niet zonder stoutheid en zelfs met zekere bekwaamheid
ontworpen, had veel kans van te zullen slagen. Ongelukkig echter voor
generaal Bustamente, hadden de Sombere Harten, wier spionnen overal
aanwezig waren, er intijds de lucht van gekregen, het tegengewerkt
en ondermijnd en slechts op de eerste gelegenheid gewacht om hunne
batterijen te openen.
Wij hebben bereids gezien onder welke omstandigheid de strijd
tusschen de beide partijen te Valdivia begon.
De generaal, die van het gebeurde aldaar geen kennis droeg, verkeerde nog in volkomen gerustheid.
Zoodra hij zich met Antinahuel in zijne tent alleen zag, liet hij het
gordijn voor den ingang vallen en noodigde hij den Toqui met een minzamen wenk om plaats te nemen.
»Ga zitten, hoofdman," zeide hij, »wij moeten samen praten."
»Mijn blanke vader heeft slechts te bevelen," antwoordde de Indiaan
met eene buiging.
De generaal beschouwde aandachtig den man dien hij voor zich
had ; hij bespiedde op diens gelaat de verschillende gevoelens die
hem bezielden ; maar de trekken van het opperhoofd schenen zoo koel
en streng als marmer, geen de minste uitdrukking was er op te lezen.
»Laten wij ronduit en vertrouwelijk spreken, als goede vrienden die
niets liever verlangen dan zich met elkander te verstaan," zeide hij.
Antinahuel boog met zekere terughouding voor dit beroep op zijne
rondborstigheid.
De generaal vervolgde :
»In deze oogenblikken proclameert het volk te Valdivia mij als Protector van een nieuw bondgenootschap tusschen al de staten."
»Goed 1" zei de Toqui met een zachtzinnigen hoofdknik : »maar is
mijn vader er zeker van?"
»Zbnder twijfel: de Chilianen zijn de verdeeldheden moede, die
gedurig het land verontrusten; zij hebben mij gedwongen een zwa-
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ren last op de schouders te nemen; maar ik behoor aan het land
en ik wil de hoop niet beschamen, die mijne medeburgers in mij
stellen."
Deze woorden werden op een toon van gehuichelden tegenzin uitgesproken, die echter den slimmen Indiaan niet kon misleiden. Een tweede
glimlach plooide zich om de lippen van het opperhoofd. De generaal
deed alsof hij er niets van bemerkte.
»Om kort te gaan," vervolgde hij, op eens zijn tot hier toe gebezigden vriendschappelijken toon verlatende en tot een drogen min
of meer bitsen overslaande, »zijt gij van zins uwe verbintenissen na
te komen?"
»Waarom zou ik die niet nakomen antwoordde de Araucaan.
»Zult gij dan met mij opmarcheeren om den goeden uitslag mijner
pogingen te verzekeren?"
»Mijn vader heeft slechts te gebieden, ik zal gehoorzamen."
Deze gedienstigheid van den Toqui beviel den generaal maar half.
»Kom," hervatte hij coleriek, »laten wij de zaak dan in eens uitmaken ; ik heb geen tijd om met u fijn tegen fijn te spelen of uwe
Indiaansche langwijligheden in al hare kronkelingen op het spoor te
volgen."
»Ik begrijp mijn vader niet," antwoordde Antinahuel onverstoord.
»Zoo komen wij nooit aan het eind, hoofdman," riep de generaal,
ongeduldig met den voet stampend, »als gij mij niet categorisch wilt
antwoorden .
»Ik luister naar mijn vader, dat hij mij slechts vrage en ik zal antwoorden."
»Hoeveel mannen zoudt gij binnen vier en twintig uren onder de
wapens kunnen brengen?"

»Tien duizend," zei het opperhoofd trotsch.
»Allen beproefde krijgslieden ?"
»Allen."
»Hoe veel eischt gij er voor ?"
»Mijn vader weet het wel."
»Ik neem al uwe voorwaarden aan op eene na."
»En die is ?"
»Dat ik u de provincie Valdivia zou schenken."
»Zal mijn vader die provincie niet aan een anderen kant terug
winnen ?"
»Hoe dan?"
»Moet ik mijn vader niet helpen Bolivia te veroveren ?"
»Ja."
»Welnu."
»Gij vergist u, hoofdman, dat is geheel iets anders, ik kan het
grondgebied van Chili wel vergrooten, maar ik mag het niet verkleinen."
»Mijn vader bedenke dat de provincie Valdivia oudtijds eene
Araucaansche Utal-Mapus was."
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»Dat kan wel waar zijn, hoofdman, maar op dien koop was gansch
Chili Araucaansch voor de ontdekking van Amerika."
»Mijn vader vergist zich."
»Vergis ik mij ?"
»De Incas Sinchiroca had honderd jaren vroeger al het land van
Chili veroverd, tot aan de Bio-Mauleé."
»Gij schijnt met de geschiedenis van uw land bijzonder goed bekend te zijn."
»Kent mijn vader niet even goed de geschiedenis van het zijne ?"
»Dat doet op dit oogenblik niets ter zake ; neemt gij mijne voorstellen aan of niet ?"
Het opperhoofd zat een poos in gedachten.
»Kom, wat antwoordt gij," hervatte de generaal, »de tijd dringt."
»Dat is zoo, ik zal dus terstond een auca-coijog — raad — uit de
Apo-Ulmenes en Ulmenes van mijn volk bijeenroepen, en hun de
woorden van mijn vader voorleggen."
De generaal kon zijn toorn nauwelijks bedwingen.
»Gij schertst zonder twijfel, hoofdman," riep ihij, »uwe woorden
kunnen niet ernstig zijn."
»Antinahuel is de eerste Toqui van zijn stam," antwoordde de
Indiaan hooghartig, »hij schertst nooit."
»Maar gij moet mij op staande voet, binnen een paar minuten uw
antwoord geven," riep de generaal; »wie weet of wij niet reeds over
een uur verplicht zullen zijn om voorwaarts te rukken."
»Even als mijn vader het zich ten plicht rekent zijn land te vergrooten, is het ook mijn plicht."
Op dit oogenblik liet zich de galop van een naderend paard hooren ; de generaal stond op en trad naar den ingang der tent ; weldra
verscheen een ordonnansofficier.
Zijn gelaat gudste van zweet en zijn uniform was hier en daar
met bloedvlekken bezoedeld.
»Generaal!" . . .. hijgde de ordonnans.
»Stil !" fluisterde de generaal hem naar den hoofdman wijzende, die in
schijn onverschillig bleef, maar inderdaad op alles lette wat er omging.
Bustamente wendde zich nu tot Antinahuel:
»Hoofdman," zeide hij, »ik moet dezen officier eenige bevelen geven, dringende bevelen ; met uw welnemen zullen wij dus ons gesprek een oogenblik later hervatten."

»Goed," antwoordde het opperhoofd, »mijn vader late zich niet
storen, ik heb den tijd om te wachten."
En met een beleefde buiging ging hij langzaam de tent uit.
»0 1 duivel! als ik u eenmaal onder handen krijg," mompelde de
generaal, maar toen hij begreep dat hij zich door zijn wrok te ver
liet vervoeren verbeet hij zich de lippen en wendde zich naar den
egelijk was blijven staan. »Wel! Diego," vroeg hij,
officier, die onbew
»wat is er voor nieuws? zijn wij overwinnaars?"
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De officier schudde het hoofd.
»Neen," antwoordde hij, »het volk, door die ingevleeschde duivels
der Sombere Harten opgeruid, is aan 't muiten geslagen."
!" riep de generaal, »zal ik die dan nooit kunnen vernietigen !
Wat is er gebeurd?"
»Het volk heeft barrikades gemaakt, don Tadeo de Leon staat aan
het hoofd der beweging."
»Don Tadeo de Leon!" riep de generaal.
»Ja! dezelfde die zoo slecht gefusilleerd werd."
! dan is het een strijd op leven of dood."
»Een deel der troepen, aangevoerd door officieren die aan de
Sombere Harten verkocht zijn, heeft met de muiters gemeene zaak
gemaakt ; op dit oogenblik vecht men in alle straten der stad met
ongehoorde verbittering. Ik heb een hagelbui van kogels moeten
trotseeren om u de tijding te komen brengen."
»Wij hebben geen oogenblik te verliezen."
»Neen, want ofschoon de soldaten die u getrouw bleven vechten
als leeuwen, moet ik u zeggen dat men • hen van alle zijden bestookt."
»Verdoemd !" riep de generaal, »ik zal in die vervloekte stad geen
steen op den anderen laten!"
»Ja, maar dan moet zij eerst weder geheel in onze macht zijn,
en daar zal een zware wijs op gaan, generaal, dat zweer ik u,"
antwoordde de oude soldaat, die nog altijd zijne vrije manier van
spreken had behouden.
»Goed, goed!' hervatte Bustamente ; »laat het sein om op te zitten maar blazen, en ieder kavalerist een infanterist achter zich
opnemen."
Don Pancho Bustamente was in een vlaag van razende drift.
Hij liep eene poos in zijne tent op en neer als een wild dier in zijn
hok ; de onvoorziene tegenstand dien hij na zijne zoo wel overlegde
maatregelen ondervond, maakte hem woedend.
Eensklaps werd het gordijn van zijn tent opgeheven.
»Wie is daar !" riep hij. »Ah ! zijt gij het, hoofdman ; wel, wat hebt
gij eindelijk te zeggen ?"
»Ik zag den officier uitgaan, dus heb ik gedacht dat mijn vader
mij wellicht gaarne weder zou willen zien," antwoordde Antinahuel
op zijn gewonen omzichtigen toon.
»Gij hebt gelijk, het doet mij inderdaad genoegen u weder te zien ;
vergeet dus al wat wij straks gesproken hebben, hoofdman, ik neem
al uwe voorwaarden aan ; zijt gij nu voldaan, zeg ?"
»ja. Maar dan ook Valdivia?"
»Dat vooral !" antwoordde de generaal met kwalijk verkropte woede.
»Ha!"
»Ja wel, en daar die provincie thans in opstand is, moet ik, om
haar aan u te kunnen geven, haar eerst tot gehoorzaamheid terugbrengen, is het zoo niet?"
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»Zonder twijfel!'
»Welnu, daar ik oprechtelijk gezind ben om al de verbintenissen,
die ik met u aanga, volkomen te vervullen, zal ik onmiddellijk naar
de oproerige stad oprukken. Wilt gij mij helpen haar weder te onderwerpen ?"
»Dat is niet meer dan billijk, daar ik voor mijn eigen belang
werkzaam zal zijn."
»Hoeveel ruiters hebt gij op dit oogenblik onder uwe bevelen?"
»Twaalf honderd."
»Goed," zei de generaal, »dat is meer dan wij noodig hebben."
Diego kwam terug.
»De troepen staan gereed, generaal; zij wachten alleen op orders
van uwe excellentie," zeide hij.
»Te paard dan! vertrekken wij onmiddellijk : en gij hoofdman, gaat
gij mede?"
»Mijn vader spreke slechts! mijne mosotones en ik, wij zullen hem
op den voet volgen."
Tien minuten later reed de generaal in den galop de vlakte af,
gevolgd door al zijne troepen, den weg op naar Valdivia.
Antinahuel volgde hem een poos aandachtig met de ooge n, daarop begaf hij zich naar zijne Ulmenes en mompelde binnens monds :
»Wij zullen die Moro Huincas zich eerst een weinig onder ling laten vernielen ; het is voor ons altijd vroeg genoeg om partij te kiezen."

XXXI I.
IN DE BERGEN.
Dona Rosario was zoodanig geschrikt, toen zij den graaf de Prébois-Crancé onder den dolk van onbekende moordenaars zag vallen,
dat zij van zich zelve raakte.
Toen zij weder bijkwam, was het geheel nacht.
Gedurende een geruime poos wervelden hare gedachten verward
om in haar hoofd, zij poogde lang te vergeefs den zoo plotseling afgebroken draad harer voorstellingen weder aan te knoopen. Einde
lijk kwam er licht in haar geest, zij slaakte een diepen zucht en murn-ielde met een zwakke angstige stem:
»Mijn God ! wat is er toch gebeurd
Toen opende zij de oogen en wierp een ontstelden blik om zich heen.
Wij hebben reeds gezegd dat het volkomen nacht was, maar de
duisternis werd voor dona Rosario nog dikker gemaakt door een
zware deken die men haar over het hoofd had geslagen en die haar
gezicht bedekte.
OPPERH, D. AUCAS.
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Met het instinctmatig geduld aan alle gevangenen eigen, en dat
bij hen niets anders is dan de natuurlijke terugwerking der ingekerkerde vrijheid, poogde het arme kind haar toestand te begrijpen.
Voor zoo ver zij kon oordeelen, lag zij zoo lang als zij was op
den rug van een muilezel, tusschen twee balen uitgestrekt ; om haar
middel voelde zij een band, die haar het opstaan belette, maar hare
handen waren vrij.
De muilezel liep met dien harden, onregelmatigen draf, die zijn
geslacht kenmerkt, en die de teere gevangene bij iederen stap geweldig hinderde.
Men h ad een paardendek over haar heen geworpen, zonder twijfel
om haar voor den overvloedigen nachtdauw te beschermen, of wellicht ook om haar te beletten dat zij den weg, dien zij reed, zou herkennen
Dona Rosario schoof zoo zacht mogelijk het paardendek weg, om
haar aangezicht vrij te krijgen en om zich heen te kunnen zien ; na,
eenige pogingen slaagde zij hierin en was haar hoofd geheel ontbloot.
Nu keek zij rond. Op dit oogenblik was het stikdonker. De maan,
gedurig door dikke wolken bedekt die over hare bleeke schijf voor.
bijdreven, verspreidde slechts nu en dan een zwak en onzeker lichtDona Rosario hief allengs het hoofd op, en nu bespeurde zij verscheidene ruiters, die achter en voor den muilezel reden, daar zij op
lag.
Voor zoo ver het haar mogelijk was hen in de duisterniste onderscheiden, zag zij dat de ruiters Indianen waren.
De aravaan was vrij talrijk — zij scheen uit ongeveer twintig
personen te bestaan — en volgde een smal paardenpad, dat diep
tusschen twee steile bergen doorliep, welker totsachtige kanten, die
hier en daar over den weg heen strekten, de duisternis nog vermeerderden.
Het pad liep vrij zacht opwaarts: de paarden en muilezels, waarschijnlijk vermoeid door hun langen marsch, reden stapvoets. Het
jonge meisje, nog nauwelijks van hare flauwte bekomen, had dentijd
niet kunnen berekenen dien zij sedert hare oplichting op weg was
,geweest ; evenwel, toen zij zoo veel mogelijk haar geheugen te hulp
geroepen en zich het uur herinnerd had, waarop zij het slachtoffer
van dezen verfoeielijken roof was geworden, berekende zij dat er ongeveer twaalf uren moesten verloopen zijn, sedert zij het kamp verliet.
Afgemat door de geweldige poging die zij had moeten aanwenden om
zich eenigermate op te richten en rond te zien, liet zij het hoofd
weder achterover zakken, slaakte een diepen zucht van moedeloosheid en sloot op nieuw de oogen, als verkoos zij liever zich geheel
van de buitenwereld af te zonderen, om in treurige overdenkingen
weg te zinken.

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

179

Zij wist intusschen volstrekt niet in wiens handen zij gevallen was. Don
Tadeo had haar wel is waar meer dan eens van een vreeselijken
vijand gesproken, die het op haar verderf toelegde, en van eene vrouw
die onophoudelijk waakzaam was om haar bij de eerste gelegenheid
aan hare wraak op te offeren.
Maar, wie was deze vrouw ?
Welke was de reden van haar onverzoenlijken haat?
Bevond zij zich op dit oogenblik in de macht van die vrouw?
En, indien dit eens zoo was, waarom had zij haar dan nu niet reeds
aan hare wraak opgeofferd?
Om welke reden zou zij haar leven hebben gespaard?
Welke gruwzame straf was haar misschien nog toegedacht?
Ziedaar eenige der vele vragen, die het arme meisje in deze °ogenblikken bestormden, en die haar geest deden duizelen, daar zij op
geen derzelve het antwoord wist te vinden.
Deze onzekerheid was voor haar eene wreede foltering, en op dit
oogenblik zou de waarheid voor haar bijna eene vertroosting zijn geweest.
Zoo is de mensch, zijne grootste vrees is het onbekende. Dreigt
hem eenig gevaar, dan krijgt, hetgeen hij er niet van kent, zulke
reusachtige evenredigheid, dat het in zijn oog vaak duizendmaal
verschrikkelijker is dan het gevaar zelve. De kranke verbeelding
schept zich spookgestalten, die de werkelijkheid, hoe gruwzaam ook,
terstond doet verdwijnen. In een woord, de ongelukkige, die naar de
strafplaats gaat, lijdt meer van de angsten, die de vrees des doods
hem inboezemt, dan van de stoffelijke pijn, die de dood zelf hem
veroorzaakt.
Zoodanig was op dit oogenblik de toestand van dona Rosario ; hare
ziel, door duizend bekommeringen en donkere voorgevoelens bezwaard,
baarde haar duldelooze smarten, wier enkele voorstelling reeds het bloed
In hare aderen deed verstijven.
De karavaan trok intusschen steeds verder.
Zij was den bergpas reeds door en beklom thans een smal voetpad,
langs den rand eener rotssteilte aangelegd, aan welks voet men, met dof
geklater, een onzichtbaren stroom hoorde ruischen.
Somtijds raakte onder de hoeven der muilezels een half verbrijzelde
steen los en kantelde krakend langs de steile berghelling af, in den
gapenden afgrond, waar de holle wanden het akelig gerommel nog
eenige sekonden terugkaatsten eer hij den bodem bereikte.
Er woei een felle storm, en met iedere windvlaag die de takken der
pijn- en lorkenboomen deed slingeren, viel er als een regen van verdord
loof op de reizigers neer.
Nu en dan verhieven de nachtuilen in de rotsholten verscholen hunne
klagende stem en stoorde de stilte met akelig gehuil.
Op eens liet zich in de verte een woedend hondengeblaf hooren,
dat allengs scheen te naderen en eindelijk een schrikbarend concert
-vormde, doormengd met de scherpe stemmen van vrouwen en kinde-
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ren, die hen vergeefs tot zwijgen poogden te brengen, en weldra
blonken op korten afstand eenige brandende fakkels.
Blijkbaar had de karavaan een post station in de bergen bereikt,
waar zij het overige van den nacht zou doorbrengen.
Dona Rosaria wierp voorzichtig een nieuwsgierigen blik in het
-

rond. Maar de vlam der fakkels, te sterk door den wind bewogen,
liet haar niet toe iets te onderscheiden dan den somberen omtrek van
eenige huizen en de schimachtige gestalten van eenige mannen en
vrouwen, die zich lachend en schreeuwend om haar heen bewogen.
Meer zag zij niet.
De voerlieden der karavaan hielden zich intusschen, al grommend
en vloekend, bezig met de paarden te ontzadelen en de muildieren
af te laden, zonder in 't minst aan de arme gevangene te denken.
Zoo verliep er een vrij langen tijd.
Dona Rosario wist niet waaraan zij deze onbegrijpelijke nalatigheid
moest toeschrijven.
Eindelijk voelde zij dat iemand den muilezel daar zij op lag bij
den toom nam, en hoorde zij tegelijk eene ruwe stem schreeuwen :
»Arreat' het bekende kommando waarmede de arrieros gewoon zijn
hunne dieren aan te zetten.
Had zij zich bedrogen ? en was het hier de plaats niet waar zij
zou vertoeven?
Maar wat beteekende dan dit oponthoud? Waarom bleef een gedeelte van het eskorte hier achter?
Hare onzekerheid op deze vragen duurde ditmaal niet lang, want
na verloop van tien minuten hield haar muilezel wederom stil.
De man die haar geleidde naderde dona Rosario.
Deze man, in het gewone kostuum der huasos
Chiliaansche
boeren — had een ouden Panamaschen stroohoed op, welks breede
rand diep over zijne oogen was geslagen en haar belette zijne trekken te onderscheiden.
Het gezicht van dezen man deed het jonge meisje onwillekeurig
huiveren.
De boer, of wie hij ook wezen mocht, trok zonder een woord te
zeggen het paardendek weg dat over haar lag, knoopte de koorden
los waarmede zij om haar middel gebonden was, en haar in zijne armen nemende met zooveel gemak als ware zij een kind, droeg hij
haar bevende van vrees naar een eenzaam huis, dat eenige schreden
bezijden den weg zich verhief en welks deur wijd openstond, als gereed om haar te ontvangen.
Van binnen .was dit huis geheel donker.
Het jonge meisje werd zacht op den grond nedergelegd, met zooveel zorg en voorzichtigheid dat zij er zich over verwonderde.
Op hetzelfde oogenblik toen de ruwe man haar zacht op den
vloer liet nederkomen, neigde hij het hoofd en fluisterde haar als,
met een enkelen ademtocht deze woorden in :
—
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»Moed en hoop!"
Zich toen terstond oprichtende, ging hij haastig de hut uit en sloot
de deur zorgvuldig achter zich dicht.
Zoodra zij zich alleen bevond stond dona Rosaria °ogenblikkelijk op.
De twee troostrijke woorden die de onbekende man haar had ingefluisterd, waren voldoende geweest om haar op eens hare tegenwoordigheid van geest te geven en al haar schrik te doen verdwijnen.
De hoop, dat groote heilmiddel, het hoogste goed dat God in zijne
barmhartigheid aan ongelukkigen schonk om hen in het lijden te ondersteunen, was plotseling in hare ziel herleefd, en nu gevoelde zij
zich weder gesterkt en gereed om den strijd tegen hare onbekende
vijanden te aanvaarden.
Zij wist nu dat zij een vriend had die in de duisternis voor haar
waakte, en dat ingeval van nood zijn steun haar niet zou ontbreken ;
ook was het geenszins met vrees maar veeleer met nieuwsgierig ongeduld, dat zij den verderen moedwil harer oplichters verbeidde.
De plaats waar zij was opgesloten was volkomen duister. In de
eerstvolgende oogenblikken deed zij vergeefsche pogingen om in den
haar omgevenden nachtelijken chaos iets te onderscheiden ; maar
allengs gewenden hare oogen zich aan de duisternis, en nu bespeurde zij recht voor zich uit een zwak schemerend schijnsel door een
reet in de. kwalijk gevoegde deur,
Met de uiterste voorzorg, om den argwaan harer bewakers te ontgaan, die haar wellicht bespiedden, en zich niet aan de omringende
voorwerpen te stooten, stak zij voortdurend de armen uit en sloop,
rondtastend en scherp luisterend naar het minste geluid dat hare
ooren kon treffen, op het flauwe licht af, dat haar aantrok als de
vlam eener kaars de arme vlinder die er zich vaak deerlijk de vleu
gels aan verzengt.
Naarmate zij het licht naderde, werd het duidelijker, en hoorde
zij tevens een geluid van stemmen.
Eindelijk raakten hare uitgestrekte armen de deur; zij bukte voorover en bracht haar oog op een gelijke hoogte met de reet.
Zij smoorde een kreet van verrassing over hetgeen zij zag, en daar
het gesprek, dat eenige °ogenblikken was afgebroken, thans weder
begon, luisterde zij des te scherper.
-

OP DEN UITKIJK.
Wat zij hoorde, en vooral wat zij zag, moest dona Rosario inderdaad het meeste belang inboezemen.
In eene vrij groote kamer, flauw verlicht door een dier goede
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kaarsen, die de Chilianen velas de cebo noemen, en in een bakje
gestold vet aan den muur worden gehecht, zat eene nog jeugdige
vrouw van uitstekende schoonheid, gekleed in een prachtig rijgewaad,
of amazons, in achtelooze houding op een ebbenhouten leuningstoel,
met spaansch leeren zitting ; in hare rechterhand had zij een chicote,
— karwats — en zij sprak met zekere levendigheid tegen een man,
die met den hoed in de hand eerbiedig voor haar stond.
Deze man, zooveel dona Rosario zien kon, was dezelfde die haar
in de tegenwoordige cuarto had opgesloten.
De dame, die dona Rosario zich niet kon herinneren ooit gezien
te hebben, was niemand anders dan dona Maria, de bekende maitres
van Bustamente, die onder den naam van de Linda zulk eene schandelijke vermaardheid had gekregen.
De stoel waar dona Maria op zat was derwijze geplaatst, dat het
schijnsel der kaars ten volle op haar gezicht viel, en dus gelegenheid
gaf om hare trekken duidelijk te onderscheiden.
Dona Rosaria beschouwde haar met levendige belangstelling, want
zij gevoelde werktuigelijk dat deze vrouw de vijandin was, die zich.
van hare eerste jeugd af zoo • noodlottig aan alle hare gangen vastklemde.
Zij begreep dat er tusschen haar en de onbekende weldra een
gewichtig samentreffen zou plaats hebben en dat binnen weinige
minuten haar lot zou worden beslist.
En toch, bij het aanstaren dezer vrouw, met hare gefronste wenkbrauwen, helderen en hoogmoedigen blik, koel samengeknepen mond,
en de wreedaardige woorden waarin haar onverbiddelijke haat zich
uitstortte, gevoelde dona Rosario geen bijzonderen angst of afschuw,
veelmin haat ; integendeel, zonder dat zij zelve wist waarom, overmeesterde haar een onbeschrijfelijk gevoel van droefheid en deernis
voor de hardvochtige dame die op dit oogenblik bevelen gaf daar
ieder onschuldig hart van sidderen moest.
Ademloos, half verbijsterd, zonder zelf er iets van te willen begrijpen, ja nauwelijks wetende of hetgeen zij hoorde werkelijk waar
dan wel een droom was, stond zij te luisteren, en meende zij soms
dat zij onder den invloed eener vreeselijke zinsbegoocheling verkeerde.
De beide sprekers, die natuurlijk niet wisten dat zij bespied of beluisterd werden, hadden hun gesprek met luider stem hervat, zoodat
er voor dona Rosario geen woord van verloren ging of onopgemel kt
bleef.
»Hoe komt het," vroeg de Linda aan den man die voor haar
stond, »dat Joan niet gekomen is? hem had ik eigenlijk gewacht."
De ondervraagde wierp een gluipenden blik om zich heen, kneep
met zijne vingers den rand van zijn hoed, en antwoordde met kwalijk ontveinsde verlegenheid:
»Joan heeft mij in zijne plaats gezonden."
»En met welk recht," vroeg de Linda op strengen toon, »veroorlooft
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die kerel zich om aan anderen de bevelen toe te vertrouwen, die ik aan
zijne zorg had opgedragen?"
»Joan is een vriend van mij," antwoordde de man.
»Wat gaat mij dat aan," hervatte zij met een verachtelijken spotlach, »wat geef ik om de vriendschap die tusschen hem en u bestaat ?"
»De zending die gij hem hadt opgedragen is uitgevoerd.'
»Is zij getrouw en stipt uitgevoerd?"
»De vrouw is daar," zeide hij, met den vinger naar de deur der
kamer wijzende, waar dona Rosario zich bevond, »onder weg heeft
zij met niemand gesproken en ik kan u verzekeren dat zij niet weet
naar welke plaats men haar gebracht heeft."
Bij deze stellige verklaring werd de blik van dona Maria toch een
weinig zachter, en hervatte zij op een minder korten en strengen toon :
»Maar waarom heeft Joan u zijn post afgestaan?"
»0!" riep de Indiaan, met eene geveinsde onnoozelheid, die zonderling afstak bij zijn sluw en scherpzinnig oog, »om eene zeer eenvoudige reden ; Joan wordt op dit oogenblik naar de vlakte getrokken door eene schoone blanke vrouw, met twee zwarte oogen, die
in haar hoofd schitteren als luccioles in den nacht; de toldo dezer
vrouw ligt op het land, in den omtrek der tolderio die gij zoo ik
meen Concepcion noemt. Ofschoon zulk een gedrag een krijgsman
onwaardig is, vliegt zijn hart gedurig naar die vrouw; hij schijnt het
niet te kunnen laten en zoolang het hem niet gelukt is haar te stelen,
krijgt hij zijn gezonde verstand niet terug."
»Welnu," viel de Linda hem in de rede, stampvoetend van drift,
»waarom steelt hij haar dan niet, die domkop?"
»Dat heb ik hem reeds aangeraden."
»Wat heeft hij gezegd ?''
»Hij wilde niet."
Dona Maria haalde de schouders op, en een minachtend lachje
plooide zich om hare lippen.
»Maar," hervatte zij, »met dat al hebt gij mij nog niet gezegd wie
gij zijt."
»Ik ? ik ben een Ulmen in mijn stam •, een groot krijgsman onder
de Puelchen," antwoordde hij trotsch.
»Ah !.' zeide zij blijkbaar beter voldaan, »zijt gij een Ulmen der
Puelchen ? goed ! dan kan ik zeker op uwe woorden staat maken ?"
»Ik ben de vriend van Joan," antwoordde de Indiaan met eene
eerbiedige buiging.
»Kent gij die vrouw die gij hebt overgebracht ?" vroeg zij hem met
een wantrouwigen blik.
»Hoe zou ik haar kennen ?"
»Zijt gij bereid om mij in alles te gehoorzamen ?"
»Mijne gehoorzaamheid zal van mijne zuster afhangen, dat zij spreke,
ik zal antwoorden."
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»Die vrouw is mijne vijandin," zei de Linda.
»Moet zij sterven ?" vroeg hij hardvochtig, zonder de oogen neer
te slaan voor de doordringende blikken van de Linda.
»Wel neen," riep zij met drift . »gij Indianen zijt domme rekels,
gij begrijpt niets van de wraak. Wat geef ik om haar dood ? 't Is haar
leven dat ik wil 1"
»Mijne zuster verklare zich nader, ik begrijp haar niet."
»De dood is slechts een lijden van weinige oogenblikken, en daarmede is alles geëindigd.
»De dood der blanken, dat kan zijn, maar den dood der Indianen
moet men vele uren lang roepen eer hij antwoordt."
»Ik wil d at zij leven zal, zeg ik u."
»Zij zal leven! . . . Ach!" liet hij er op volgen, »de toldo van een
opperhoofd is ledig, zijne vuren zijn uitgedoofd."
»0, zoo !" viel deLinda hem in de rede, »gij hebt dus geene vrouwen?"
»Zij zijn dood."
»En waar is uw stam tegenwoordig?'
»01" zei de Indiaan, »zeer ver van hier, meer dan tien zonnen
gaans ; ik dacht juist naar mijne tolderio terug te keeren, toen Joan
mij verzocht om zijne plaats te vervullen»
Er volgde eene korte pauze,
De Linda zat in gedachten.
Dona Rosario verdubbelde hare opmerkzaamheid, zij begreep dat
zij nu haar lot zou hooren beslissen.
»En gij," hervatte dona Maria met een scherp bespiedenden blik op
den Indiaan, »welke gewichtige zaken hielden u zoolang aan de
zeekust terug?"
»Geen zaken. Ik was er gekomen met zoo vele andere Ulmenes

om de tractaten te helpen vernieuwen."
»Hadt gij geene andere redenen ?"
»Geene andere."
»Hoor eens, hoofdman, gij hebt zeker die vier paarden gezien en
bewonderd, die aan de deur dezer chacra zijï vastgebonden?"
»Het zijn edele dieren," antwoordde de Indiaan met een blik vol
begeerlijkheid.
»Welnu, het hangt slechts van n zelven af, of ze de uwen zullen zijn!'
»0, o !" riep hij verheugd, »wat moet ik er voor doen?"
De Linda glimlachte.
»Mij g ehoorzamen," zeide zij.
»Ik zal gehoorzamen," antwoordde hij.
»Alles wat ik u beveel?"
»Alles wat mijne zuster mij beveelt."
»Goed ; maar denk wel na over hetgeen ik u zeggen zal ; zoo gij
mij zoekt te bedriegen, zal mijne wraak vreeselijk zijn en u overal
vervolgen."
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»Waarom zou ik mijne zuster bedriegen?"
»Omdat uw Indiaansche ras zoo listig en bedriegelijk is en steeds
gereed tot verraad."
Een dreigende blik van verontwaardiging fonkelde uit het half
geloken oog van den Indiaanschen krijgsman, maar toch antwoordde
hij met kalmte:
»Mijne zuster vergist zich, de Araucanen zijn getrouw."
»Dat zullen wij zien," hernam zij ; »hoe heet gij ?"
»De Muskus-rat."
»Goed. Hoor nu, Muskus-rat, wat ik u zeggen zal."
»Mijne ooren zijn open."
»De vrouw die gij op mijne strikte bevelen hierheen gebracht hebt,
moet de velden aan den oever der zee nooit wederzien."
»Zij zal die nooit wederzien."
»Ik wil niet dat zij sterve, verstaat gij? zij moet lijden," zeide zij,
met een nadruk en op een toon die het arme meisje van schrik deden sidderen.
»Zij zal lijden," antwoordde de Indiaan.
»Ja," vervolgde dona Maria met fonkelenden blik ; »ik wil dat zij
gedurende eene lange reeks van jaren gemarteld worde, van minuut
tot minuut en van oogenblik tot oogenblik ; zij is jong en zal tijd
genoeg hebben om vruchteloos den dood in te roepen eer deze komt
om haar te verhooren. Aan de andere zijde der bergen, diep in de
woestijn, achter de onmetelijke wouden van Grou-Chaco, zegt men
dat eene horde van woeste en bloeddorstige Indianen bestaat, die
het geslacht der blanken een doodelijken ha tt toedragen ; is dit zoo ?"
Ja," zeide de Puelch zwaarmoedig, »ik heb door de hoogst bejaarden van mijn stam meermalen van die menschen hooren spreken ; zij leven alleen om te moorden."
»Juist, dan zijn het dezelfden," riep zij met een duivelschen glimlach
»welnu, hoofdman, acht gij u in staat om die groote woestijnen door
te trekken en d Grou-Ch.aco te bereiken ?"
»Waarom zou ik dat niet kunnen ?" hernam de Indiaan, het hoofd
fier opheffende, »zijn er dan hindernissen die een Aralcaawich krijgsman beletten kunnen zijn doel te bereiken ? D puma is de Koning
der wonden, de adelaar die van den hemel, maar de Au.cas is de
Koning van den puma en den arend, de woestijn komt hem toe,
Guatecha heeft ze hem gegeven ; zijn paard en zijn lans maken hem
onoverwinnelijk en meester vai de onbegrensde ruimte !"
»Dus zal m:jn broeder deze voor onmogelijk geh )uden reis volbrengen ?',
Een minachtende glimlach plooide voor een oogenblik de lippen
van den woesten krijgsman.
»Ik zal die volbrengen," zeide hij.
»Goed ! mijn broeder is inderdaad een opperhoofd, ik herken hem,
thans."
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De Puelch maakte eene nederige buiging.
»Mijn broeder ga dus, en wanneer hij in de Chaco komt, verkoope
hij het blanke meisje aan de Guayacuros."
De Indiaan liet hierover geen de minste verwondering blijken.
»Ik zal haar verkoopen," zeide hij.
»Goed en zal mijn broeder getrouw zijn?"
»Ik ben een opperhoofd, ik heb slechts een woord, mijne tong is
niet dubbel; maar om welke reden' moet ik dat blanke meisje zoo
ver wegvoeren?'
Dona Maria wierp hem een doorborenden blik toe. Een vermoeden kwam in haar hart op ; de Indiaan had het gezien.
»Ik deed mijne zuster maar eene eenvoudige opmerking, inderdaad is mij daar weinig aan gelegen, zij kan er op antwoorden of
niet, al naar zij goedvindt," zeide hij onverschillig.
Het gelaat van de Linda helderde weder op.
»Uwe opmerking is billijk, hoofdman, ik zal haar beantwoorden.
Gij vraagt mij waarom ik die vrouw zoo ver weg wil hebben : het
is omdat Antinahuel haar bemint : zijn hart is voor haar gevoelig
geworden, misschien zou hij zich door hare gebeden laten verteederen en haar aan hare familie teruggeven, en ik wil niet dat dit
ooit gebeure ; neen, zij moet bloedige tranen weenen, zoodat haar
hart door onophoudelijk verdriet gebroken wordt en zij eindelijk alles
verlieze, zelfs de hoop."
Onder het uitspreken dezer laatste woorden was dona Maria opgestaan met opgeheven hoofd, -vlammende oogen en uitgebreide armen;
zij had in haar voorkomen iets noodlottigs en ontzettends, dat zelfs
den Indiaan schrik aanjoeg, hoe hardvochtig hij anders wezen
mocht.
»Ga," vervolgde zij op gebiedenden toon, »maar eer gij gaat en
met haar voor eens en voor altijd vertrekt, wil ik die vrouw een
enkele maal zien, en eenige oogenblikken met haar spreken; zij
moet mij ten minste leeren kennen ; breng haar hier 1"
De Indiaan ging de kamer uit zonder een woord te zeggen ; deze
vrouw, zoo schoon en toch zoo wreedaardig, ontzette hem, hij huiverde
van afgrijzen.
Dona Rosario was, toen zij het barbaarsch vonnis gehoord had,
half bewusteloos op den grond neergezegen.

XXXIV.
ONDER VIER 00GEN.
De deur der kamer waar dona Rosario was opgesloten, werd met
drift geopend en de Indiaansche krijgsman verscheen op den drem-
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pel: in zijne hand hield hij eene aarden lamp, wier vlam, ofschoon
zwak, nochtans licht genoeg gaf om de voorwerpen te onderscheiden.
De Puelch had thans zijn slordigen hoed weder opgezet, welks breede
randen zijn gelaat gedeeltelijk bedekten.
»Kom," zeide hij op barschen toon tegen het meisje.
De nutteloosheid van elk verzet inziende, die niet anders dan hoogst
gevaarlijk voor haar kon worden te midden der bandieten, die haar
omringden, boog zij gedwee het hoofd, stond van den grond op en
volgde haar gids.
Dona Maria had hare vorige plaats hernomen op den ebbenhouten
leuningstoel ; zij zat met de armen op de borst gekruist en het hoofd
voorover gebogen en scheen in sombere gedachten verdiept.
Op het zacht geritsel der stappen van dona Rosario herstelde zij
zich, een lichtstraal van haat glinsterde in haar woesten blik en met
een gebiedenden wenk wees zij den Indiaan de deur uit.
De Puelch verwijderde zich.
De beide vrouwen zagen elkander oplettend aan, hare blikken kruisten zich,
De havik en de duif waren in elkanders tegenwoordigheid.
Een doodsche stilte heerschte in de zaal ; bij tusschenpoozen drong
de wind met somber gehuil door de reten der kwalijk gevoegde deuren en vensters en deed het vervallen gebouw op zijne grondvesten
waggelen, terwijl de eenige kaars, die het ruime vertrek, waar de twee
vrouwen 'thans alleen waren zoo treurig verlichtte, telkens dreigde uit
te waaien.
Na eene tamelijk lange pauze, nam de Linda, — die intusschen
met al den takt en jaloezie aan de vrouwen van haar slag in zulk
eene hooge mate eigen, de in 't oogvallende bekoorlijkheden van
het schoone meisje dat bevend voor haar stond, een voor een had
gezien en opgemerkt, — eindelijk het woord :
»Ja," begon zij met eene doffe stem, half in zich zelve, als ware
zij van eene ontegenzeggelijke waarheid overtuigd geworden, »dat
meisje is schoon, zij bezit al wat noodig is om haar aanbiddelijk te
maken, men behoeft haar slechts te zien om haar te beminnen ; maar
wacht ! deze schoonheid, die tot nog toe haar vreugde en haar trots
is geweest, zal de droefheid weldra doen verwelken : ik wil dat zij
binnen het jaar reeds een voorwerp van verachting en medelijden zijn
zal voor allen ! 0 1" vervolgde zij met eene stem bevende van vervoering, »zoo heb ik dan eindelijk mijne wraak gevonden ?"
»Wat heb ik u misdaan, Senora, dat gij mij zoo haat ?" zei het
jonge meisje, met eene klagende stem, wier zachte en welluidende
volheid iedereen zou hebben verteederd behalve de vrouw die zij toesprak.
»Wat gij mij misdaan hebt, zot schepsel?" riep deze terwijl zij opsprong als eene gekwetste leeuwin en vlak voor dona Rosario ging

staan : »Wat gij mij gedaan hebt?" herhaalde zij met een verguizenden
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lach, en vervolgde toen : »'t Is waar, gij hebt mij eigenlijk niets gedaan !"
»Helaas ! Senora, ik ken u niet, het is heden voor het eerst dat
ik mij in uwe tegenwoordigheid bevind ; hoe zou ik, arm jong meisje,
wier leven tot hiertoe in afzondering is voorbijgegaan, u hebben kun- nen beleedigen ?'Dona Maria beschouwde haar een poosje met een blik die zich niet
laat beschrijven.
»Ja, dat stem ik toe," antwoordde zij, »gij hebt mij niets gedaan,
en persoonlijk, zoo als gij wel zegt, heb ik u niets te verwijten ;
maar begrijpt gij dan niet, dat ik door u te doen lijden mij op hem
zoek te wreken."
»Ik weet niet wat gij daarmede zeggen wilt, mevrouw," riep het
jonge meisje oprecht.
»Onnoozele, gij die spelen durft met de leeuwin die gereed is u
te verslinden; veins toch niet langer eene onwetendheid daar gij mij
niet mee kunt misleiden ; zoo het waar mocht zijn, dat gij mijn naam
nog niet hebt geraden, zal ik u dien wel zeggen ; ik ben dona Maria,
dezelide die men de Linda noemt, begrijpt gij mij thans ?"
»Evenmin als daar zoo, mevrouw," antwoordde dona Rosario op
een toon van oprechtheid die hare vervolgster tegen wil en dank
deed wankelen ; »nooit, zoo ver ik weet, heb ik dien naam hooren
n oe m en."
»Zou dat waar zijn?" riep de Linda twijfelmoedig.
»Ik zweer het u."
De Linda liep een poos met groote stappen de kamer op en
neder.
Dona Rosario, steeds meer en meer verbaasd, staarde ter sluik
naar de ontzagwekkende vrouw ; zij wist geen reden te geven van
den indruk die hare tegenwoordigheid en vooral de toon van hare
stem op haar teweeg bracht ; het was geen vrees, noch veel minder
blijdschái), maar een mengeling van onverklaarbare droefheid, onbeschrijfelijk medelijden en afschuw ; het was een gevoel van ontroering, dat wel verre van haar te verdrijven, haar veeleer aantrok
naar de vrouw wier verfoeielijke plannen voor haar geen gèheim
meer waren en van welke zij het ergste te duchten had.
Zonderlinge sympathie ! hetzelfde gevoel dat dona Rosario voor
de Linda bezielde, gevoelde de Linda wederkeerig voor dona Rosario
te vergeefs riep zij al de grieven te hulp die zij tegen don Tadeo
had of vermeende te hebben, om hem en het jonge meisje te straf‘fen ; uit de diepste plooien van haar hart sprak eene sterkere stem
ten gunste van haar die zij aan hare wraak wilde opofferen ; hoe
meer zij dit onverklaarbare gevoel zocht te onderdrukken, des te
meer gevoelde zij dat hare pogingen machteloos waren ; eindelijk
-was zij bijna op het punt van zich te laten verbidden.
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»0 I" murmelde zij in stijfhoofdige woede, »wat gaat er toch in
mij om, dat ik mij dus door de tranen van dit onbeduidende schepsel zou laten beheerschen
Evenals de Indiaansche krijgsgevangenen, wanneer zij aan den
moordpaal zijn vastgemaakt, hunne eigen heldendaden bezingen, om
zich op te winden tot het moedig doorstaan der martelingen die
hunne beulen hun in stilte voorbereiden, riep de Linda al den hoon

in haar geheugen terug, waarmede don Tadeo haar overladen had,
en met fonkelende oogen, bevende lippen en blakende van woede
bleef zij plotseling voor dona Rosario staan.
»Hoor, jong meisje," zeide zij met eene door gramschap geschokte
stem, »het is thans voor het eerst en voor het laatst dat wij elkander
ontmoeten ; ik wil u de reden doen weten, waarom ik u zulk een
bitteren haat toedraag ; wat gij vernemen zult , kan u misschien in
't vervolg troosten en u met meer moed de smarten doen dragen
die ik u heb toegedacht," voegde zij er bij met een duivelschen
lach.
»Ik hoor u aan, mevrouw," antwoordde dona Rosario met engelenzachtheid, »ofschoon ik zeker ben, dat hetgeen gij mij zeggen zult,
mij in geenen deele schuldig kan stellen tegenover u."
»Denkt gij dat ?" riep de Linda op spotachtigen meewarigen toon
»welnu, hoor mij dan in allen geval, wij hebben den tijd nog om een
weinig te praten, daar gij eerst over een uur vertrekken zult."
De toespeling op haar bepaald en kort op handen zijnde vertrek,
deed het jonge meisje huiveren, bij de gedachte aan al het leed dat
er voor haar in dat vertrek lag opgesloten.
»Zekere vrouw," vervolgde de Linda, »jong en schoon, ja veel
schooner dan gij, vertroeteld kind der steden dat voor den minsten

rukwind buigt als een zwakke bies, zekere vrouw, zeg ik, had uit
liefde een man gehuwd, ook hij was jong en schoon, zoo schoon als
men zegt dat de vorst der booze engelen was, eer hij viel; met bedriegelijk vergulde woorden wist hij haar een onafzienbaar verschiet
van onbekend geluk te openen, en de arme dochter der velden weldra zoo ver te verleiden, dat zij zich binnen weinige dagen liet vervoeren van onder het liefdevolle dak dat haar van hare jeugd af had
beschermd, en heimelijk haar grijzen vader verliet, die tot zijner'.
dood toe te vergeefs om haar heeft geroepen, ten einde haar
zegenen en zijne vergiffenis te schenken.
»0! dat was slecht, verfoeielijk slecht!" riep dona Rosario.
»Waarom slecht ? hij huwde haar immers, de zedelijkheid was dus in
het oog der wereld voldaan, die vrouw was weder rein, en kon voortaan
met fieren blik en opgestoken hoofd onder de menigte verschijnen, die
vroeger met schamper spotgelach haar val had begroet. Maar alles op
deze wereld gaat voorbij, en het snelst van alles de liefde van den harts tochtelijken man. Nauwelijks een jaar na hare echtverbintenis, zat deze
vrouw in de afgelegenste kamer van haar huis, alleen, haar voor altijd
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vervlogen geluk te beweenen, — haar man had haar verlaten! Uit haar
huwelijk was een kind geboren, een blond meisje, een cherubijntje met
rozenlippen: met oogjes waarin het blauw des hemels zich afspiegelde,
dit kind was de eenigste troost die de arme verlaten moeder in hare
eenzaamheid overbleef." De Linda hield even op, maar vervolgde :
»Op zekeren nacht terwijl zij in diepen slaap lag gedompeld, sloop
haar man als een dief in hare woning, en maakte zich van het kind
meester, ondanks de wanhoopkreten der moeder, die zich schreiend
aan zijne voeten wierp, hem smeekende bij al wat in de wereld
heilig is, om haar het eenigste te laten, wat zij op aarde dierbaar
achtte; maar na de moeder meedoogenloos van zich te 'hebben gestooten, zoodat zij bewusteloos op den vloer van hare kamer nederstortte, nam de onverbiddelijkè wreedaard het kind van haar weg en
verdween er mede."
»En de moeder?" vroeg dona Rosario met drift, innig bewogen
door het partijdige verslag dat de Linda, in haar eigen voordeel van
het gebeurde gegeven had.
»De moeder," antwoordde zij met een diep geschokte stem, »zij
heeft haar kind nooit wedergezien ! Aanzoeken, gebeden, bedreigingen, alles werd beurtelings door haar beproefd, maar zonder eenig
gevolg ; toen heeft die moeder, die met haar kind dweept, die haar
leven en al wat zij heeft er voor zou willen geven, den man dien zij
eenmaal zoo zeer beminde, en die geen deernis met haar had, een
haat toegezworen, die door geen wraak hoe groot ook ooit zal kunnen worden verzacht of afgeboet. En weet gij nu den naam dezer
moeder, jong, meisje ? zeg, weet gij dien ? Neen, niet waar? welnu !
die moeder ben ik ! . . . De man die haar al haar geluk ontroofde,
de man dien zij haat met al den haat van den duivel die hem bezielt, die man is don Tadeo de Leon!"
»Don Tadeo " herhaalde dona Rosario, verschrikt terugdeinzende.
»Ja," hervatte de Linda woest, »don Tadeo, uw minnaar 1"
Het jonge meisje. sprong, als werd zij door een adder gestoken, op
de Linda los, greep haar onstuimig bij den arm, en bracht haar aangezicht gloeiend van verontwaardiging dicht bij dat der courtisane,
die blijkbaar ontstelde bij dit vertoon van eene zielskracht welke zij
van zulk een zachtzinnig meisje verre was van te verwachten.
»Wat durft gij daar zeggen, mevrouw ?" riep dona Rosario met
maagdelijke fierheid , don Tadeo , mijn minnaar, hij? Gij liegt,
mevrouw !"
»Kunt gij dat loochenen?" vroeg de Linda met drift, »zou ik mij inderdaad zoo verregaande bedrogen hebben? Maar, dan," vervolgde zij
op een toon van wantrouwen, »wie zijt gij dan? en met welk recht houdt
hij u dan zoo streng in bewaring?"
»Wie ik ben, mevrouw?" antwoordde het meSsje met edele fierheid,
»dat zal ik u zeggen."
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Eensklaps klonk daarbuiten de snelle galop van een aantal paarden,
vermengd met geschreeuw en gevloek.
»Wat is dat?" riep dona Maria zichtbaar verbleekend.
»0 !" riep dona Rosario terwijl zij de handen biddend samenvouwde,
»mijn God ! zoudt gij mij verlossers zenden ?"
»Gij zijt nog niet vrij," sprak de Linda met den boosaardigen
glimlach.
Het rumoer nam van °ogenblik tot °ogenblik schrikbarend toe, de
deur werd van buiten met geweld opengeloopen, en verscheidene mannen stormden weldra de cuarto binnen.

DE OPSTAND.
De menigte der tooneelen die wij te beschrijven hebben en de
regelmatige eischen van ons verhaal, noodzaken ons dona Rosario en
de Linda voor een poos te verlaten om naar Valdivia terug te keeren,
waar de opstand intusschen de reusachtige evenredigheden eener omwenteling had aangenomen.
Door het heldhaftig bedrijf van den Koning der Duisternis als geëlectriseerd, streden de opstandelingen met ongehoorde geestdrift.
De Sombere Harten, die de gave schenen te bezitten om zich te
verveelvuldigen, waren op alle punten aan het hoofd der insurgenten,
hen aanvurende door stem en gebaar, en vooral door hun voorbeeld.
De geheele stad was door barrikaden versperd, tegen welke de weinige aan generaal Bustatnente getrouw gebleven troepen een vruchteloozen strijd voerden.
Door hun eigen kameraden bestookt en aan alle kanten door vijanden omgeven, wier aantal ieder °ogenblik grooter werd, onder de
onophoudelijke kreten van »leve het vaderland 1 leve Chili 1 leve de
vrijheid !" trokken de soldaten voet voor voet terug, verlieten den eenen
post na den anderen die zij in den aanvang der worsteling bezet hadden en verzamelden zich in massa op de Plaza Mayor, waar zij op
hunne beurt de toegangen door barrikaden hadden afgezet.
De stad was in de macht der opstandelingen ; nu de strijd zich
voortaan op een punt zou bepalen, was het gemakkelijk te voorzien
aan welke zijde de overwinning zou zijn, daar de soldaten, door den
ongunstigen uitslag hunner verrassing ontmoedigd, en in het begrip
dat zij zich voor een verloren zaak zouden opofferen, niet verder
streden dan om een eervollen aftocht te kunnen bedingen.
De officieren van generaal Bustamente en de senaatsleden, die zich
hadden laten omkoopen om zijne partij te kiezen, beefden bij de
gedachte aan het lot dat hun te wachten stond, zoo zij hunne vijanden
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in handen vielen ; het succès rechtvaardigt onder zulke omstandigheden
alles ; nu hun aanslag niet was gelukt, waren zij verraders des vaderlands, en als zoodanig hadden zij geen aanspraak op verdrag of eervolle overgaaf zij vuurden dus de soldaten zooveel mogelijk aan om
dapper vol te houden, onder toezegging van spoedige ondersteuning
en trachtten hun moed en zelfvertrouwen gaande te houden, door te
beweren dat zij slechts burgers voor zich hadden, die zij gemakkelijk
tot reden zouden brengen, wanneer zij slechts onverschrokken wilden
aanvallen of den strijd nog slechts een uur lang volhouden.
De bevelvoerende generaal van het garnizoen, dien wij met zoo
veel trotsche vermetelheid op de trappen van het Cabildo het senaatsbesluit tot verandering der regeering zagen voorlezen, verbeet zich
de lippen van woede en deed wonderen van dapperheid, om aan
don Pancho Bustamente tijd te geven het garnizoen te kunnen ontzetten ; zoodra hij derhalve zag welken ongunstigen keer de zaak
begon te nemen, had hij zich gehaast om den Protector een renbode
toe te zenden.
Deze renbode was niemand anders dan don Diego, de oude soldaat, die met hart en ziel den generaal was toegedaan.
»Luitenant," zeide hij hem ten slotte, »gij ziet hoe de zaak loopt
en hoe het met ons staat, gij moet er door, het koste wat het wil."
»Ik zal er door, generaal, wees daar gerust op," antwoordde don
Diego onvervaard.
»Wat mij betreft, ik zal het zien te houden tot gij terug zijt."
Zonder zich een °ogenblik te bedenken, wieip don Diego zich in
koelen bloede te midden der vijandelijke drommen, dreef zijn paard
met teugel en spoor voorwaarts, terwijl hij met bliksemende snelheid
zijn zwaard rondom zijn hoofd liet zwaaien. De insurgenten, door
dezen koenen aanval van een enkel man verrast, hadden in het eerste
oogenblik hunne rijen geopend, als voor een al te dreigende granaat,
die men liefst wilde ontwijken, daar zij buiten staat schenen den
woesten duivel te wederstaan, die met iederen slag zijn man velde,
en terwijl hij zelf onkwetsbaar scheen, alles wegmaaide wat hem in
den weg kwam.
Diego trok meesterlijk partij van de wanorde, die hij door zijne
onstuimige drift in de gelederen des vijands veroorzaakte ; hij drong
in galop steeds verder en verder, en na eenige minuten van schier
bovenmenschelijke inspanning gelukte het hem eindelijk buiten de
stad te komen.
Nauwelijks zag hij zich in veiligheid of de koortsachtige opwinding,
die hem tot hiertoe had gaande gehouden, begon hem op eens te
begeven, en op eenige passen buiten de port was hij genoodzaakt stil
te staan, om adem te scheppen en zijne verstrooide zinnen weder bij
een te zamelen.
De oude soldaat wiesch de flanken en de neusgaten van zijn paard
met een weinig brandewijn, en daarna begrijpende dat het lot zijner
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kameraden afhing van den spoed waarmede hij zijne zending zou
volbrengen, sprong hij onmiddellijk in den zadel en ijlde voort in
vliegenden galop.
De generaal, zooals wij straks reeds gezien hebben, had niet geaarzeld om naar Valdivia terug te keeren.
Hij gevoelde maar al te zeer de groote voordeelen van zijn welslagen tegenover een onherstelbaren ondergang, wanneer hij het
onderspit mocht delven.
Werd hij overwinnaar, dan zou zijn terugtocht naar Santiago een
ware triomfmarsch zijn ; de overheden der steden en gewesten, die
hij doortrok, zouden zich als om strijd onder zijn vaandel scharen,
daarentegen, wanneer hij genoodzaakt werd Valdivia als vluchteling
te verlaten, zou hij als een wild dier verjaagd en vervolgd, zich gedwongen zien om zijn behoud te zoeken in eene overhaaste vlucht,
hetzij naar Bolivia of naar Buenos-Ayres, en al de ontwerpen, die hij
zoo lang gekoesterd had en wier welgelukken hij reeds vooruit verzekerd waande, zouden onbepaald verschoven of wellicht voor altijd
vernietigd zijn.
Bustamente was onder dit alles ten prooi aan een dier koelbloedige razernijen, die des te vreeselijker en hardnekkiger worden, naarmate zij zich minder naar buiten kunnen lucht geven.
Zijrfe ruiterbende reed onder een wolk van stof, door hun snelle
vaart opgejaagd, als een voortstuivende wervelwind met donderend
geweld over den weg, van de feestelijke vlakte naar de oproerige
stad.
Op twee lanslengten voor de ruiters uit zag men don F'ancho, diep
over den hals van zijn paard gebogen, met verbleekt voorhoofd en
gesloten tanden, in vliegenden galop voortijlen, met het oog onafgewend op de torens van Valdivia gericht, wier somber silhouet aan
den blauwen gezichteinder van oogenblik tot oogenblik grooter
werd.
Een halve mijl van de stad liet de generaal zijn troep halt maken.
Het knallen der geweerschoten was duidelijk te hooren, en werd
nu en dan geaccompagneerd door den donderenden bastoon van het
grof geschut.
De strijd hield dus nog altoos aan.
De generaal haastte zich met het regelen zijner laatste toebereidsels, ten einde eene beslissende poging te wagen en zich een goeden
uitslag te verzekeren. De achteropzittende infanteristen stegen af en
vormden zich aan pelotons.
De geweren werden geladen.
Als wij de strijdkrachten, die de generaal ter zijner beschikking
had, uit een Europeesch oogpunt beschouwen, gewoon als wij zijn
om steeds zulke groote massa's te zien aanvoeren, komen zij ons
zeer onbeduidend voor : zijn legerdrom telde niet meer dan achthonderd man.
OPPERH. D. AUCAS. 1.

13

r94

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

Wij Europeanen zeggen gewoonlijk : de overwinning verblijft aan
de talrijke bataillons ; in Zuid-Amerika nochtans, waar de aanzienlijkste legers vaak niet meer dan vier of vijf duizend man tellen,
krijgt dit woord natuurlijk een andere beteekenis, en is het veelal
de meest behendige of de stoutmoedigste die op het slagveld meester blijft.
Don Pancho Bustamente was een ruwe soldaat en aan burgerkrijg
gewoon, die meestal slechts aanleiding geeft tot stoute aanslagen.
en verrassingen. Begaafd met een beproefden moed, eene vermetelheid zonder wederga en een onbegrensden dorst naar eer, maakte
hij zich met koele bedaardheid gereed om door een koenen en onweerstaanbare schok zijn wankelend fortuin te herstellen.
Het land in den omtrek van Valdivia is een ware Engelsche tuin,
doorsneden met boschaadjes van appelboomen en hakhout en talboze kleine beeken, die allen zacht naar de rivier afvloeien.
Het viel dus den generaal niet moeielijk om zijne aannadering bedekt te houden. Twee soldaten werden als veldontdekkers vooruit
gezonden, om den staat van zaken op te nemen en bericht in te
winnen.
Na verloop van eenige minuten kwamen zij terug : de toegangen
der stad waren verlaten ; de insurgenten hadden al hunne macht
inwendig verzameld en volgens het zeggen der afzwervers; waren
de plotseling in krijgslieden herschapen burgers onvoorzichtig genoeg
geweest nergens eenig reserve achter te laten, en zelfs geene schildwachts te plaatsen om de poorten te bezetten en zich tegen eenen
onverhoedschen aanval van buiten te dekken.
Deze tijding, hoe schijnbaar gunstig ook, stelde den generaal alles
behalve gerust ; wel verre van de zaak als gewonnen te beschouwen,
trok hij de wenkbrauwen donker samen, hij gevoelde dat men hem
een strik dacht te spannen ; terwijl zijne officieren zich over de slimme
taktiek der burgersoldaten vroolijk maakten, achtte hij het raadzaam
om zijne voorzorgen te verdubbelen.
De troepen werden dus in twee korpsen verdeeld, die elkander in
geval van nood konden ondersteunen ; en daar men met eene geheel gebarrikadeerde stad te doen had, kregen de lansiers order om
af te zitten en zich bij de infanterie te voegen ; slechts een eskadron
van honderd ruiters bleef te paard en stelde zich achter een klein
bosch, vijfhonderd ellen van de stad in hinderlaag, om hetzij den
aftocht te dekken, of wanneer de aanval gelukte de vluchtelingen
neder te houwen.
Na deze schikkingen te hebben gemaakt, richtte de generaal een
warme toespraak tot zijne soldaten, waarbij hij hun in geval van welslagen, de plundering der stad toestond ; vervolgens stelde hij zich
aan het hoofd van het eerste detachement en gaf bevel om voorwaarts
te rukken.
De troepen avanceerden thans op Indiaansche wijze, met tebaatne-
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ming van iederen hoek gronds of verheven terrein dat hun gelegenheid gaf om er zich achter te verbergen en dus onopgemerkt te naderen.
Zoo kwamen zij tot op een pistoolschot afstands van de stad zonder gezien te worden.
De doodelijke stilte die rondom hen bleef heerschen, en de vol-.
maakte rust in de buitenwijken der stad, contrasteerden onheilspellend met het gebulder van het kleingeweer en kanonvuur, dat in de
binnenstad van oogenblik tot oogenblik sterker werd en de ongerustheid van den generaal niet weinig deed toenemen.
Een somber voorgevoel voorspelde hem dat hij door een groot
gevaar bedreigd werd zonder dat hij kans zag om het te ontwijken,
daar hij niet wist wat er eigenlijk gaande was.
Iedere aarzeling kon in dit hachelijk oogenblik onherstelbare onheilen na zich slepen.
Hij besloot dus onverwijld te handelen. Met kracht klemde hij
den degen in de krampachtige vuist, wendde zich tot zijne soldaten
en riep met eene donderende stem:
»Voorwaarts!"
Het detachement, dat alleen op dit bevel had gewacht, rukte nu
snel vooruit en doorliep met den stormpas den kleinen afstand die
het van de stad scheidde.
Binnen de poort komende, vond men alle deuren en vensters gesloten, en ware het niet om het heftige schutgevaarte geweest dat
zich uit de binnenstad verhief, dan zou men haar voor geheel verlaten hebben gehouden.
Het eerste detachement alzoo geen tegenstand vindende, rukte voorwaarts en werd weldra door het tweede gevolgd.
Op eens echter verhief zich aan alle zijden een vervaarlijk geschreeuw,
en aan de flanken der beide detachementen werden de barrikaden
door opstandelingen bezet en verschenen er aan alle vensters en op de
daken gewapende mannen.
Don Pancho Bustamente zag zich omsingeld en ingesloten ; hij
had zich, om hier een gemeenzamen term te bezigen, laten vangen
als een rat in de val.
De soldaten ofschoon voor een oogenblik verrast, herstelden zich
weldra, maakten voor, achter, en zijwaarts front en liepen storm op den
dubbelen slagboom die hen insloot.
Te vergeefs was echter al hunne moedbetooning, zij stuitten op de
barrikaden en konden er zich niet doorslaan. Zij begrepen nu dat zij
verloren waren, daar zij geen kwartier te wachten hadden, en maakten
zich dus gereed om als mannen van eer te sterven.
De generaal wierp woest en wanhopig de blikken in het rond,
vruchteloos een uitweg zoekend in dit dreigende bosch van bajonetten, dat zich allerwege tegen hem richtte en hem omsloot als met een
ijzeren muur.
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Europeesche schrijvers waren sinds lang gewoon om zich over de
gevechten in Amerika vroolijk te maken, waar, volgens hun zeggen'
de beide legers steeds zorg dragen om op een eerbiedigen afstand
van elkander te blijven, zoodat er maar zelden één man buiten gevecht
wordt gesteld.
Deze kwalijk geplaatste scherts, wat er overigens van wezen mag,
is een monsterachtige eerroof ten opzichte der Zuid-Amerikanen, die
wij ronduit voor het oog van al wat heldhaftig is moeten rechtvaardigen als mannen van vermetele en beproefde dapperheid, gelijk zij
dit op de schitterendste wijs hebben getoond in den langdurigen vrijheidsoorlog tegen de Spanjaarden ; ongelukkigerwijze verspillen zij
dezen moed tegenwoordig alleen in bloedige burgeroorlogen zonder
nut of vaste beginselen 1).
Tot drie malen toe stormden de soldaten op de insurgenten in,
maar driemaal werden zij met groot verlies teruggeslagen.
De strijd werd vreeselijk, zonder kwartier te geven, met blank geweer
man tegen man elkander lederen voet gronds betwistende tot den laatsten ademtocht, onder de leus van overwinnen of sterven!
De troepen, door deze gruwzame slachting gedecimeerd, begonnen
eindelijk grond te verliezen ; de ruimte die zij besloegen werd allengs
kleiner, en het oogenblik scheen niet ver meer verwijderd, dat zij
onder den gedurig aanwassenden stroom der opstandelingen zouden verdwijnen, die hen met zijne onweerstaanbare massa dreigde
te overstelpen.
Eindelijk besloot de generaal een laatste poging te wagen ; hij vereenigde een vijftigtal zijner strijders, om zich met de bajonet een
doortocht te banen, of in de slachting om te komen.
Het was een reuzenstrijd in 't klein.
Gedurende eenige minuten bleven de beide vijandelijke massa's,
tegen elkander losgelaten, door de kracht van hun eigen aandrift
onbewegelijk op dezelfde plaats ; don Pancho verhief zich hoog in
de stijgbeugels, zwaaide met zijn degen om zich heen als een bezetene en sloeg alles neer wat hem den doortocht wilde betwisten.
Plotseling rees er, als een rots uit het midden der zee, een man
voor hem op.
Op zijn gezicht, deinsde de generaal onwillekeurig terug en smoorde een kreet van gemengden hoogmoed en woede.
Die man was don Tadeo de Leon.
Zijn doodvijand ! De man dien hij reeds eenmaal veroordeeld had
om te sterven, maar die op eene voor hem onbegrijpelijke wijs zijne
terechtstelling had overleefd.
Daar stond hij, als door hooger hand voor zijn aangezicht geplaatst, als het beslissende werktuig der goddelijke wrake, om de
1) Aimard schreef dit, nog vóór den burgeroorlog in de Ver. Staten en
den inval der Franschen in Mexico.
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onvermijdelijke oorzaak te worden van zijne schande en zijn ondergang!

DE LEEUW IN DE VAL.
»Mijn God !" riep de generaal, »ben ik de prooi van handtastelijk
zinsbedrog ?"
»Ha, ha !" antwoordde de Koning der Duisternis met een spotachtigen lach, »herkent gij mij niet, generaal ?"
»Don Tadeo de Leon 1" krijschte don Pancho met blijkbaren afschuw, »komen dan de dooden uit hun graf? 0 1 ik hoopte nog altoos dat hetgeen men mij van u gezegd had een bedriegelijk sprookje zou zijn ; zijt gij het ?"
»Ja 1" hernam don Tadeo met eene sombere stem, »gij bedriegt u
geenszins, don Pancho, ik ben don Tadeo de Leon, dezelfde dien
gij op de Plaza Mayor te Santiago hebt doen fusileeren. Uwe spionnen hebben u naar waarheid onderricht."
»Mensch of duivel !" riep de generaal woest, »ik zal u bestrijden
en ik zal u noodzaken om ter helle terug te varen, waar gij uit zijt
gekomen 1"
Zijn tegenstander lachte met bittere minachting.
»Uw uur is geslagen, don Pancho," zeide hij, »u wacht het gericht
der Sombere Harten."
»Dan zult gij mij toch eerst moeten vangen, ellendeling ; zoo ik
u niet overwin zal ik met de wapens in de hand weten te sterven !"
»Neen, uw uur is geslagen, herzeg ik u ; gij behoort ons, gij moet
sterven, maar geenszins den heldendood, gij zult vallen onder de
slagen onzer gerechtigheid."
»Welnu !" brulde Bustamente, zijn degen zwaaiend, »komt mij dan
halen als gij durft."
Don Tadeo verwaardigde zich niet hem te antwoorden.
Hij gaf een wenk — en een lasso, 1) door eene onzichtbare hand
geslingerd, snorde door de lucht en kwam fluitend neer op de schouders van den generaal.
Eer deze door zulk een onverhoedschen aanval verschrikt in staat
was of er zelfs aan denken kon een mogelijken tegenstand te bieden, trok men den strik dicht, en kreeg hij een geweldigen schok,
hij raakte uit de stijgbeugels, werd van zijn paard gerukt en tot midden onder de insurgenten gesleurd.
De overrompelde generaal, half razend van pijn en schaamte, matte
zich af in vruchtelooze pogingen om zich van de lasso te ontdoen,
1) Paardenstrik.
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die hem letterlijk de keel toekneep en bijna worgde *, zijn gelaat
werd blauw en paarsch, zijne roodgezwollen oogen dreigden uit hunne kassen te barsten en een wit schuim stond op zijne ontkleurde
lippen.
Don Tadeo beschouwde hem een oogenblik met eene mengeling
van medelijden en triomf.
»Maak dien loopenden strik los," zeide hij, »en verzeker u van zijn
persoon, maar behandel hem met de aan zijn rang verschuldigde onderscheiding."
De soldaten van Bustamente, door dezen onverhoedschen en ontzettenden afloop verschrikt, bleven bedrukt en onthutst staan te kijken, en dachten er zelfs niet aan om van hunne wapenen gebruik
te maken.
Don Tadeo richtte tot hen het woord.
»Geeft u over!" zeide hij, »geeft u over; de man die u op het
dwaalspoor heeft geleid is in onze macht ; ik schenk u lijfsbehoud."
Op deze toespraak staarden de soldaten elkander een °ogenblik
vragenderwijs aan, daarop wierpen zij onwillekeurig als bij onderlinge
overeenkomst hunne wapens weg en riepen met geestdrift:
»Leve Chili! leve de vrijheid !"
»Goed," zeide don Tadeo, »verlaat de stad, en kampeer op een mijl
afstands buiten de poort, waar gij de orders moet afwachten, die u
weldra zullen gegeven worden."
Als overwonnen, met gebukten hoofde, marcheerden de bataillons
langs denzelfden weg terug dien zij een uur te voren gekomen waren ; zij trokken zwijgend door de gelederen der insurgenten, die
zich openden om hen door te laten.
Zonder tijd te verliezen, richtte don Tadeo met zijne partijgangers
zich nu weder naar de Plaza Mayor, waar de strijd nog altijd voortduurde.
De soldaten, sterk op de Plaza verschanst en meester van het cabildo, boden dapper weerstand, daar zij hulp en ontzet verwachtten
van generaal Bustamente, wiens wedervaren hun tot nog toe onbekend was.
Ofschoon reeds merkelijk in getalsterkte afgenomen, hielden deze
troepen een geduchte positie bezet, die bijna onmogelijk was te forceeren zonder althans zich aan groote verliezen te wagen.
Overtuigd dat zij alleen tijd behoefden te winnen om eindelijk de

overhand te krijgen, streden de soldaten met den moed der vertwijfeling en verdedigden duim voor duim de barrikaden, achter welke
ook zij zich verschanst hadden.
Intusschen verliep de dag, hunne munitie begon te ontbreken, een
groot aantal der hunnen lag dood op het slagveld, en nog daagde de
hulp niet op die zij zoo reikhalzend te gemoet zagen.
In de hitte van den strijd op de Plaza-Mayor hadden zij het rumoer van den aanval niet gehoord door don Pancho aan de stads-
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poort beproefd, en dit te minder daar er slechts weinig geweer
schoten waren gewisseld en het overige met blank geweer was afgedaan. Eindelijk echter begon zelfs den dappersten de moed te ontzinken, ook de bevelvoerende generaal gevoelde zijne veerkracht verminderen en wierp de blikken omustig om zich heen.
Het senaatslid, dat de noodlottige proclamatie had voorgedragen,
stond er bevend met neergeslagen oogen bij en beklaagde zich,
doch te laat, dat hij zich onbedacht in zulk eene netelige zaak had
laten medeslepen ; in stilte ontboezemde hij de vurigste geloften
aan de ontelbare heiligen der spaansche canones, zoo zij hem onverlet uit het dreigend gevaar hielpen waarin hij zich bevond.
De aanzienlijke man had volstrekt geen oorlogzuchtige gezindheden,
en wij durven gerust verzekeren, dat zoo hij voor het minst had kunnen voorzien dat de zaken zulk een keer zouden nemen, hij liever
stilletjes op zijne bekoorlijke Quinta de Cerro-Azul in de nabijheid
van Santiago zou zijn gebleven, waar het leven voor hem zoo zoet
en zoo gelukkig, en vooral zoo zonder eenige zorg voorbijging.
Ongelukkigerwijs, zooals het in deze wereld gaat, waar de menschen nog minder volmaakt zijn dan de zaken en hunne dwaasheid
vaak de beste dingen bederft of voorbijziet, wist ook don Ramon
Sandias, zoo heette de senator, de genoegens van zijn gelukkige
leven niet op den rechten prijs te schatten, en door dwaze eerzucht
vervoerd, had de man, die op aarde niets meer verlangen kon, zich
tot over de ooren in Wespennest gewaagd, daar hij zich niet meer uit
wist te redden.
Bij ieder geweerschot dat hij hoorde knallen, sprong het senaatslid op als een guanacco (kameelschaap) met angstige blikken rondstarende ; en floot er soms, ondanks al zijne voorzorgen, een kogel
langs zijn oor, dan wierp hij zich plat op den buik, en prevelde
al de gebeden die zijn ontsteld geheugen hem te binnen bracht.
Gedurende de eerste oogenblikken, wekten de stuiptrekkingen en
jammerkreten van don Ramon Sandias in geen geringe mate den
spotlust der officieren en manschappen, in wier midden hij zich bevond, en die hem scherp in 't oog hielden ; maar zooals het in
dergelijke omstandigheden meestal gaat, begonnen de spotternijen
allengs te verminderen en sloeg de angst van don Ramon eindelijk.
op de spotters zelven over, toen zij zagen dat hun toestand van °ogenblik tot oogenblik hachelijker werd.
»Loop naar den duivel I of beef toch zoo niet, cobardo -- lafaard —"
riep de generaal, eindelijk zijn geduld verliezende ; »kunt gij dat
schreeuwen niet een beetje laten ? Caspita ! troost u man, men zal
u immers niet meer dan eens doodschieten."
»Dat kunt gij licht zeggen," antwoordde het senaatslid met eene
gebroken stem, »ik ben geen militair, zooals gij ; het is uw vak om
u te laten doodschieten, daarom geeft gij er niet om."
»Hm !" hervatte de generaal, »toch een beetje meer dan gij schijnt
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te denken; maar houd u toch bedaard, of het is gedaan met ons
allen."
»Hè ! wat zegt u ?" prevelde de arme senator, wiens angst verdubbelde.
»Caramba ! het is zoo klaar als de dag, als don Pancho niet spoedig verschijnt, blijven wij allen dood op de plaats."
Maar ik wil hier niet sterven, zeg ik ti." jammerde en huilde de
senator, »ik ben geen soldaat ; o, als ik u bidden mag, mijn goede,
zeer geëerde don Tiburcio Cornejo, sta mij toe dat ik heenga."
De generaal haalde de schouders op.
»Wat kan het u toch schelen, generaal?" hervatte de senator op
smeekenden toon. »Och toe ! red mij het leven, wijs mij hoe ik uit
deze verwenschte boel kan komen."
»Wel ! weet ik het !" riep don Tiburcio ongeduldig.
»Hoor eens," hernam don Ramon, »gij mij zijt nog twee duizend
piasters schuldig, die ik van u met de moate banko — gewonnen
heb, dat weet gij?"
»Ja, en wat zou dat?" zei de generaal, gebelgd over deze ontijdige
herinnering.
»Help mij hier van daan, en ik scheld ze u kwijt."
»Gij zijt een stumpert, don Ramon; denkt gij dan dat ik zelf hier
langer blijven zou, als ik eenigszins kans zag om weg te komen?"
»Wel foei 1" riep de senator wanhopig, »gij zijt een trouwlooze vriend,
gij wenscht mijn dood, gij dorst naar mijn bloed!"
Kortom, de arme man was half zinneloos, hij wist niet meer w3t hij
deed of sprak, daar de schrik hem van het weinige gezond verstand
beroofde, dat hij ooit bezeten had.
Inmiddels werd hun toestand meer en meer bedenkelijk : het bloedbad was vreeselijk en de soldaten vielen de een na den ander onder de
slagen en schoten der opstandelingen, die zich aan alle kanten der Plaza
genesteld hadden.
Twee of drie uitvallen door de troepen beproefd, waren met kracht
teruggeslagen; zonder verder de eerste aanvallers te durven zijn,
gesmaldeeld als zij waren, zagen zij zich genoodzaakt hunne pogingen te bepalen bij de zorg dat hunne verschansingen niet genomen
werden.
Op eens maakte het senaatslid een sprong als een gems, hij ijlde
naar den generaal en greep hem bij den arm.
»Wij zijn gered!" riep hij, »Goddank, wij zijn behouden !"
»Wel 1 wat meent gij daarmeé, don Ramon?" vroeg de generaal,
»wat maakt gij nu weer voor een kuur ? wordt gij dan heelemaal gek ?"
»Ik maak geen kuren," hernam de senator niet drift, »ik ben niet
gek, wij zijn gered, zeg ik u, wij zijn behouden."
»Wel, wat gebeurt er danP komt don Pancho eindelijk?"
»Het ziet er wel uit naar don Pancho ! Ik wou dat hij in de hel zat!"
»Wat is het dan?"
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»Wel! ziet gij dat niet, daar ginds achter de laatste barrikade aan
den hoek der calle de Merced ?"
»Welnu !"
»Een parlementaire vlag! een witte vlag !"
»Wat!" riep de generaal levendig, »dat moet ik zien!"
»'t Is inderdaad waar !" vervolgde hij een oogenblik later. »Leve de
bloodaards ! zij hebben zeer goede oogen, ik had er niets van gezien."
»Ja, ja, ja! ik heb 'het wel goed gezien," riep don Ramon zich in
de handen wrijvende van zelfvoldoening, terwijl hij driftig heen en
weer liep.
Op dit oogenblik ricocheerde er een doode kogel kort in zijne nabijheid en vloog hem dicht langs het hoofd.
»Erbarming," schreeuwde hij, zich plat op den grond werpende,
waar hij onbewegelijk bleef liggen als een doode, ofschoon hij in 't
minst niet geraakt was.
Intusschen had ook de generaal van zijn kant bevel gegeven om
de parlementaire vlag op de verschansing te planten en het schieten
te staken.
Het gevecht werd dus afgebroken ; en de arme raadsheer, toen hij
niets meer hoorde, stak als een konijn uit zijn hol, het hoofd op ; de
heerschende stilte stelde hem gerust, hij waagde zich allengs op de
knieën en keek schichtig naar alle zijden rond ; eindelijk overtuigd
dat het gevaar geweken was kwam hij geheel overeind en stond weder
op de beenen, die echter nog altijd waggelden, zoodat zij hem nauwelijks konden dragen.

DE PARLEMENTAIR.
Zoodra de parlementaire vlaggen waren geplant, had het vuren
van weerszijden plotseling opgehouden.
De troepen, van alle kanten in 't nauw gebracht en zonder hoop
op ontzet, waren niet rouwig te zien dat de insurgenten hunne militaire eer hielpen redden, door het eerst de witte vlag op te steken
en eene wapenschorsing te verzoeken.
Generaal Cornejo vooral gevoelde zich vreeselijk vermoeid door
een strijd zonder vrucht, sedert dien morgen met de meeste dapperheid volgehouden.
»Wel, don Ramon," zeide hij zich tot het senaatslid wendende,
op een vrij wat vriendelijker toon dan hij tot hiertoe jegens hem gebezigd had, »ik geloof dat ik thans een middel heb gevonden om
u zonder kleerscheuren te laten ontsnappen ; wat eens is afgesproken, blijft afgesproken, is het zoo niet ?"
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De senator keek hem aan met open mond en oogen ; de deftige
man scheen zich geen woord meer te herinneren van hetgeen de
schrik hem had leeren zeggen, toen de kogels hem om de ooren
floten.
»Ik begrijp u volstrekt niet, generaal," antwoordde hij.
»Houd u maar niet zoo onnoozel," hervatte don Tiburcio, hem
lachend op den schouder kloppende, »zoudt ge mij willen wijs maken dat het u gaat als de guannaccos, die van den schrik hun geheugen verliezen ?"
»Op mijne eer, don Tiburcio," vervolgde de senator, »ik zweer u
als ik weet dat ik u iets beloofd heb."
»Ah zoo ! . . . nu ja, het is mogelijk dat gij het niet meer weet,
want gij waart erg in den angst ; maar ik zal uw geheugen wel een
weinig opfrisschen, wacht eventjes."
»Met genoegen, dat zal mij pleizier doen."
»Daar twijfel ik toch aan, maar enfin. Gij hebt mij, geen half uur
geleden, hier op deze zelfde plaats gezegd, dat zoo ik er kans op
zag om u heelhuids te doen ontsnappen, gij mij de twee duizend
piasters zoudt kwijtschelden, die ik aan u verloren had en die ik u
nog schuldig ben."
»Gelooft gij dat ?" riep de senator weifelend, terwijl zijn aangeboren gierigheid reeds begon wakker te worden.
»Ik ben er zeker van. Vraag het maar aan deze heeren," vervolgde de generaal, zich tot eemge officieren wendende die er bij
stonden.
»'t Is waar," zeiden zij lachende.
»Ah!"
»Ja, en toen ik u niet wilde aanhooren, hebt gij er bijgevoegd . ."
»Wat zegt gij !" riep don Ramon bijna uit zijn vel springende,
daar hij sinds lang den man kende met wien hij te doen had, »heb
ik er nog iets bijgevoegd?'
»Por Dios ! ja," riep de andere, »ik zal het u met uw eigen woorden herhalen. Gij hebt duidelijk gezegd ik zal u nog duizend piasters bovendien geven."
»Wel! dat is onmogelijk," bulderde de senator, geheel buiten zich
zelven.
»Heb ik u misschien kwalijk verstaan?"
»Dat is het 1"
»Nu," vervolgde de generaal onverstoord, »hebt gij dan gezegd
twee duizend? . ."
»Wel neent wel zeker niet' " schreeuwde don Ramon,
die door het gelach der omstanders geheel van zijn stuk raakte.
»Denkt gij dan dat het meer geweest is ? Goed, zeer goed, over
dat bagatel zullen wij niet haarkloven."
»Ik heb er geen enkel woord van gezegd!" bulderde don Ramon

wanhopig.
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»Zoo ! gij zegt dus dat ik het lieg?' riep de generaal met een
barsch gezicht en op strengen toon, terwijl hij hem onverzettelijk
aankeek.
Don Ramon begreep nu dat hij op den verkeerden weg was, hij
bezon zich.
»Ik vraag u om verschooning, waarde generaal," hervatte hij op een
toon zoo beleefd mogelijk, »gij hebt volkomen gelijk. Ja, ja, inderdaad, ik herinner mij thans, dat ik u twee duizend piasters bovendien heb toegezegd."
Nu kwam de generaal aan de beurt om verlegen te worden, de mildheid van den senator, die wegens zijne verregaande schraapzucht
algemeen bekend was, verbaasde hem, hij vermoedde een list.
»Maar," vervolgde don Ramon op triomfanten toon, »gij hebt mij
niet gered 1"
»Hoe meent gij dat?"
»Caramba! generaal, gij hebt er geen reden meer toe ; wij gaan
immers parlementeeren en onze koop is uit."
»Ah!" riep don Tiburcio met een spottenden lach, »zoudt gij dat
denken?"
»Caspito ! ik ben er gansch zeker van.''
»Welnu ! daarom juist bedriegt gij u, mijn goede vriend, en ik zal
er u dadelijk van overtuigen: als gij maar met mij mede wilt gaan :
zie, daar komt de vijandelijke parlementair reeds over de barrikade,
en zoo aanstonds zult gij het ondervinden, dat gij nog nooit zoo nabij uw dood zijt geweest als op dit °ogenblik."
»Gij lacht er immers mede ?"
»Het is mijne gewoonte niet om in zulke ernstige omstandigheden
te schertsen."
»Verklaar u nader, in 's hemels naam !'' riep de arme senator, die
al zijn angst reeds voelde terugkeeren.
»Maar mijn hemel; dat is de onnoozelste zaak van de wereld, een
kind kan het begrijpen," antwoordde de generaal schijnbaar onverschillig, »ik behoef den chef der opstandelingen slechts te zeggen,
en geloof vrij ik zal het niet verzuimen, dat ik in alles op uwe orders
gehandeld heb."
»Maar dat is valsch," viel don Ramon hem met schrik in de
rede.
»Dat weet ik zoo goed als gij," antwoordde de generaal stoutweg ;
»maar omdat gij lid van den senaat zijt zal men mij gelooven, en u
wis en zeker fusileeren, dat eigenlijk groot jammer zou zijn."
Don Ramon, door deze onverbiddelijke logika geheel verpletterd,
begreep thans dat hij in de klem was geraakt en er onmogelijk uit
kon zonder zich los te koopen ; hij zag zijn dierbaren vriend aan,
die hem een blik van onbarmhartigen schimp toewierp, terwijl de
andere officieren zich de lippen verbeten om niet in lachen uit te
barsten ; hij smoorde een bittere verzuchting en koos tegen wil en
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dank partij, in stilte den man verwenschende, die hem op zulk eene
koelbloedige manier in de beurs tastte.
»Welnu dan, don Tiburcio," sprak hij, »het zij dan zoo als gezegd
is ; ik ben u twee duizend piasters schuldig, maar ik zal ze u betalen ook."
Dat was de eenige steek dien hij zich tegen den generaal durfde
veroorloven, wiens krediet inderdaad vrij laag stond.
Maar de generaal hield zich grootmoedig, hij deed alsof hem dat
stekelige gezegde niet aanging, en wel tevreden met den aardigen
koop dièn hij gesloten had, maakte hij zich gereed om de voorstellen
van den parlementair aan te hooren, dien men thans geblinddoekt
voor hem bracht.
Deze parlementair was niemand anders dan don Tadeo.
»Wat komt gij hier doen?" vroeg de generaal hem barsch.
»Ik kom u gunstige voorwaarden aanbieden, zoo gij u wilt overgeven," antwoordde don Tadeo ferm.
»Ons overgeven?' riep de generaal op spottenden toon, »zijt gij
gek, mijnheer?"
Hierop wendde hij zich naar de soldaten, die den parlementair hadden binnengebracht.
»Neem den blinddoek weg, die de oogen van den caballero bedekt"
De blinddoek werd oogenblikkelijk weggenomen.
»Overtuig u !" vervolgde de generaal fier, »zie of wij er uitzien als
lieden die gratie verlangen?"
»Neen generaal, gij zijt een ferm soldaat en uwe troepen zijn
dapper: gij vraagt ook geen gratie, maar wij komen u voorstellen om.
de wapens neder te leggen en een hopeloozen burgerstrijd te eindigen," sprak don Tadeo met waardigheid.
»Wie zijt gij dan, caballero?" vroeg de generaal, door den fieren
toon des sprekers getroffen.
»Ik ben don Tadeo de Leon, dien uw chef heeft doen fusilleeren."
»Gij ;" riep de generaal, »gij hier?"
»Ik zelf; maar rk heb nog een anderen naam."
»Dien ik mede verlang te hooren, caballero."
»Men noemt mij de Koning der Duisternis."
»Het hoofd der Sombere Harten 1' prevelde de generaal, terwijl
hij onwillekeurig huiverde en hem met angstige bevreemding aanstaarde.
»Ja, generaal ; ik ben het hoofd der Sombere Harten, maarik ben
nog iets,"
»Verklaar u, senor !" mompelde de generaal, die niet recht meer
wist welke houding hij moest aannemen tegenover den geheimzinnigen persoon, met wien hij sprak.
»Ik ben het hoofd der mannen die gij opstandelingen noemt, en
die inderdaad alleen de wapens hebben opgevat om de vrijheid te
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verdedigen en de staatsregeling, die gij op eene schandelijke wijs
hebt geschonden."
»Senor !" riep de generaal, »uw woorden ...."
»Zijn streng maar billijk," vervolgde don Tadeo, »ondervraag uw
eerlijk krijgsmanshart, generaal, en antwoord mij dan aan wiens zijde
gij gelooft dat het recht is."
»Ik ben geen rechtsgeleerde, senor," antwoordde don Tiburcio
ongeduldig, »zooals gij wel zegt, ben ik krijgsman, en als zoodanig
moet ik zonder te redeneeren de bevelen gehoorzamen die ik van
mijne overheden ontvang."
»Laten wij geen tijd verspillen in ijdele redetwisten, generaal, wilt
gij de wapens nederleggen, ja of neen ?"
»Met welk recht stelt gij ons dien eisch voor ?" riep de generaal
wiens soldatentrots er tegen opkwam om met een burger te onderhandelen.
»Daar zou ik u gerust op kunnen antwoorden," hernam don Tadeo
droog : »met het recht van den sterkste : want gij weet even goed,
als ik, dat gij u voor eene verloren zaak in de bres stelt en zonder
hoop een dwazen strijd volhoudt ; maar," vervolgde hij grootmoedig,
»ik doe veeleer een beroep op uw eerlijk hart, waarom zouden 'armgenooten en broeders elkander nog langer om hals brengen, waarom nog langer kostelijk burgerbloed vergieten ? stel uwe voorwaarden, generaal, en vertrouw dat wij uwe eer als soldaat zullen vrijwaren, die eer is ook de onze, daar onder de troepen tegen welke
wij strijden zich onze bloedverwanten en vrienden bevinden, dus
zullen wij u zulke milde voorwaarden toestaan als gij verlangt."
De generaal gevoelde zich getroffen, deze taal had in zijn hart
weerklank gevonden ; hij boog het hoofd ter aarde, dacht eenige oogen-

blikken na, en hief zich eindelijk op.
»Senor," antwoordde hij, »geloof dat het mij veel moeite kost
om op hetgeen gij mij de eer deedt te zeggen, niet in diervoege te
antwoorden als ik gaarne zou verlangen, maar ik heb een chef onder
wiens bevelen ik sta."
»Nu verzoek ik u op mijn beurt om u nader te verklaren, generaal," zeide don Tadeo.
»Ik heb don Pancho Bustarnente gezworen, dat ik mij in de verdediging zijner zaak zou opofferen,"
»Welnu ?"
»Welnu, Senor, zoolang don Pancho Bustamente niet dood of gevangen is, in welk geval alleen ik mij van mijnen eed ontslagen zou
kunnen rekenen, zal ik mij voor hem opofferen."
»Is dit inderdaad de eenige reden die u terughoudt?"
»Ja, de eenige."
»Zoudt gij u, wanneer generaal Bustamente dood of gevangen
was, willen overgeven ?"
»Oogenblikkelijk, herzeg ik u."
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»Welnu dan," hervatte don Tadeo den arm uitstrekkende naar de
barrikade over welke hij gekomen was, »zie in deze richting, generaal."
Don Tiburcio sloeg de oogen in de aangeduide richting en slaakte
terstond een kreet van verrassing en smart.
De generaal Bustamente verscheen juist op de kruin der barrikade, blootshoofd en geleid door twee gewapende mannen die al zijne
bewegingen bewaakten.
»Hebt gij het gezien ?" vroeg don Tadeo.
»Ja, Senor," antwoordde de generaal neerslachtig, »wij allen geven
ons over," en de punt van zijn degen op den grond zettende, boog
hij de kling, gereed om haar te breken.
Don Tadeo weerhield hem, greep den degen, maar gaf hem dien
onmiddellijk terug.
»Generaal," zeide hij, »behoud vrij dit wapen, het zal u nog dienen tegen de vijanden van ons dierbaar vaderland."
De generaal antwoordde niet ; zwijgend drukte hij de hand die de
Koning der Duisternis hem toestak, en om zijne ontroering te verbergen, keerde hij zich af en wischte een traan weg die op zijn grauwen knevelbaard gevallen was.

XXX VI II.
TWEE SCHELMENGEZICHTEN.
De stad was weder in rust.
De opstand was geëindigd, of om nauwkeuriger te spreken, de omwenteling was voltooid.
De soldaten, na de wapenen te hebben nedergelegd, hadden Valdivia ontruimd, dat zich thans geheel in de macht der Sombere Harten bevond.
Zoodra de vrede hersteld was, gaf de Koning der Duisternis bevel
om onverwijld de barrikaden weg te ruimen en de laatste sporen
van den bloedigen strijd zoo spoedig mogelijk te doen verdwijnen.
Door den drang der snel afwisselende omstandigheden voortgestuwd, zag don Tadeo zich op eens aan het hoofd der zaken gesteld,
bekleed met de hoogste waardigheid en in het bezit van de dictatoriale macht.
»Welnu !" vroeg hij aan Valentin ; »hoe denkt gij thans over hetgeen gij gezien hebt ?"
»Op mijn eer !" antwoordde de Parijzenaar met al de vrijmoedigheid die hem eigen was, »ik denk dat men naar Amerika moet komen, om menschen met de lijn te zien vangen alsof het schelvisschen waren."
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Don Tadeo kon bij deze zotte vergelijking zijn lach niet bedwingen.
»Gij zult mij immers niet verlaten," zeide hij, »alles is nog niet gedaan."
»0 ! het bevalt mij hier uitmuntend," was het antwoord, »maar
zoudt gij niet denken dat de vrienden die wij dezen morgen daar
ginds hebben gehaten, ongerust zullen worden over ons lang uitblijven ?"
»Denkt gij dan dat ik hen zou kunnen vergeten ? Neen, neen,
vriend, over een uur zult gij vrij zijn. Kom thans met mij, ik zal u
een paar aangezichten laten zien die zich na onze overwinning gansch
anders zullen vertoonen dan voorheen."
»Dat kan wel aardig worden," riep Valentin lachend.
»Ja," antwoordde don Tadeo, »of wel verduiveld leelijk, al naardat
gij het nemen wilt."
»Hm ! niemand is geheel volmaakt," zei Valentin philosophisch.
»Gelukkigerwijs !" riep don Tadeo, »want dan zou hij misschien
door allen verfoeid worden."
Zoo stapten zij beiden het Cabildo in, waar een detachement der
Sombere Harten op post stond.
De ruime zalen van het paleis waren door dichte scharen ijverzuchtige hoofsche vleiers vervuld, die er de opkomende zon kwamen begroeten, met andere woorden, die een schouwspel van hunne laagheid kwamen geven aan een gelukkigen man, dien zij anders gewis
zouden hebben verguisd, zoo het succes zijne stoutmoedigheid niet
bekroond had.
Don Tadeo passeerde, zonder hen aan te zien, de dichte rijen dezer ambtjagers — mannen zonder eer of schaamte, die geboren zijn
om iedere regeering te bewierooken, en die geen ander talent schijnen te bezitten dan om zich te krommen dieper dan het den rug
van een eerlijk mensch betaamt, hoe buigzaam hij ook wezen mag.
Valentin, die zijn vriend op den voet gevolgd was, hield zich alsof
hij meende dat deze beleefde strijkaadjes meerendeels voor hem wa.ren bestemd en groette links en rechts met onnavolgbare koelbloedigheid en deftigheid.
De beide mannen, na herhaalde malen door de steeds aangroeiende menigte, die zich om hen als verdrong, gestuit te zijn, bereikten eindelijk eene meer verwijderde zaal, waar zich niet meer dan
twee personen bevonden.
Deze twee personen waren de generaal don Tiburcio Cornejo en
het senaatslid don Ramon Sandias.
De gelaatsuitdrukking dezer twee heeren maakte een sterk contrast.
De generaal, somber van uitzicht en met gefronste wenkbrauwen,
stapte nadenkend de kamer op en neder, terwijl de senator weelde-

rig op een armstoel uitgestrekt, met een glimlach om den mond,
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een innemend gelaat, en het eene been over het andere geslagen,
zich ijverig zat te bewaaien met een geparfumeerden zakdoek van
fijn batist met geborduurde randen.
Nauwelijks had de generaal don Tadeo zien binnen komen, of hij
trad naar hem toe ; wat den senator betreft, hij kwam in zijn leuningstoel overeind, nam eene deftige houding aan, en wachtte.
»Mijnheer," zei de generaal met eene zachte stem, »mag ik u een
paar woorden verzoeken?"
»Spreek, generaal," antwoordde don Tadeo, »ik ben geheel tot
uw dienst."
»Het betreft een paar vragen die ik u verlang te doen."
»Stel u gerust, generaal, als ik ze kan beantwoorden, zal ik geen
oogenblik aarzelen."
»Daar ben ik van overtuigd, en dat heeft mij verstout u aan te
spreken."
»Ik luister."
De generaal aarzelde een poosje ; maar eindelijk scheen hij zijn
besluit genomen te hebben.
»Mijnheer," begon hij, »ik ben een oud soldaat, dat weet God en
ik versta mij niet op de politiek; ik heb een vriend die mij schier
een broeder is, en ik stierf bijna van ongeduld om zijnentwil."
»En die vriend is?"
»De generaal Bustamente ; gij begrijpt wel," vervolgde hij met drift,
»wij zijn samen soldaat geweest ; ik ken hem sinds meer dan dertig
jaar, ik zou dus gaarne . ."
Hier hield hij op en keek den dictator aan.
»Wat zoudt gij gaarne ?" herhaalde don Tadeo onbewegelijk.
»Weten wat lot hem wacht."
»Waartee dat?" mompelde don Tadeo.
»Ik verzoek er u om."
»Staat gij er op?"
»Ja!"
»Generaal Bustamente is als staatsminister grootelijks schuldig ; hij
heeft den vorm der regeering willen veranderen, tegen den wil des
volks, dat hem de macht in handen had gegeven, en tegen de wet die
hij onbeschaamd met voeten heeft durven treden."
»Dat is zoo," zei de generaal, terwijl hij beurtelings wit en rood werd.
»Generaal Bustamente heeft zich gedurende zijn te lang bewind als
een onverzoenlijke beul gedragen; gij weet : hij die wind zaait, kan nooit
anders dan storm maaien."
»Derhalve?"
»Derhalve zal men jegens hem even onverzoenlijk zijn als hij voor
anderen geweest is."
»Dat wil zeggen 7"
»Dat wil zeggen dat hij zeer waarschijnlijk ter dood zal worden
veroordeeld."
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»Helaas ! dat heb ik wel verwacht, maar het vonnis waarvan gij spreekt,
zal dat spoedig voltrokken worden ?"
»Binnen twee dagen, op zijn langst; de commissie voor welke hij
terecht zal staan, wordt nog heden geformeerd."
»Mijn arme vriend !" prevelde de generaal meewarig, »maar enfin! .
Zoudt gij mij nog eene gunst willen toestaan, mijnheer?"
»Spreek."
»Daar de generaal toch sterven moet, zou het voor hem een troost
zijn een zijner oudste vrienden bij zich te hebben."
»Wie twijfelt daaraan ?"
»Sta mij toe dat ik hem bewaak, ik ben zeker dat hij zich gelukkig zal gevoelen als hij weet dat ik heb verlangd hem te bewaken en
ter dood te leiden, zoodat ik hem althans niet zal verlaten voor zijn
laatste oogenblik."
»Het zij zoo als gij verlangt, uw verzoek is toegestaan; hebt gij mij nog
iets te vragen, generaal ? ik zal mij gelukkig rekenen u aangenaam te zijn?
»Niets mijnheer, ik zeg u dank, mijnheer, het is al wat ik verlangde.
Ha! nog een woord."
»Spreek."
»Zal ik die wacht spoedig kunnen betrekken?"
»Dadelijk, zoo gij maar wilt."
»Dank u."
Na een diepe buiging voor don Tadeo, stapte de generaal haastig
de kamer uit.
»Arme man !" zuchtte Valentin.
»Wat zegt gij?" riep don Tadeo.
»Arme man, zeg ik."
»Ik heb u wel verstaan, maar van Wien spreekt gij?"
»Van den ongelukkige die daar juist heenging."
Don Tadeo haalde de schouders op en Valentin staarde hem verwonderd aan.
»Weet gij wel waarom die arme man, zooals gij hem noemt, zoo
diep met het lot van zijn vriend bewogen is?"
»Wel, omdat zij oude vrienden zijn, dat is duidelijk genoeg."
»Denkt gij dat?"
»Zeken"
»Nu, dan zeg ik u dat gij er niets van weet, vriend ; die arme
generaal don Tiburcio verlangt om geen andere reden zijn ouden
wapenbroeder in diens laatste uren bij te staan, dan om het geluk te
hebben de bewijzen zijner medeplichtigheid in den aanslag van heden
meester te worden, die don Pancho waarschijnlijk bij zich heeft, en
die de andere tot iederen prijs wil verdonkeren."
»Is 't mogelijk?"
Zonder twijfel! hij vertrouwt hem geen oogenblik alleen, en om hem
te beletten met iemand anders te spreken zou hij hem dooden als
het wezen moest."
OPPERH, D. AUCAS, 1.
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»Maar dat is immers eerloos !"
»Het is zoo als ik u zeg."
»Boeh! 't is om ziek van te worden."
»Wacht nog een oogenblik, eer het zoo ver met u komt."
»Hoezo° ?"
Don Tadeo wees hem den senator en fluisterde:
»Omdat wij hier nog iemand hebben."
Zoodra don Ramon zag dat de generaal de kamer verlaten had, was
hij van zijn leuningstoel opgerezen en naderde hij don Tadeo met een
minzame buiging.
»Wien heb ik de eer te spreken?" vroeg hem de Koning der Duisternis uiterst beleefd.
»Mijnheer," antwoordde de andere zonder zich in 't minst verlegen te toonen, met al de vrijmoedigheid van een edelman; »ikheet
don Ramon Sandias, en ik ben lid van den Senaat."
Don Tadeo boog.
»Waarmede kan ik u van dienst zijn, mijnheer?" vroeg hij.
»0 1" hernam don Ramon met zeker gevoel van zelfgenoegzaamheid, »voor mijn persoon heb ik niets te verzoeken."
»Ah!"
»0 hemel, neen ! ik ben rijk, wat zou ik meer kunnen verlangen?
Maar ik ben Chiliaan, en een goed patriot, mijnheer, wat meer zegt,
ik ben senator. In zulk een dubbelzinnigen toestand geplaatst als de
mijne, ben ik immers verplicht om aan mijne medeburgersafdoende
blijken van belanglooze trouw aan de heilige zaak der vrijheid te
geven ? Zoudt gij dat ook niet denken, mijnheer?"
»Dat ben ik volkomen met u eens."
»Nu heb ik hooren zeggen, mijnheer, dat die nietswaardige cabecillo (domkop) die de Republiek op den rand van haar ondergang
heeft gebracht, zich in uwe macht bevindt."
»Inderdaad, mijnheer," antwoordde don Tadeo met onverstoorde
koelzinnigheid, »wij zijn zoo gelukkig geweest ons van zijn persoon
meester te maken."
»Gij zult dien man zeker te recht stellen?" vroeg don Ramon op
doctoralen toon.
»Ja mijnheer, binnen acht-en-veertig
»Goed, mijnheer ; zoo betaamt het°der gerechtigheid zichte wreken
aan die gewetenlooze volksberoerders, die met verguizing van de heiligste rechten der menschheid, ons schoone land in den afgrond der

omwentelingen zoeken te storten."
»Mijnheer...."
»Verschoon mij dat ik dus spreek," vervolgde don Ramon met
een glimp van oprechte 'geestdrift: »ik gevoel wel, mijne rondborstigheid gaat een weinig te ver, maar mijne verontwaardiging
sleept mij weg ondanks mij zelven, mijnheer ; het wordt tijd om aan
zulke weduwen- en weezenmakers een voorbeeld te stellen, en hun
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de tuchtiging te doen ondergaan die zij verdienen ; foei! ik kan er niet
aan denken zonder te huiveren, zooveel onheilen als ons zouden getroffen hebben wanneer die onverlaten hadden mogen slagen."
»Mijnheer, die man is nog niet veroordeeld."
»Dat is het juist wat mij vervoert, mijnheer ; als senator,. als oprecht vaderlander, vraag ik van u het recht dat mij naar verdienste
toekomt, om te mogen voorzitten in de commissie die geroepen is
om hem te vonnissen."
»Uw verzoek is u toegestaan, mijnheer," antwoordde don Tadeo,
die moeite had om een minachtenden glimlach te onderdrukken.
»Ik zeg u dank, mijnheer," zei de senator met blijkbaar genoegen;
»hoe moeielijk mij die plicht ook vallen mag, ik zal hem weten te
vervullen."
Na eene diepe buiging voor don Tadeo, ging de senator, opgewonden van vreugd de kamer uit.
»Hebt gij het nu gezien ?" vroeg don Tadeo, zich tot Valentin
wendende : »don Pancho had twee vrienden daar hij in ieder geval
op meende te kunnen rekenen; de eene nam op zich om hem als
protector uit te roepen, de andere om hem te verdedigen. En nu,
— nu vindt hij in den een zijn cipier en in den ander zijn beul."
»'t Is monsterachtig," riep Valentin met blijkbaren afschuw.
»Neen !" hervatte don Tadeo, »'t is zeer natuurlijk, want hij slaagde
niet!"
»Hoor eens, ik heb mijn bekomst van die politieke mannen met
twee aangezichten die geen van beide waar zijn," hernam Valentin,
»vergun mij thans dat ik naar mijne vrienden daarbuiten terugkeer."
»Ga vrij, zoo gij wilt."
»Ik zeg u dank."
»Gij komt immers dadelijk weer te Valdivia terug, niet waar"
»Por Dios, ja!"
»Wilt gij een eskorte ?"
»Waarvoor zou dat dienen ?"
»'t Is waar 1 neem het mij niet kwalijk, ik dacht er niet aan dat
gij nergens bevreesd voor zijt."
»Ik beef alleen voor mijne vrienden, dat is de reden waarom ik
u verlaat."
»Hebt gij er inderdaad eenige reden toe, om iets voor hen te
duchten?"
»Inderdaad niet, alleen eene onbestemde vrees, ik weet zelf niet
waarom, maakt mij onrustig en belet mij om langer bij u te blijven
»Vertrek dan terstond, vriend ; bovenal, draag zorg voor dona
Rosario."
»Stel u gerust, eer wij drie uren verder zijn is zij hier."
»Afgesproken ! Goed geluk, en vergeet niet dat ik u met ongeduld
wacht."
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»Ik blijf niet langer weg dan noodig is om heen en terug te gaan."
»Tot weerziens dan 1"
Valentin ging de kamer uit en naar de stallen, zadelde zelf zijn
paard en vertrok in galop.
Hij loog niet, toen hij aan don Tadeo zeide, dat hem een onbestemde onrust kwelde ; het was of hij een voorgevoel had van het
gebeurde ongeluk.

XXXI X.
DE GEWONDE.
Keeren wij thans naar den graaf Prebois-Crancé terug. Op het
oogenblik der schaking was dat gedeelte der vlakte, waar het kamp
van don Tadeo was opgeslagen, geheel verlaten.
Door de nieuwsgierigheid gedreven, was al het volk naar den
kant uitgegaan waar de plechtige vernieuwing der traktaten zou plaats
hebben.
Overigens waren de maatregelen der oplichters maar al te goed
gekozen, alles was zoo snel toegegaan, en daarbij met zoo weinig
tegenstand, dat de zaak geen opzien gewekt en niemand iets van het
gebeurde had gezien of vermoed.
Het moordgeschrei door den jonkman aangeheven, was niet gehoord, en de twee pistoolschoten door hem gelost, waren onder het
woelige feestgedruisch verloren gegaan.
Louis bleef dus een geruimen tijd bewusteloos voor de tent uitgestrekt liggen, met aanzienlijk bloedverlies uit twee wonden.
In de gegeven omstandigheden hadden al de peones, de arrieros,
en zelfs de twee Indiaansche opperhoofden, die aan geen gevaar hoegenaamd dachten, zich verwijderd, om, zooals wij reeds gezegd
hebben, de plechtigheid aan de andere zijde der vlakte bij te wonen.
Toen het kruis aldaar geplant was, en de generaal en de Toqui,
na elkander omhelsd te hebben, samen in de tent waren gegaan,
begon de menigte zich in kleine groepen te verdeelen en verstrooide
zij zich weldra, een iegelijk naar de plek waar hij zijn provisioneel
kamp had opgeslagen.
De Indiaansche opperhoofden waren de eerste die naar Louis terugkeerden ; nu hunne nieuwsgierigheid eenmaal voldaan was, kwam hun
aangeboren gevoel van wellevendheid terstond boven en verweten zij
zich, daaraan zoo gereedelijk te hebben toegegeven zonder aan hun
vriend te denken, dien zij maar al te lang alleen hadden gelaten.
Nader bij het kamp komende, verwonderden zij zich Louis niet te
zien, en zekere wanorde in de schikking der balen maakte hen min
of meer ongerust. Zij verhaastten dus hunne stappen.. Hoe meer zij
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echter naderden, hoe duidelijker de wanorde werd voor hun scherpzichtigen Indiaanschen blik, steeds gewoon om duizend kleinigheden
op te merken daar het oog van een blanke nimmer op zou letten.
Werkelijk dro
eg de opening in de verschansing rondom het kamp
alle teekenen van gepleegd geweld, ja wellicht van een gevoerden
strijd ; hoefsporen van verscheidene paarden waren diep in het vochtige zand afgedrukt, eenige balen zelfs waren van hunne plaats geraakt, als om den doorgang te verbreeden, en lagen hier en daar
verspreid.
Deze kenteekenen waren voor de Indianen bewijs genoeg.
Zij wisselden een onrustigen blik en stapten met haastigen tred het
kamp binnen.
Louis lag nog in denzelfden toestand als de moordenaars hem
gelaten hadden, dwars voor den ingang der tent, met de afgeschoten
pistolen in zijne handen, met het hoofd achterover, de lippen half
open en de tanden sterk gesloten.
Zijn bloed vloeide niet meer.
De beide Indianen beschouwden hem een oogenblik met stomme
verbazing. Zijn gelaat was met een loodkleurig bleek bedekt.
»Hij is dood," zeide Curumilla met eene ontroerde stem.
»Misschien," antwoordde Trangoil Lanec, terwijl hij bij het lijk nederknielde.
Hij hief het machtelooze hoofd van den jonkman op, maakte zijn
das los en ontblootte zijne borst ; daar ontdekte hij twee gapende
wonden.
»Hier is wraak gepleegd," mompelde hij.
Curumilla schudde moedeloos het hoofd.
»Wat zullen wij doen ?"
»Wij zullen zien, ik hoop dat hij nog niet dood is."
Nu begonnen de twee Indiaansche opperhoofden met de meeste
behendigheid en spoed aan den gewonde hunne zorgen te besteden
en hem op het verstandigst en liefderijkst te verplegen.
Een geruimen tijd waren hunne pogingen vruchteloos.
Eindelijk slaakte de lijder een flauwen zucht, een licht rood kleurde zijne wangen, en meer dan eenmaal opende hij de oogen.
Na zijne wonden met koud water te hebben gewasschen, had Curumilla er een pap van fijngewreven oregano-bladeren op gelegd.
»Alleen bloedverlies heeft hem in zwijm doen vallen," zeide hij
»de wonden zijn wel breed, maar niet diep en geenszins gevaarlijk."
»Maar wat kan hier toch gebeurd zijn ?" riep Trangoil Lanec ongeduldig.
»Stil 1" antwoordde Curumilia hem de hand op den arm leggende,
»hij zal spreken."
Inderdaad bewogen zich de lippen van den lijder ; eindelijk prevelde hij, zoo zacht dat de beide Indianen het nauwelijks konden
verstaan, een enkel woord, dat voor hem alles bevatte.
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»Rosario !"
Hierop viel hij weder in zijne vorige bewusteloosheid terug.
»Ha !" riep Curumilla als door een plotselingen lichtstraal getroffen,
»waar is het jonge blanke meisje?"
En meteen ijlde hij de tent in.
»Ik begrijp thans alles," riep hij, bij zijn vriend terugkomende.
De Indianen namen den gewonde voorzichtig in hunne armen en
droegen hem in de tent, waar zij hem in de ledige hangmat van
dona Rosario nederlegden.
Louis was thans wel weder bij kennis gekomen, maar verviel bijna °ogenblikkelijk in eene onweérstaanbare sluimerzucht.
Na het den lijder zoo goed en gemakkelijk mogelijk te hebben
gemaakt, gingen de Indianen de tent uit en begonnen zij niet het
bijzonder instinct van hun ras, de sporen op den grond en andere
kenmerken te onderzoeken, die hun bij gebrek aan andere inlichting
op weg konden helpen om het gepleegde misdrijf te ontdekken.
Daar de moordaanslag te gelijk met de oplichting had plaats gehad, was het noodig de voetsporen der oplichters na te gaan, ten
einde zoo spoedig mogelijk, de redding van het jonge meisje te
beproeven.
Na de nauwkeurigste nasporingen, die niet minder dan twee uren
tijd vorderden, keerden de Indianen naar de tent terug en zaten zij
aan den ingang tegenover elkander eene poos stilzwijgend te
rooken.
De peones en arrieros waren intusschen mede teruggekomen, en

toen zij hoorden wat er gedurende hunne afwezigheid had plaats gehad, schrikten zij geweldig. De arme bedienden wisten niet wat te
beginnen, zij beefden bij de gedachte aan de groote verantwoordelijkheid die op hen rustte en aan de vreeselijke rekenschap die don
Tadeo hun bij zijne terugkomst zou afvorderen.
Intusschen, nadat de twee opperhoofden een poosje gerookt hadden, lieten zij hunne pijpen uitgaan en nam Trangoil Lanec het
woord :
»Mijn broeder is een wijs opperhoofd," zeide hij ; »hij zegge dus
wat hij gezien heeft."
»Ik zal spreken omdat mijn broeder dit verlangt," antwoordde
Curumilla met eene buiging ; »de blanke maagd met de hemelsblauwe oogen is door vijf ruiters opgelicht."
Trangoil Lanec knikte toestemmend.
»Die vijf ruiters kwamen van de overzijde der rivier, hun spoor is
duidelijk zichtbaar overal waar de paarden met hunne natte hoeven
op het droge gras hebben geloopen ; vier dezer ruiters zijn Huik
ches, de vijfde is een blanke ; aan den ingang van het kamp komende, zijn zij blijven staan om eenige °ogenblikken te beraadslagen ;
vier hunner zijn toen afgestegen, hunne voetstappen zijn duidelijk te
zien."
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Goed !" riep Trangoil Lanec, »mijn broeder heeft de oogen van
een guanacco, niets ontgaat hem."
»Van de vier ruiters die afstegen, zijn drie Indianen, hetgeen duidelijk te zien is aan het afdruksel hunner naakte voeten in het mulle
zand, daar ,de groote teen, waarmede zij gewoon zijn den stijgbeugel
vast te houden , zeer ver van de andere toonen afwijkt ; de vierde
blanke — zoo als duidelijk blijkt aan de struiken
is een Muruche
en het gras, dat hier en daar door de wieltjes zijner sporen was opgescheurd. De drie eersten zijn op hun buik naar de tent gekropen,
waar don Louis en de jonge maagd met de hemelsblauwe oogen zaten
te praten, en dus weinig acht sloegen op hetgeen achter hen omging ;
hij is onverhoeds overrompeld, zoodat hij geen tijd had om zich te
weer te stellen, toen de vierde ruiter als een puma over hem heen
sprong, het jonge meisje in zijne armen nam, en na met haar voor
de tweede maal over het lichaam van don Louis te zijn gesprongen,
naar zijn paard is teruggekeerd, gevolgd door de drie Indianen."
»Don Louis heeft zich echter eerst op de knieën verheven. Vervolgens is het hem gelukt een oogenblik op de been te komen en
toen heeft hij zijne pistolen op een der roovers afgeschoten, die daarop dood neerviel ; dit was het bleekgezicht ; eene plas bloed wijst
de plaats aan waar hij gelegen heeft, en men kan nog zien waar hij
in zijn doodstuip het gras uit den grond heeft gerukt; de drie Indianen zijn echter dadelijk van hunne paarden afgestegen, hebben hem
opgenomen en zijn met hem gevlucht; terwijl don Louis, na het afschieten zijner pistolen, in zwijm viel en op den grond neerzeeg; ziedaar
wat ik er van weet."
»Zeer goed," antwoordde Trangoil Lanec, »mijn broeder weet alles;
nadat zij het lijk van hun kameraad hadden opgenomen, zijn de bandieten weder over de rivier gegaan en hebben zij onmiddellijk den
weg naar de bergen gekozen ; maar nu, wat denkt mijn broeder thans
te doen?"
»Trangoil Lanec is een opperhoofd van groote ondervinding, hij zal
dus hier blijven en op Valentin wachten, Curumilla is jong, hij moet de
bandieten op het spoor volgen."
»Mijn broeder heeft goed gesproken, hij is wijs en welbedacht, hij
zal ze wel vinden.'
»Ja, Curumilla zal ze wel vinden" herhaalde het opperhoofd kortaf.
Na deze woorden gezegd te hebben, stond hij op, zadelde zijn paard
en vertrok onmiddellijk.
Trangoil Lanec verloor hem weldra uit het gezicht en keerde toen
naar den gewonde terug, bij wiens hangmat hij zich nederzette.
Zoo ging de dag langzaam voorbij.
Al de Chilianen hadden de vlakte verlaten ; de Indianen hadden
meerendeels hun voorbeeld gevolgd ; slechts hier en daar waren
eenige Araucanen overgebleven; maar ook deze maakten zich gereed
om te vertrekken.
—
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Tegen den avond intusschen, bevond Louis zich reeds veel beter
en was hij in staat om in weinige woorden aan het Indiaansche opperhoofd te vertellen hoe zich de zaak had toegedragen : laatstgenoemde
hoorde echter niets nieuws, daar hij alles reeds vooruit had geraden.
»0 !" riep de jonge graaf, »Rosario ! arme Rosario ! Jij is zeker
verloren!"
»Dat mijn broeder zich niet door de smart late ontmoedigen," zeide
Trangoil Lanec zachtzinnig. »Curumilla is de oplichters gaan opsporen,
de jonge maagd zal gered worden."
»Is het ernst wat gij mij daar zegt, hoofdman ? Zet Curumilla hen
werkelijk na?" vroeg de jonkman, terwijl hij den Indiaan met vurige
blikken aanzag; »zou ik inderdaad mogen hopen ?"
»Trangoil Lanec is een Ulmen," antwoordde de Araucaan met waardigheid, »nooit heeft een leugen zijne lippen bezoedeld, zijn tong is
niet dubbel; ik zeg u nogmaals dat Curumilla de bandieten opspoort.
Laat mijn broeder dus hopen; hij zal het kleine vogeltje weerzien dat
in zijn hart zulke zoete liedjes zingt."
Een vluchtig rood kleurde bij deze woorden de wangen van den
jonkman, een weemoedige glimlach bewoog zijne bleeke lippen, hij
drukte met warmte de hand van den Ulmen en sloot de oogen, terwijl hij, vermoeid van het spreken, in zijne hangmat terugzonk.
Op eens liet zich daar buiten de galop van een paard hooren.
»Goed zoo," prevelde Trangoil Lanec, met een bevredigenden blik
op den gewonde, wiens regelmatig ademen bewees dat hij in een
gerusten slaap was geraakt ; »nu zullen wij hooren wat Valentin ons
komt vertellen."
Haastig trad hij de tent uit en stond weldra tegenover Valentin.
De Parijzenaar zag er zeer verschrikt uit en zijne trekken droegen

alle teekenen van ongerustheid.
»Hoofdman !" riep hij hijgend, »is het waar wat de peones mij gezegd hebben?"
»Ja," antwoordde de Ulmen koelzinnig.
De jonkman zonk ineen, als werd hij door den donder getroffen.
De Indiaan ving hem op en zette hem voorzichtig op een der balen neder, waar hij naast hem ging zitten, zijne hand greep en hem
zacht toesprak :
»Mijn broeder heeft veel moed," zeide hij.
»Helaas !" riep de jonkman met hopelooze smart, »Louis, mijn arme
vriend Louis, dood, vermoord! 0," vervolgde hij met een vreeselijke
bedreiging, »ik zal hem wreken. Het is alleen om dezen duren
plicht te volbrengen, dat ik nog eenige dagen hoop te leven."
Het opperhoofd zag hem een oogenblik verwonderd aan.
»Wat zegt mijn broeder toch?" hernam hij, »zijn vriend is niet
dood."
»0 ! waarom zoekt gij mij te misleiden, hoofdman?"
»Ik zeg u de waarheid, don Louis is niet dood," hervatte de Ulmen
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op zulk een ernstigen toon, dat het ontstelde hart van den jonkman
zich terstond liet overtuigen.
DO!" riep hij, in vervoering opspringende, »zou het mogelijk zijn
dat hij leeft ?"
»Hij heeft twee wonden ontvangen."
»Twee wonden."
»Ja, maar laat mijn broeder zich niet ongerust maken, zij zijn niet
gevaarlijk, en kunnen binnen acht dagen op zijn langst weder geheeld
zijn."
Valentin was voor een poos overstelpt door dit goede nieuws, na
de ontzettende berichten die de peones hem even te voren hadden
medegedeeld.
»0 !" riep hij uit, zich in de armen van den hoofdman werpende,
dien hij in wilde verrukking aan zijne borst drukte, »is het waarlijk
geen misleiding ? Is zijn leven werkelijk buiten gevaar ?"
»ja, dat mijn broeder zich volkomen gerust stelle' alleen bloedverlies 'had hem in een staat van verdooving gebracht, waarvan hij
nu reeds bekomen is ; ik sta borg voor hem."
»Goddank, en u, hoofdman ! kan ik hem zien ? Ik mag hem im mers zien, niet waar ?"
»Hij slaapt."
»0 ! ik zal hem niet wakker maken, vrees daar niet voor, ik wil
hem maar eens zien."
»Ga hem dan zien," hernam de Ulmen met een lach.
Valentin ging de tent binnen.
Hij staarde zijn vriend een poos aan, die in een rustigeri slaap gedompeld lag, boog zich zacht over hem heen, drukte hem een kus
op het klamme voorhoofd en zeide met eene geroerde stem : .
»Slaap, mijn broeder, ik zal voor u waken."
De lippen van den gewonde bewogen zich, hij prevelde :
»Valentin ! . Red haar !"
De Parijzenaar fronste de wenkbrauwen, en zich terstond oprichtende, zeide hij tegen Trangoil Lanec :
»Kom, hoofdman, verhaal mij nu in al de bijzonderheden wat hier
heeft plaats gehad, opdat ik in staat zij mijn broeder te wreken en
haar te redden die hij bemint."
Daarop gingen beiden de tent uit.

XL.
ARAUCA ANS CHE DIPLOMATIE.
Antinahuel was niet lang werkeloos gebleven. Nauwelijks had hij
generaal Bustamente met zijn eskorte in een wolk van stof zien ver-
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dwijnen, of hij steeg te paard, verzamelde al zijne opperhoofden en
trok met hen de rivier over.
Aan den anderen oever komende, plantte hij zijn lans in den
7ond, en wendde zich tot den chasqui — heraut — die naast hem
reed, altijd gereed om zijne orders te ontvangen.
»R•.ri.) de drie Toquis, de Ulmenes en de Apo-Ulmenes samen,
opdat zij zich binnen het uur hier vereenigen," zeide hij ; »het vuur
van den raad zal te dezer plaatse worden ontstoken tot het houden
van een grooten auca-coyog- — raadsvergadering —."
De chasqui boog het hoofd tot op den hals van zijn paard en
reed spoorslags weg.
Antinahuel liet zijn blik aandachtig rondweiden, al de opperhoofden waren reeds weder in hunne hutten ; slechts een enkele krijgsman was buiten gebleven ; toen hij dezen opmerkte, plooide zich een
welgevallige glimlach om de lippen van den Toqui.
De krijgsman was iemand van grooten en sterken lichaamsbouw,
fier van houding, trotsch van gelaat, en met een oogopslag even
woest als wreed van uitdrukking.
Hij scheen nog in de kracht van zijn leven te zijn, omtrent veertig jaar; hij droeg een poncho van lamawol, bijzonder fijn geweven
en* met bonte kleuren gestreept; de lange staf met zilveren knop, dien
hij in de hand hield, duidde zijn rang als Apo-Ulmen aan.
Den glimlach van Antinahuel beantwoordde hij met een grijns
van verstandhouding, en beet hem met zekere barbaarsche vertrouwelijkheid iets in 't oor.
»Wandeer de cougouars elkander verscheuren," zeide hij op een
toon van opgeruimden haat, »mogen de arenden der Andes een rijken
buit wachten."
»De Puelchen zijn de arenden," antwoordde Antinahuel, »zij zijn
meester van de andere zijde der bergen, zij laten, aan de verwijfde
Huilichen de zorg over om zich fijne ponchos te weven."
Bij dit schampere verwijt aan de Huilichen — een tak van den
Araucaanschen volksstam, die zich grootendeels aan den akkerbouw.
en de veeteelt toewijdt — fronste de Apo-Ulmen de donkere wenkbrauwen.
»Mijn vader is wel streng voor zijne zonen," zeide hij met eene
barsche stem.
»Het Zwarte-Hert is een geducht opperhoofd in zijn stam," hervatte
Antinahuel op verzoenenden toon, »hij is de eerste Apo-Ulmen der
allarég-ues — provinciën — van de Lang-uem Mapus -- het land der
zee. In zijn hart is hij Puelch, mijne ziel verheugt zich wanneer hij
aan mijne zijde is ; waarom zouden zijne Ulmenes niet evenzoo gezind zijn als hij ?"
»Mijn vader zegt het, ja, in de verplichting om op den duur te
leven van de handelsbetrekkingen met de culme Huinkas — ellendige Spanjaarden — hebben de stammen der Languern Mapus en
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die der Telbum Mapus — vlak land — de lans voor de spade verwisseld en zijn akkerbouwers geworden ; maar mijn vader bedriege
zich niet, de oude geest van hun stam blijft nog steeds in hen
levendig en den dag wanneer zij geroepen werden om voor hunne
onafhankelijkheid te strijden, zouden zij allen opstaan als een eenig
man, om te straffen die hen zou willen tot slaven maken."
»Kan dat waar zijn ?" riep Antinahuel, met drift zijn paard inhou-

dende om den spreker recht in het aangezicht te zien; »zou men
inderdaad op hen kunnen rekenen?"
»Waartoe dient zulk eene vraag op dit °ogenblik?" vroeg de ApoUlmen met een spotachtigen lach : »heeft mijn vader dan zoo even
zijn verdrag met de blanken niet vernieuwd ?"
»Dat is zoo," riep de Toqui met een doorborenden blik op den
Indiaanschen krijgsman, »de vrede is weder voor langen tijd gesloten."
»Mijn vader is een wijs opperhoofd, en wat hij doet is goed,"
hernam de andere terwijl hij de oogen nedersloeg.
Antinahuel was reeds op het punt van te antwoorden, toen er een
Indiaan met gevierden teugel kwam aanrijden en met een dier wonderen van rijkunst, welke alleen deze weergalooze ruiters kunnen
uitvoeren, plotseling voor de beide opperhoofden als een bronzen
standbeeld roerloos staan bleef.
De zwoegende flanken van het snuivende ros, zijn dampende neusgaten en met vlokken schuim bedekte huid bewezen terstond dat hij
een langen weg in gestrekten draf had afgelegd.
Antinahuel beschouwde hem een °ogenblik met opmerkzaamheid.
»Mijn zoon Theg-teg — de Bliksemflits — heeft een snellen tocht
gemaakt," zeide hij.
»Ik heb de bevelen van mijn vader overgeLracht," antwoordde de
Indiaan.
Nauwelijks had hij deze woorden gehoord, of de Apo-Ulmen drukte
zijn paard de flanken en kortte het de teugels, om zich eenige passen te verwijderen, uit zeker gevoel van bescheidenheid.
Antinahuel legde hem de hand op den arm.
»Het Zwarte Hert kan blijven," zeide hij, »hij is immers mijn
broeder?"
»Als mijn vader zulks verlangt zal ik blijven," antwoordde het opperhoofd zacht.
»Dat hij dan blijve," herhaalde Antinahuel, »zijn vader heeft voor
hem geen geheimen," zich thans tot den renbode keerende, die
nog altoos onbeweeglijk voor hem stond, vervolgde hij: »dat mijn
zoon spreke."
»De Chia_plos — Spanjaarden — zijn aan 't vechten," antwoordde
deze, »zij hebben de strijdbijl opgegraven en keeren die tegen hun
eigen borst."
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»Aymi! — 0 !" riep de Toqui met geveinsde verwondering, »mijn
zoon bedriegt zich zeker, de bleekgezichten zijn immers geen wilde
dieren dat zij elkaar zouden verslinden," en hierop wendde hij zich
met een ptibeschrijfelijken glimlach tot het Zwarte Hert.
»Theg-teg bedriegt zich niet," antwoordde de renbode ernstig, »zijne
oogen hebben wel goed gezien ; in de steenen tolderia, die de blanken
Valdivia noemen, brandt op dit °ogenblik een vuriger haard dan in
den vulkaan van Antaco, het verblijf van Guécubu, den geest des
kwaads."
»Goed," hervatte de Toqui schijnbaar onverschillig, »mijn zoon
heeft dus goed gezien, hij is een krijgsman, dapper in den strijd ;
maar hij is tevens voorzichtig, en zal dus zeker op een afstand zijn
gebleven, om zich in stilte te verheugen, zonder te ontdekken wie de
overhand behield."
»Theg-teg is wel voorzichtig, maar als hij ziet wil hij goed zien;
hij weet dus alles, mijn vader kan hem ondervragen."
»Goed ; de groote krijgsman der bleekgezichteh is van hier gegaan
om Zijne soldaten ter hulp te snellen; heeft hij de bovenhand gehad?"
De Indiaan glimlachte maar sprak niet.
»Mijn broeder spreke,' hernam Antinahuel, »de Toqui van zijn volk
ondervraagt hem."
»Hij, dien mijn vader den grooten krijgsman der bleekgezichten
noemt, is door zijne vijanden gevangen, zijne soldaten zijn verstrooid
als graankorrels over de velden."
»Apni!" riep Antinahuel met geveinsde verontwaardiging, »mijn
zoon heeft eene bedriegelijke tong, hetgeen hij zegt kan niet waar
zijn; zou de arend den uil ten prooi worden ? de groote krijgsman
heeft een krachtigen arm, als de bliksem van Pillian, niets kan hem
wederstaan."
»Die arm, hoe krachtig ook, heeft hem niet kunnen redden, de arend
is gevangen ; de moedige puma is door listige vossen verschalkt,
hij is gevallen, verraderlijk overwonnen in den strik dien men voor
zijne voeten gespannen had."
»Maar zijne soldaten ? de groote Toqui der blanken had een talrijke heermacht."
»Ik heb het mijn vader gezegd: toen het hoofd gevangen was, werden de soldaten door Guécubu met schrik geslagen en zijn zij voor
het zwaard hunner woedende vijanden bezweken."
»De zegevierende opperhoofden vervolgen hem zonder twijfel ?:'
»Waartoe dit ? de bleekgezichten zijn vrouwen zonder moed, zoodra hunne vijanden weenen en om genade roepen, vergeven zij hun."
Bij dit verslag kon de Toqui zijne ontevredenheid niet onderdrukken, ofschoon hij haar terstond weder zocht te ontveinzen.
»De broeders mogen niet onverbiddelijk zijn, wanneer zij de bijl
tegen elkander opheffen ; zij zouden, zonder het te willen, lichtelijk
een vriend kunnen dooden. De bleeke krijgslieden hebben welgedaan."
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De Indiaan boog, ten bewijze van toestemming.
»Wat doen de bleekgezichten op dit oogenblik ?" hervatte de
Toqui.
»Zij zijn rondom het raadvuur vereenigd."
»Goed, het zijn wijze mannen. Ik ben over mijn zoon voldaan,"
vervolgde Antinahuel met een welgevalligen glimlach, »hij is een
even behendig als dapper krijgsman, hij kan zich thans verwijderen
om rust te nemen, die hij wel noodig heeft na zulk een langen rid."
»Theg-teg is niet vermoeid, zijn leven behoort aan zijn vader," antwoordde de krijgsman eerbiedig buigend, »die kan naar welgevallen
over hem beschikken."
»Antinahuel zal zijn zoon in gedachten houden," zei de Toqui, hem
met de hand een wenk gevende dat hij vertrekken kon.
De Indiaan bbog eerbiedig voor zijn chef, en toen zijn paard inkortende, liet hij het de knieën en sporen voelen en een vervaarlijk
hooge courbette maken, waarna hij zich onder een aantal sierlijke
wendingen en sprongen langzaam verwijderde.
De Toqui volgde hem een poos met de oogen, stond min of meer
in gepeins en wendde zich eindelijk tot den Apo-Ulmen.
»Wat denkt mijn broeder van hetgeen deze man gezegd heeft?"
vroeg hij.
»Mijn vader is de wijste van al de Toquis van ons volk en het
meest geëerbiedigd hoofd van al de Araucaansche stammen ; Pillian
zal zijne ziel de woorden inblazen die op zijne lippen zullen komen,
en die wij eerbiedig zullen aanhooren," antwoordde het Zwarte Hert
uitwijkend, daar hij vreesde door een bepaald antwoord zich te veel
bloot te geven.
»Mijn broeder heeft gelijk," hernam de Toqui met een hoogmoedigen blik, »nieu cui ni amey malghon — ik heb mijne nymf."
De Apo-Ulmen boog zich zoo diep, alsof .11ij hieraan geen oogenblik
twijfelde. Wij moeten den lezer bij dit zonderling gezegde in het
voorbijgaan doen opmerken, dat er volgens de Araucaansche mythologie, behalve de vele goden, ondergoden en godinnen, een ontelbare menigte amey malghon of geestelijke nymfen bestaan, die bij
de menschen de rol van beschermgeesten of demonen vervullen ;
ieder Araucaansch opperhoofd beroemt zich eene van deze nymfen in
zijne dienst te hebben.
Wat derhalve Antinahuel gezegd had, wel verre van voor de ApoUlmen iets aansfootelijks te bezitten, boezemde hem integendeel voor
den Toqui des te meer eerbied in ; terwijl hij op zijne beurt vast
geloofde zulk een beschermgeest te zijner beschikking te hebben, al
vond hij het ongeraden om er thans rond voor uit te komen.
Op dit oogenblik werden de trommels en trompetten der Araucanen met kracht geroerd en geblazen.
De chasqui s — herauten — riepen de opperhoofden ter raadsver
gadering op.
•
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»Wat zal mij vader doen ?" vroeg het Zwarte Hert.
»De mensch is zwak," antwoordde Antinahuel ; maar Pillian bemint
zijne kinderen de Moluchos ; hij zal mij de woorden ingeven die ik
spreken moet ; mijn eenigste wensch is het geluk van het Araucaansche volk."
»Mijn vader heeft den grooten Auca-coyog van zijn volk bijeengeroepen ; vermoedde hij dan iets van het bericht dat hij zoo straks
Ontving?"
»Antinahuel weet alles," antwoordde hij met een geveinsden glimlach.
»Goed, ik . weet wat mijn vader denkt."
»Misschien."
»Dat mijn vader zich de woorden herinnere die ik straks heb uitgesproken."
»Mijne °oren zijn geopend, dat mijn zoon ze mij herhale."
»Wanneer de cougouars elkander onderling verscheuren, hebben
de arenden der Andas een rijken, buit te wachten."
»Goed," meesmuilde Antinahuel lachend, »mijn zoon is een groot
opperhoofd, hij volge mij naar den Auca-coyog ; de krijgslieden wachten ons reeds."
De beide Araucanen wisselden een veelbeduidenden blik.
Deze twee mannen, hoe listig en geveinsd ook, hadden zonder een
woord verder te spreken elkander begrepen.
Zij reden thans naar de plaats waar de voornaamste opperhoofden
hen reeds wachtten, in reien geschaard rondom een groot met
welriekenden brandstof gevuld komfoor, waaruit de rook kronkelend
omhoog steeg.

XLI.
ARAUCAANSCHE DIPLOMATIE.
(Vervolg.)
De Araucanen, die door vele reizigers, hetzij uit onkunde of ter
kwader trouw, zoo vaak als wildemannen in de diepste barbaarschheid verzonken werden voorgesteld, zijn integendeël, uit een staatkundig oogpunt bij andere heidensche volken vergeleken, zeer be
schaafd te noemen.
Hun regeeringstelsel, welks eerste oorsprong zich in de verst verwijderde eeuwen verliest, was tijdens den inval der Spanjaarden in
Amerika reeds even goed georganiseerd en in geregelde werkingals
thans ; het bestond, gelijk wij reeds vroeger aanmerkten, in den vorm
eener aristocratische republiek met zeker verband van leenroerigheid.
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Dit regeeringstelsel, dat in vele opzichten naar de feodale regeering van het middeleeuwsche Europa geleek, had er al de voordeelen
maar tevens al de gebreken van.
Zoo bezaten, behalve in tijden van oorlog, de Toquis of koningen
— slechts de schaduw der souvereine macht, die eigenlijk geheel
beruste in handen der Ulmenes of opperhoofden, welke over alle
gewichtige vragen moesten beslissen in een algemeenen landdag of
raadsvergadering, Buta-coyog of Auca-coyog — groote raad of raad
van »vrije mannen" genaamd, een naam dien zij zich zelven geven,
doch met recht, daar niemand hen nog heeft kunnen ten onder
brengen.
Deze raadsvergaderingen worden gewoonlijk gehouden op eene ruime
vlakte ten aanzien en aanhoore van het geheele volk.
Antinahuel had gretig de gelegenheid van de vernieuwing der tractaten aangegrepen om zulk een grooten raad te beleggen, ten einde
van de opperhoofden tevens het onmisbare verlof te bekomen tot
het uitvoeren van zijne sinds lang gekoesterde en thans tot rijpheid
gekomene heroveringsplannen.
Het Araucaansche wetboek, of zoogenaamd Adma,u, waarin al de
volkswetten zijn opgenomen, stelde hem dit tot een heiligen plicht,
aan welke hij, ondanks zijn krijgsroem of populariteit, niet bij machte
zou zijn geweest zich te onttrekken.
Hij hoopte intusschen den weerzin der opperhoofden te zullen
overwinnen of hun tegenstand voor zijn wil te doen buigen, door de
kracht van zijne welsprekendheid en den invloed dien hij reeds bij
zoo menige gelegenheid op de denkwijs zelfs der meest onverzettelijke
Ulmenes had uitgeoefend.
De Araucanen leggen zich met goed gevolg op de redeneerkunst
toe, die bij hen de zekerste weg is om tot openbare ambten en
eerbewijzen te geraken.
Zij be veren zich niet alleen om hunne taal goed te spreken en
haar voor iedere inmenging van vreemde woorden te bewaren, maar
drijven dit laatste zelfs zoo ver, dat, wanneer een blanke zich onder
hen nederzet, zij hem verplichten zijn naam af te leggen en een
nieuwen, uit hun eigen landtaal gevormd, aan te nemen.
De , stijl hunner redevoeringen is zeer beeldrijk en allegorisch ;
dien hunner parlementaire debatten noemen zij coyog lucan; hierbij is
nog op te merken, dat hunne redevoeringen al de hoofdvereischten
der gewone rhetorika bevatten en bijna altijd in drie hoofdpunten zijn
verdeeld.
Het weinige dat wij hierboven gezegd hebben, zal reeds voldoende
zijn om te bewijzen, dat de Araucanen niet ZOO barbaarsch zijn als
men hen doorgaans heeft gelieven voor te stellen.
Dit kleine maar ontembaar dappere volk, dat zonder bondgenooten
aan het uiterste einde des vastelands afgezonderd, sedert de eerste
ontscheping der Spanjaarden op zijne kusten, derhalve sedert meer
-
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dan drie eeuwen, aan de Europeesche legers, samengesteld uit beproefde soldaten en schraapzuchtige gelukzoekers, die voor geene
moeielijkheden terugdeinsden, geheel alleen weerstand bood, en ondanks dit alles, zijne onafhankelijkheid en nationaliteit heeft weten
te bewaren, is naar ons gevoelen in vele opzichten eerbiedwaardig
en mag niet met den naam van barbaarsch worden gebrandmerkt ;
alleen de machtelooze haat der trotsche Spanjaarden kon zich hieraan schuldig maken, uit spijt, omdat zij het nooit hebben kunnen
ten onder brengen en omdat hunne verbasterde zonen er thans eene
schatting aan moeten betalen, onder den bedriegelijken glimp van
een jaarlijksch geschenk.
Wij, die op onze avontuurlijke reistochten als bij toeval onder deze
ontembare stammen werden geworpen en er vele dagen mede hebben geleefd en omgegaan, wij zijn in staat gesteld om over dit miskend volk een juister oordeel te vellen. Wij hebben al het wezenlijk
eenvoudige, grootsche en edele in zijn karakter leeren waardeeren.
Na met deze min of meer lange uitweiding den tol der dankbaarheid aan onze oude, ons dierbaar geworden vrienden te hebben betaald, keeren wij dus te gereeder tot ons verhaal terug.
Antinahuel en het Zwarte Hert bereikten. weldra de plaats waar de
andere opperhoofden reeds bijeen waren.
Zij stegen af en begaven zich onder de groep der Ulmenes.
De opperhoofden, die vreedzaam onder elkander hadden zitten
praten, zwegen bij hunne komst en gedurende eenige minuten heerschte
in de vergadering de diepste stilte.
Eindelijk trad Cathicara, de Toqui van Piré-Mapus, naar het centrum
van den kring en nam het woord.
Cathicara was een grijsaard van zeventig jaren, majestueus van gang
en houding en met eerbiedwaardige gelaatstrekken.
In zijne jeugd was hij een beroemd krijgsman, maar thans, nu zoo
vele winters zijn voorhoofd eenigszins gerimpeld en zijne lange haren
vergrijsd hadden, genoot hij met recht onder zijn volk den roem van
groote wijsheid.
Afstammeling van een der oudste geslachten der Ulmenes die zich
sinds eeuwen tegen de blanken hadden verzet, was hij een verbitterd
vijand van de Chilianen, met wie hij zelf jaren lang had geoorloogd.
Hij kende de heimelijke bedoelingen en plannen van Antinahuel
en was een van zijne warmste partijgangers en aanklevers.
»Toqui, Apo-Ulmenes en Ulmenes van de dappere natie der Aucas,
wier onmetelijke jachtgronden de oppervlakte der aarde bedekken,"
sprak hij, »mijn hart is treurig, eene wolk bedekt mijne ziel, mijne
oogen, vervuld met tranen, vestigen zich vaak droevig ter aarde. Van
waar die droefenis die mij verteert? waarom klinkt mij het lustig
gezang des leeuweriks niet meer vroolijk in de ooren? waarom schijnen mij de zonnestralen minder warm ? waarom eindelijk is voor mij
de natuur minder schoon dan voorheen ? antwoordt mij, mijne broeders!

225

HET OPPERHOOFD DER A UCA S.

Gij bewaart de stilte, en zwijgt, de schaamte dekt uwe aangezichten,
uwe oogen slaat gij deemoedig neder, gij durft mij niet te antwoorden! Het is omdat gij een verbasterd volk zijt geworden ! uwe krijgslieden zijn vrouwen, die boven de lans het spinrokken verkiezen !
Het is omdat gij u lafhartig buigt onder het juk der Chiaplos en der
Huincas, die u bespotten, daar zij wel weten dat gij geen bloed genoeg
meer in uwe aderen hebt om hen te bestrijden! Sinds hoe lang, krijgslieden van Aucas, nestelen nu reeds de onreine uilen en vleermuizen
in de doorluchtige wieg der adelaren ? Waartoe dient mij deze steenen
heerbijl, het zinnebeeld der kracht? deze strijdbijl die gij mij geschonken hebt om u te verdedigen, zoo zij werkeloos in mijne har,d2n moet
rusten, en als ik in het graf moet dalen, op welks rand ik reeds sta,
zonder ooit iets te hebben kunnen doen tot uwe bevrijJing ? Welaan! neemt haar terug, krijgslieden, daar zij mij niets meer is dan
een nutteloos sieraad ; wat mij aangaat, mijn leven heeft reeds te lang
geduurd, laat mij naar mijne toldo terugkeeren, waar ik tot mijn laatsten
dag, ten minste zal mogen weenen over onze onafhankelijkheid door
uwe zwakheid bedreigd, en over onzen roem voor altijd verloren door
uwe lafhartigheid !"
Na deze woorden te hebben uitgesproken, deed de grijsaard eenige
stappen achterwaarts, waggelende als werd hij door zijne droefenis
over-stelpt. Antinahuel ijlde terstond naar hem toe en trachtte hem
zooveel mogelijk met eene zachte stem te troosten.
Zijne rede intusschen had op de vergadering een diepen indruk
gemaakt, want de grijze Toqui werd door allen bemind en vereerd.
De Ulmenes zaten stil en onbewegelijk, in schijn onverschillig, maar
in hun binnenste waren zij geroerd, hun nationale haat was opgewekt
en een edele toorn begon hunne oogen met somberen gloed te doen
schitteren.
Het Zwarte Hert trad naar voren.
»Vader !" sprak hij op vleienden toon en zich zelven volkomen
meester, »uwe woorden zijn hard, zij hebben onze ziele diep bedroefd,
misschien hadt gij voor uwe kinderen niet zoo gestreng moeten spreken. Pillian kent alleen de gedachten der menschen. Waarom verwijt
gij ons dat wij op dezen dag hetzelfde deden wat onze vaderen altijd
voor ons gedaan hebben, zoolang zij zich niet bij machte rekenden
om zegevierend tegen hunne vijanden te strijden. Neen, het is niet
alzoo, dat de uilen en vleermuizen zich in de wieg der adelaars hebben, genesteld ; de Aucas zijn geene vrouwen ! het zijn dappere krijgslieden, dapper en onverwinnelijk als hunne vaderen geweest zijn!
Hoor ! hoor, wat de groote geest mij geopenbaard heeft : de iluincacoyog de raad der Spanjaarden van dezen dag, is nietig en van
geene de minste kracht, daar hij niet gehouden werd volgens de voorschriften der Admapu! — want de Toqui heeft aan het opperhoofd.
der blanken de kaneeltwijg, het zinnebeeld des vredes, niet aange-

boden, en de staven der Apo-Ulmenes werden niet in een bundel
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saamgestrengeld met den degen van het opperhoofd der Huincas,
terwijl de eed en het vredewoord niet, zooals de wet het vereischt,
op dien bundelstaf, maar op het kruis zijn uitgesproken '• ik herhaal
dus, de Huinca-coyog is nietig en het vernieuwd verdrag is niets
meer dan een ijdele en belachelijke vertooning geweest, aan welke
wij geen de minste waarde of gewicht mogen hechten ! Heb ik goed
gesproken, machtige mannen?"
»Ja ! ja !" riepen al de opperhoofden, hunne wapens zwaaiend,
»de Huinca-coyog is nietig !"
Thans deed Antinahuel eenige stappen in den kring voorwaarts,
met de armen wijd uitgestrekt en met de oogen in de ruimte starende, als hoorde en zag hij dingen die niemand kon hooren en zien
dan hij.
»Stilte !" riep het Zwarte Hert, hem met den vinger aanwijzende,
»de groote Toqui is in overleg met zijn Amy Malghon."
Bij deze verklaring staarden al de opperhoofden met zekere ontzetting naar den Toqui.
Eene plechtige stilte heerschte in de vergadering.
Antinahuel zelf verroerde zich niet.
Het Zwarte Hert naderde hem zacht, en aan zijn oor fluisterend
vroeg hij hem:
»Wat ziet mijn vader ?"
»Ik zie de krijgslieden der blanken, zij hebben den oorlogshamer
opgeheven en zijn met elkander in woedenden strijd."
»Wat ziet mijn vader nog meer ?" hervatte het Zwarte Hert.
»Ik zie stroomen bloeds den grond rood verwen, de reuk van dat
bloed vervroolijkt mijn hart, het i3 broederbloed door de blanken onderling vergoten."
»Ziet mijn vader niets meer dan dat?"
»Ik zie den grooten Toqui der blanken, hij vecht dapper aan het
hoofd zijner soldaten ; hij wordt omsingeld, hij vecht nog, maar hij
zal vallen ; hij valt; hij is gevallen, hij is overwonnen! zijne vijanden
nemen hem gevangen."
De Ulmenes staarden met ontzetting op dit tooneel dat voor hen
onverklaarbaar was.
Een minachtende glimlach plooide zich om de lippen van het
Zwarte Hert, en hij vervolgde.
»Hoort mijn vader ook iets ?"
»Ik hoor het gekerm der stervenden die om wraak schreien over
hunne broederen."
»Mort mijn vader ook nog iets anders?"
»Ja, ik hoor de krijgslieden der Aucas, in vroegere oorlogen gedood ;
hun geroep doet mij huiveren van angst."
»Wat zeggen zij ?" riepen thans al de opperhoofden te gelijk, terwijl hunne belangstelling ten top was gevoerd. »Wat zeggen de
krijgslieden der Aucas?"
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»Zij zeggen broeders, het uur is gekomen, te wapen ! te wapen 1"
»Te wapen !" riepen al de opperhoofden uit eenen mond, »te wapen ! de dood aan de bleekgezichten!"
De stoot was gegeven, de geestdrift had zich van aller harten
meester gemaakt, voortaan kon Antinahuel naar welgevallen over de
hartstochten der uitzinnige menigte beschikken.
Een glimlach van het hoogste welgevallen verhelderde zijn trotsch
aangezicht, hij hernam zijne gewone houding.
»Hoofden der Aucas," zeide hij, »wat beveelt gij mij ?"
»Antinahuel," antwoordde Bathicara, zijne steenen strijdbijl in het
vuur werpende, terwijl al de andere Toquis onmiddellijk zijn voorbeeld volgden, »er is thans maar een opperste heerbijl onder ons
volk, zij berust in uwe hand, dat zij rood worde tot aan de greep
van het bloed der verachtelijke Huincas ! voer onze Utal-Mapus
ten strijde, gij bezit thans de hoogste macht ; wij geven u de beschikking over het leven en den dood van onze personen, van dit uur af
aan hebt gij alleen onder ons volk het recht om te gebieden, wij,
die uwe bevelen moeten gehoorzamen, zullen die weten te houden."
Antinahuel hief fier het hoofd op, terwijl zijn gelaat glinsterde van
verrukking, en hij in zijne gespierde vuist de strijdbijl zwaaide
ten teeken der dictatoriale macht die men hem had opgedragen.
»Aucas," riep hij met verheffing van stem, »ik aanvaard de eer
die gij mij bewijst, ik zal mij het vertrouwen weten waardig te maken dat gij in mij stelt : deze bijl zal niet begraven worden, voor
dat mijn lijk tot aas zal strekken voor de arenden der Andes, of
tot de lafhartige bleekgezichten tegen welke wij strijden zullen, ons
op hunne knieën om vergeving hebben gesmeekt 1"
De opperhoofden beantwoordden deze woorden met woest gejuich
en daverende vreugdekreten.
De auca-coyog was geëindigd.
De tafels werden thans opgericht en een cahnin feestbanket
-- volgde, aan hetwelk al de aanwezige raadsleden deel namen.
Op het oogenblik toen Antinahuel aan het boveneinde der tafel de
voor hem bestemde plaats innam, verscheen er een Indiaan, met
zweet en stof bedekt, die eerbiedig naderde en hem eenige woorden toefluisterde.
Het opperhoofd sidderde, eene stuipachtige beweging deed al
zijn leden trillen, hij stond op en scheen aan de hevigste ontroering
ten prooi.
»0," riep hij in woede uitbarstend, )die vrouw mag niemand
toebehooren dan mij 1" zich toen naar den Indiaan wendende die
hem het bericht had ingefluisterd, zeide hij: »Dat mijne mosotones
allen te paard stijgen en zich gereed houden om mij oogenblikkelijk
_te volgen."
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XLII.
DE NACHTELIJKE RIT.
Met een gebiedenden wenk beval Antinahuel het Zwarte Hert om
bij hem te komen.

De Apo-Ulmen liet zich niet wachten, en ondanks de menigvuldige bekers chica die hij aan den disch had gebruikt, was zijn gelaat
nog even koel en zijn gang even kalm en vast als had hij niets dan
water gedronken.
Bij den Toqui komende, groette hij hem met een statige buiging
en bleef zwijgend staan wachten tot het Antinahuel behagen zou hem
aan te spreken. Deze zat met de oogen op den grond gevestigd, in
ernstige gedachten verzonken en scheen voor een tijdlang, zijne tege-woordigheid niet op te merken. Eindelijk sloeg hij de oogen op.
Zijn gelaat stond strak en somber, zijn blik schoot vonken uit en
een zenuwachtige trilling voer hem telkens door de leden.
»Is mijn vader ongesteld ?" vroeg het Zwarte Hert met eene zachte
meewarige stem.
»Ik ben lijdende," antwoordde het opperhoofd.
»Guécubu heeft in het hart mijns vaders een storm geblazen, maar
dat hij moed grijpe ; Pillian zal hem ondersteunen."
»Neen," antwoordde Antinahuel, »de adem die mijne borst verdroogt is een adem der vrees."
»Der vrees?"
»Ja, de Huicas zijn machtig, ik ducht de kracht hunner wapenen
voor mijn jonge mannen."
Het Zwarte Hert zag hem een oogenblik verbaasd aan.
»Wat bekdmmert zich mijn vader over de macht der bleekgezichten," riep hij, »nu hij aan het hoofd staat der vier Utal-Mapus ?"
»Deze oorlog zal verschrikkelijk zijn, want ik wil overwinnen."
»Mijn vader zal overwinnen, alle krijgslieden hooren immers naar
zijne stem ?"
»Neen," zei Antinahuel neerslachtig, »de Ulmenes der Puelchen
waren niet bij de Huinca-coyog tegenwoordig."
»Dat is waar," mompelde het Zwarte Hert.
»De Puelchen zijn de eerste onder de krijgslieden der Aucas.
»Dat is waar," prevelde het Zwarte Hert opnieuw.
»Ik lijd veel," herhaalde Antinahuel.
Het Zwarte Hert legde hem de hand op den schouder.
»Mijn vader," sprak hij met eene bemoedigende stem, »is het opperhoofd van een groot volk, niets is voor hem onmogelijk."
»Wat wil mijn zoon daarmede zeggen?"
»De oorlog is verklaard ; terwijl wij verwoestende maloccas —
strooptochten — op het gebied der Chilianen doen, om onze vijan-
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den te verontrusten en omtrent onze plannen in 't onzekere te houden, stijge mijn vader te paard met zijne mosotones, die sneller zijn
dan de wind, en hij zweve op de vleugelen van den storm naar het
land der Puelchen ; zijn woord zal hen overreden en hunne krijgslieden zullen alles verlaten, om hem te volgen en onder zijne bevelen te strijden ; met hunne hulp zullen wij de Huincas overwinnen, en
het hart van mijn vader zal opnieuw zwellen van vreugde en van trots."»Mijn zoon is wijs, ik zal zijn raad opvolgen," antwoordde de
Toqui met een onbeschrijfelijk welgevalligen glimlach ; »maar heeft
hij niet gezegd dat de oorlog reeds verklaard is? dus zullen de belangen van mijn volk lijden gedurende den korten tijd die ik genoodzaakt ben afwezig te zijn."
»Mijn vader zal er in voorzien?"
»Ik heb er reeds in voorzien," meesmuilde Antinahuel met een geslen glimlach; »dat mijn zoon hoore."
»Mijne ooren zijn geopend om de woorden mijns vaders te ontvangen."
»Met het endit-ha — opgaan der zon — zoodra de dampen van
het vuurwater zijn opgetrokken, zullen de opperhoofden naar Antinahuel vragen."
Het Zwarte Hert boog toestemmend.
»Ik stel aan mijn • zoon," vervolgde het opperhoofd, »de steenen
bijl ter hand, het symbool mijner waardigheid. Het Zwarte Hert is een
deel mijner ziel, zijn hart is aan mij verknocht, ik benoem hem als
waarnemend Toqui, hij vervulle mijne plaats tot ik wederkom."
De Apo-Ulmen maakte voor Antinahuel eene eerbiedige buiging en
kuste hem de hand.
»Wat mijn vader mij beveelt, zal onverwijld worden uitgevoerd,"
zeide hij.
»De opperhoofden zijn hooghartig, hun moed bruist en kookt thans,
mijn zoon geve hun geen tijd om te bekoelen ; er zijn eenigen onder
hen die men eershalve aan de zaken moet verbinden, of ze zouden
zich anders later kunnen onttrekken."
»Geef mij de namen dezer opperhoofden," zei het Zwarte Hert, »opdat
ik ze in mijn geheugen moge bewaren."
»Het zijn de machtigsten onder de Ulmenes van ons volk. Laat
mijn zoon hunne namen wel onthouden, zij zijn acht in getal ; ieder
van hen late hij een malocca over de grenzen maken, om den Chiaplos
te doen gevoelen dat de vijandelijkheden een aanvang hebben genomen; de vier voornaamste onder hen moeten zich onmiddellijk naar
Valdivia begeven om de oorlogsverklaring aan de blanken te beteekenen."
»Goed."
»Zie hier de namen der Ulmenes : Manquepau, Tangol, Auchanguer,
Quapal, Colfunguin, Trumau, Cuyurnil en Pailapan. Heeft mijn zoon
de namen goed verstaan?"
»Ik heb die verstaan."
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»Heeft mijn zoon den zin mijner woorden begrepen? Zijn ze wel in
zijn hoofd gevestigd ?"
»De woorden zijn daar," zei het »Zwarte Hert, zich met de hand
op het voorhoofd kloppende, »mijn vader kan alle ongerustheid van
zich werpen en naar de vrouw snellen, die zijn hart veroverd heeft."
»Goed," hernam Antinahuel, »ik weet mijn zoon is trouw, hij zal er
aan denken ; eer twee zonnen voorbij zijn gegaan zal hij mij vinden
in de tolderia der Zwarte Slangen."
»Het Zwarte Hert zal er komen, verheld van zijne dapperste krijgslieden ; moge Pillian de stappen mijns vaders geleiden en Epananum
— de God des oorlogs — hem de overwinning geven."
»Vena penni — vaarwel, broeder —" prevelde Antinahuel, van zijn
plaatsbeldeeder afscheid nemende.
Het Zwarte Hert groette den Toqui en verwijderde zich.
Zoodra Atinahuel alleen was, wenkte hij den Indiaan, die hem zoo
kort te voren het verontrustende nieuws had gebracht.
Gedurende het gesprek tusschen de beide hoofden was deze man op
eenige passen van hen af onbewegelijk blijven staan, ver genoeg verwijderd om er niets van te hooren, maar dicht genoeg bij om onmiddellijk bevelen te kunnen ontvangen.
Hij naderde.
»Mijn zoon zal moede zijn ?" vroeg hem de Toqui.
»Neen, mijn paard alleen heeft rust noodig."
»Goed, ik zal mijn zoon een ander paard laten geven ; hij moet
onze gids zijn."
Gevolgd door den gids, stapte Antinahuel zonder een woord te
spreken naar een groep ruiters, wier lange lansen en donkere gestalten zich zwart tegen den nachtelijken horizon afteekenden. Zij waren
ten getale van ongeveer dertig, allen mosotones — bedienden van
den Toqui.
Antinahuel besteeg met een enkelen sprong een prachtig paard,
dat door twee Indianen bij den teugel gehouden werd. »Marsch!" riep hij, terwijl hij zich vaster in den zadel zette en
zijne sporen zoo diep in zijn paard drukte dat het oogenblikkelijk als
een pijl voortsnelde.
De mosotones stoven hem met een dreunenden schok achterna en
de gansche troep gleed als een legioen sombere spoken door de
duisternis.
Voor hen uit rende de gids.
Doch wie beschrijft naar waarde de geheimvolle poëzie van een
nachtelijken rit door de Amerikaansche wildernissen ?
De middernachtwind had den hemel schoon geveegd, welks diep
blauw gewelf prachtiger schitterde dan de prachtigste koningsmantel met tallooze sterren bezaaid.
De nachtelijke atmosfeer had de mollige zachtheid die aan deze
warme luchtstreken eigen is.
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Nu en dan verhief zich eene lichte windvlaag, die bezield met onbestemde geluiden, in hare dartele vaart een gewervel van droge
bladeren opjoeg, en als een teedere verzuchting in de verte wegstierf.
De Araucanen diep over den hals hunner paarden gebogen, wier
snuivende neusgaten dikke dampwolken uitbliezen, renden en renden
altoos voort, zonder te verpoozen, of om te zien, of te luisteren.
En nochtans wierp de woestijn, die zij snel en zwijgend doortrok_
ken, hare heerlijke harmonieën met volle stroomen uit.
Er was een gemurmel van water onder de dichte lianen en rietbosschen, een geschuifel van den wind door het gebladerte, of het
verward gedruisch en gegons van duizende onzichtbare insecten ;
somwijlen gloeiden ey lichtende vonken in de struiken en dansten
over het gras, als bedriegelijke dwaallichten ; van afstand tot afstand,
aan de hoeken der bergkloven of aan den rand der steile afgronden,
verhieven zich eeuwenoude boomen, als reusachtige spoken hunne
met lianenweefsels behangen armen zwaaiende ; duizende ritselingen
zweefden door de lucht, roepstemmen zonder bekende oorzaak of
naam doken op uit holten onder de wortels, en gesmoorde zuchten
daalden als van de toppen der bergen : in een woord, men gevoelde
zich te midden van een wereld vol leven, maar onbekend, geheimzinnig en raadselachtig.
Allerwegen, op aarde, en in de lucht, hoorde men het ruischen
der volle levenszee, die uit God gevloeid, onophoudelijk voortgaat en
zich vernieuwt.
De Araucanen vervolgden steeds hunnen ademloozen loop, over
stroomen en holle wegen, onder den hoefslag hunner paarden de
keien wegschoppend of verbrijzelend, die met dof geklater afrolden in
de Barrancas.
Op twee lans-lengten vooruit, ter zijde van den gids, reed Antinahuel, met de oogen onafgewelid voor zich uit starende, en zijn
paard onophoudelijk aanzettende, welks dof gesnuif en gebriesch
zijne toenemende vermoeidheid duidelijk deden hooren.
Eensklaps verLief zich op eenigen afstand eene donkere massa, en
een oogenblik later hoorde men beweging.
»Wij zijn er !' riep de gids.
»Eindelijk 1" beaamde Antinahuel, zijn paard inhoudende dat bijna
niet meer kon en door den schok neerviel.
Zij bevonden zich thans in een ellendig dorp, dat uit vijf of zes
vervallen hutten bestond, die letterlijk in puin dreigden te storten
bij de eerste windvlaag de beste. Antinahuel die den val van zijn
paard wel vei wacht had, sprong vlug uit den zadel, en zich tot den
gids wendende, die mede reeds was afgestegen, vroeg hij:
»In welke toldo bevindt hij zich ?"
»Kom mee 1" antwoordde de Indiaan kortaf.
Antinahuel volgde hem.
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Zij gingen een poos voort, zonder een woord te wisselen.
Het opperhoofd hield met kracht de linkerhand op zijne borst, als
om het kloppen van zijn hart te onderdrukken.
Na tien minuten snel te zijn voortgestapt, kwamen de beide mannen voor een afgezonderd huis, binnen hetwelk men een flauw licht
zag branden.
De Indiaan bleef staan en wendde zich om nar Antinahuel.
»Daar is het," zeide hij, met de hand naar het huis wijzende.

De Toqui keek eerst om, ten einde zich te verzekeren, dat zijne
mosotones, die hij op zijn snellen tocht een goed eind achter zich
had gelaten, reeds in de nabijheid waren; daarop, na eene sekonde
aarzelens, naderde hij de deur en klopte aan, zacht maar vastberaden, in zich zelven mompelende :
»Er valt hier niet te weifelen!"
De deur ging open, en hij trad binnen.

XLIII.
TWEEËRLEI HAAT.
Antinahuel stond plotseling tegenover dona Maria. Onwillekeurig
deinsden beiden een stap terug en smoorden een kreet; van schrik,
aan de zijde van Antinahuel en van verbazing, aan de zijde van de
Linda.
Dona .osario stond een weinig achterwaarts.
»0 !" zuchtte zij, verslagen het hoofd buigende, voor den vlammenden blik van den Indiaan, »o ! mijn God ! nu ben ik inderdaad
verloren 1"
Dona Maria had reeds een oogenblik tijd gehad om de gevoelens
te verbergen die in haar boezem opbruischten, met eene vleiende
stem en een vroolijk gezicht richtte zij het woord tot Antinahuel :
»Mijn broeder is welkom," riep zij, hem met een wenk uitnoodigende om binnen te komen; »aan welk gelukkig toeval heb ik zijne
komst te danken?"
»Gelukkig toeval ! ja, voor mij vooral," antwoordde hij met een
spotachtigen glimlach, terwijl hij zijn gezicht terstond in een ernstige
plooi zette.
De Toqui kende de vriendin zijner kindsheid te goed, om niet te wemet welke hij
ten dat hij in haar een ongemakkelijke tegenpartij
kort en overlegzaam te werk moest gaan, wilde hij zijn spel naar
wensch doen afloopen.
»Welnu," hervatte de Linda, »dan zal mijn broeder wel zoo
vriendelijk zijn mij de reden te verklaren waarom hij zoo onverwacht
hier komt, dat mij overigens recht veel genoegen doet."
»0! die reden is zeer eenvoudig, zij verdient nauwelijks vermeld
.

"Breng die vrouw weg," zeide zij. bladz. 233.
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te worden ; ik hoopte inderdaad niet dat ik mijne zuster zou aantreffen, en moet zelfs in alle nederigheid bekennen dat ik haar niet
zocht."
»Ah zoo !" riep dona Maria, het gezegde voor goede munt aannemende, »dan gevoel ik mij dubbel gelukkig."
Het opperhoofd boog.
»Zie hier wat er van is," zeide hij.
»Goed," dacht zij, »hij zal mij iets wijs maken, laat ons zien
welke leugen de duivel hem ingeeft." Daarop vervolgde zij overluid met een verleidelijk lachje, dat hem haar voltallig gebit — tweeen-dertig kleine tanden van het zuiverste parelwit liet zien : »Ik ben
geheel oor, mijn broeder spreke dus."
»Zoo als mijne zuster weet," begon hij, »ligt dit dorp op den weg
die naar mijne tolderia voert, ik ben er dus natuurlijker wijs door
moeten komen tóen ik naar mijn stam terugkeerde ; de nacht is reeds
ver gevorderd, mijne mosotones hebben eenige uren rust noodig,
ik heb daarom besloten hier te kampeeren en bij de eerste rancho
de beste aangeklopt ; die rancho was gelukkig degene daar gij u
provisioneel bevindt, en ik zeg het toeval dank, dat, zoo als ik u.
reeds gezegd heb, hier alles gedaan heeft, en dus alleen de schuldige is."
»Niet slecht, voor een Indiaan," prevelde de Linda ; »welnu, wij
zullen er niet verder over spreken."
»Hé !" riep Antinahuel, zich houdende alsof hij dona Rosario nu
eerst gewaar werd, en terstond naar haar toetredende, »wie is die
mooie jonge vrouw?"
»Eene slavin daar gij niet aan denken moogt," antwoordde de
Linda bits.

»Eene slavin 1" riep Antinahuel.
»Ja."
De Linda klapte even in de handen.
De Indiaan daar wij haar reeds vroeger mede hebben zien spreken,
kwam onmiddellijk binnen.
»Breng die vrouw weg," zeide zij.
»0, mevrouw," smeekte dona Rosario zich aan hare voeten werpende, »zoudt gij zoo onverbiddelijk zijn voor een ongelukkig meisje,
dat u nooit eenig leed heeft gedaan ?"
De Linda schoot haar een vlammenden blik toe en stiet haar hardvochtig met den voet terug.
»Ik heb u gelast deze meid weg te brengen," hervatte zij vinnig
tegen den Indiaan.
Bij deze grievende beleediging werd het hart van het arme kind
tot barstens toe vol, haar bleek voorhoofd werd koortsachtig rood
en zich statig opheffende, zeide zij met een bevende stem, wier profetische toon de Linda tot in de ziel trof: »Senora wees gewaarschuwd,
God zal u straffen ; zooals gij heden voor mij zonder deernis zijt, zal
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er een dag komen waarop men jegens u van geen erbarming zal weten."'
Met het hoofd fier opgeheven en na hare onverbiddelijke vijandin
een verpletterenden blik te hebben toegeworpen, ging zij de kamer uit.
Antinahuel en de Linda zagen zich alleen.
Er volgde eene geruime poos van doodelijke stilte.
De laatste woorden van dona Rosaria hadden de Linda als een
dolksteek getroffen ; te vergeefs bekampte zij de ontroering die zij
ondervond, zij gevoelde zich tegen wil en dank door het zwakke
kind overwonnen.
Van lieverlede echter gelukte het de rampzalige vrouw deze voor
haar onbegrijpelijke gemoedsbeweging te onderdrukken, zij streek
zich met de hand over het voorhoofd, als wilde zij er eene lastige
gedachte uit verdrijven, en wendde zich tot Antinahuel,
»Geen diplomatie tusschen ons, broeder," zeide zij, »wij kennen
elkander lang genoeg om onzen tijd niet met fijngesponnen listen
te verbeuzelen."
»Mijne zuster heeft gelijk, laten wij ronduit spreken."
»Die historie van uw terugtocht naar uw stam, is zeer goed gevonden Antinahuel, maar ik geloof er geen enkel woord van."
; mijne zuster kent derhalve de reden mijner komst?"
»Goed
»Die ken ik," zeide zij met een fijn lachje, dat als een zonnestraal
over hare rozenlippen gleed.
Antinahuel antwoordde niet.
Hij begon onrustig de cuarto op en neder te stappen, en keek nu
en dan met een blik vol gramschap en spijt naar de deur die dona
Rosario was uitgegaan.
De Linda bespiedde hem met een gluipenden en spottenden blik.
»Wel !" hervatte zij een poosje daarna, »zal mijn broeder niet
spreken ?"
»Waarom zou ik niet spreken?" zeide hij barsch ; »Antinahuel is
het meest gevreesde opperhoofd van zijn volk, de dapperste krijgslieden buigen zonder aarzeling het hoofd voor hem !"
»Ik wacht," antwoordde zij kalm.
»Een opperhoofd spreekt zijn gevoel onbewimpeld uit, niemand
durft hem iets kwalijk te duiden. Mijne zuster kent mijn haat voor den
chef der bleekgezichten, dezelfde over wien zij zich zoo bitter beklaagt.'
»Ja, ik weet zeer goed dat die man mijns broeders persoonlijke
vijand is."
»Goed ; mijne zuster heeft de maagd met de hemelsblauwe oogen
in hare macht, zij geve mij die over, opdat ik mij, door haar te
kwellen, aan mijn vijand moge wreken."
»Mijn broeder is een man, hij weet dus weinig hoe hij zich wreken
moet ; waarom zou ik hem mijne gevangene afstaan ? alleen de vrouwen bezitten het geheim hoe zij degenen moeten folteren die zij baten;
mijn broeder late dat dus aan mij over," vervolgde zij met een bitteren
lach, »de kwellingen die ik zal weten te bedenken, zullen, dit zweer
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ik u, voldoende zijn om een dieper haat te bevredigen dan gij gevoelt."
Antinahuel, ofschoon in schijn onverschillig blijvende, sidderde inwendig bij deze gruwzame woorden.
»Mijne zuster beroemt zich te vergeefs," antwoordde hij, »hare
huid is blank, haar hart weet niet wat haat is, zij late dat vrij aan
het Indiaansche opperhoofd over."
»Neen," hernam zij driftig, »ik heb over het lot dezer vrouw beslist, mijn broeder zal haar niet hebben."
»Derhalve vergeet mijne zuster hare beloften en verzaakt hare-

eeden."
»Van welke beloften of eeden spreekt gij, hoofdman?"
»Van die," hervatte de Indiaan hooghartig, »welke mijne zuster
deed in de toldo van Antinahuel, toen zij bij hem kwam om zijne
hulp in te roepen."
De Linda meesmuilde.
»0 1" zeide zij, »de vrouwen zijn spotvogels, wie heeft ooit op hare
woorden acht gegeven. . .
»Goed !" riep Antinahuel, »mijne zuster behoude dan hare gevangene, en doe met haar wat zij goed vindt ; ik vervolg mijn tocht en,
keer naar mijn stam terug."
De Linda keek hem verwonderd aan ; de gemakkelijkheid waarmede Antinahuel zijne plannen scheen op te geven, kwam haar des
te onbegrijpelijker voor' daar zij wist met welke stijfhoofdigheid hij
gewoon was iedere zaak te vervolgen, die hij eenmaal dacht dat kans
genoeg had om te zullen gelukken ; zij nam zich dus voor te weten
wat er van was.
Op het °ogenblik toen het opperhoofd een stap deed om heen te
gaan, riep zij hem toe :
»Vertrekt mijn broeder ?"
»Ik vertrek," antwoordde hij.
»Heeft hij dan de taak reeds volbracht, over welke de generaal
Bustamente hem verzocht had zich met hem te verstaan ?"
»De Generaal Bustamente heeft Antinahuels noch iemands hulp meer
noodig."
»Is hij dan zoo spoedig geslaagd ?"

»Ja," antwoordde hij op dubbelzinnigen toon.
»Zoo !" riep de Linda verheugd, »dan is hij meester van de stad,
hij triumfeert dus eindelijk?"
Antinahuel scheen zich een halve minuut te bedenken, een spottende
lach zweefde over zijne lippen.
»Wil mijn broeder niet antwoorden ?" hervatte de Linda met ongeduldige nieuwsgierigheid, waaronder zich echter tegen wil en dank

eenige ongerustheid begon te mengen.
»Hij dien mijne zuster den generaal Bustamente noemt,'- zei het
opperhoofd kortaf, »heeft niemand meer noodig, zeg ik u nog eens, hij
is krijgsgevangen."
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De Linda sprong op als een gekwetste leeuwin.
»Krijgsgevangen!" riep zij. »0, neen, mijn broeder vergist zich!"
»Hij is krijgsgevangen, en binnen drie dagen zal hij ter dood wor'den gebracht."
De Linda scheen verstomd van schrik.
»0 !" mompelde zij, »met of zonder Gods hulp, zal ik weten te
-triomfeeren."
Onder het uiten van deze godslastering, fonkelde haar blik met
-onheiligen gloed, sidderden hare lippen en trok zij de vuisten krampachtig samen als in stille woede.
»0 ! ik wil niet dat hij sterve !" riep zij.
»Hij zal sterven !" hernam Antinahuel, »wie zou hem kunnen redden?"
»Gij 1 hoofdman," zeide zij vastberaden, hem met kracht bij den
arm grijpende.
»Waarom zou ik dat doen ?" antwoordde hij onverschillig, »wat
geef ik om het leven van dien man ? de bleekgezichten zijn mijne
broeders niet !"
»Neen, maar zijn leven is mij dierbaar, uit hoofde mijner wraak,
hij alleen kan mij mijn vijand in handen leveren, ik wil dat hij leve!
zeg ik u!"
»Goed, mijne zuster redde hem dan, als zij er zoo sterk op staat."
»Gij alleen zoudt het kunnen doen, hoofdman, zoo gij maar wildet."
Antinahuel zag haar doordringend aan.
»Waarom denkt ge dat ik het zou willen ?" vroeg hij.
»Luister hoofdman," riep de Linda in vervoering, »gij bemint toch
-die vrouw, die ellendige blanke kat."
De Indiaan sidderde, maar antwoordde niet.
»0 1 gij behoeft mij de kans niet te geven op eene ruil," riep zij,
»vrouwenoogen misleidt men niet licht, de haat dien gij don Tadeo
toedraagt, is in uw hart in liefde verkeerd toen gij dat armzalige schepsel hebt gezien." .
»Welnu! indien dit eens zoo ware ?" hervatte hij met drift.
»Ruil om ruil," riep zij vastbesloten, »geef gij mij generaal Bustarnente, en ik lever u haar uit."
»0 !" riep Antinahuel met een spotachtigen lach, »de vrouwen zijn
spotvogels, wie ooit op hare woorden acht slaat ...."
Toen zij hoorde dat de Toqui haar dezelfde woorden naar het
hoofd wierp, die zij hem eenige oogenblikken te voren gezegd had,
stampvoette zij wrevelig.
»Daar!" krijschte zij als eene boosaardige feeks, »neem die vrouw,
gij moogt haar hebben, en zij mag vervloekt zijn!"
Antinahuel juichte als een brullende jaguar en stormde naar buiten.
»0!" riep de Linda met eene heesche stem en op een toon die

zich niet laat beschrijven, »ik geloof dat de liefde van dien man
mij beter zal wreken dan al de folteringen die ik haar fiad toegedacht."
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Plotseling keerde de Toqui met overhaasting terug, zijn gelaat was
misvormd van woede en teleurstelling.
»Zij is ontvlucht!" riep hij uit.
Werkelijk waren dona Rosario en de Indiaan aan welken de Linda,.
haar in bewaring had gegeven, verdwenen.
Niemand wist wat er van hen geworden was.
Antinahuel liet zijne mosotones onmiddellijk te paard stijgen orn
hen in alle richtingen te vervolgen.
De Linda was aan een onbeschrijfelijke wanhoop ten prooi.
Hare wraak was haar ontsnapt!
Zij zonk weg als verpletterd onder den last des onvermogens waartoe zij zich veroordeeld zag.

XLIV.
TERUG NAAR VALDIVIA.
De nacht was gedaald en de kampvuren der Indianen werden ontstoken. Aan de sponde zijns vriends gebogen, die nog altoos gedompeld lag in den vadsigen slaap welke gewoonlijk op geweldig bloedverlies volgt, .zat Valentin en bespiedde met teedere belangstelling
de dreigende wolken die van tijd tot tijd het bleeke gelaat van den
gewonde verduisterden.
»0 1" riep hij met eene half gesmoorde stem, terwijl hij de vuisten in stille woede samenkneep, »wie ook uwe moordenaars zijn mogen, broeder, ik zal ze voor hunne misdaad zwaar doen boeten."
Het gordijn der tent werd zachtjes opgeheven en eene hand werd
den jonkman op den schouder gelegd. Hij keek om.
Trangoil Lanec stond voor hem.
Het gelaat van den Ulmen was somber als de nacht.
Hij scheen aan eene heftige gemoedsbeweging ten prooi.
»Wat schort hoofdman ?" vroeg Valentin, verschrikt hem in zulk
een toestand te zien, »wat is er gebeurd ? in 's hemels naam, zeg het
mij. Hebt gij mij weder een nieuw ongeluk aan te kondigen ?"
»Het ongeluk beloert den mensch onophoudelijk," antwoordde de
Ulmen hoog ernstig, »men moet steeds bereid zijn om het ieder uur
te ontvangen, als een verwachte ofschoon onwelkome gast."
»Spreek !" hervatte de jonkman met een ferme stem, »wat het ook
zij, ik zal mij niet zwak toonen."
»Goed, mijn broeder is sterk, hij is een groot krijgsman, hij zal
zich niet laten ontmoedigen ; dat mijn broeder zich dan haaste, wij
moeten vertrekken."
»Vertrekken 1" herhaalde Valentin met een zenuwachtige huivering,
»en mijn vriend dan ?"
»Onze broeder Louis zal ons verzeilen."
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»Is het dan mogelijk om hem te vervoeren?"
»Het moet zoo zijn," zeide de Indiaan nadrukkelijk, »de oorlogsbijl
is opgegraven en tegen de blanken gewet, de opperhoofden der Aucas
hebben vuurwater gedronken, de geest des kwaads heeft hunne harten bemeesterd, wij moeten vertrekken eer zij aan ons denken ; over
een uur reeds zou het te laat kunnen zijn."
»Vertrekken wij dan," antwoordde de jonkman treurig, wel overtuigd dat Trangoil Lanec er meer van wist dan hij hem zeggen wou,
en dat het gevaar wel groot en dreigend moest zijn, daar de Ulmen,
die overigens een man van beproefden moed en dapperheid was, het
masker van onverstoorbare kalmte had afgeworpen, waar achter de
Indianen zich anders steeds weten te verbergen. •
De toebereidsels voor het vertrek werden in der haast gemaakt en
waren spoedig geëindigd.
De hangmat in welke Louis lag, werd stevig aan twee lange hou-ten jukken gehecht en tusschen twee muilezels gehangen, zoo behendig dat de gewonde zelfs niet ontwaakte.
De kleine karavaan begaf zich op weg en nam de meeste voorzorg in acht.
Zoo trokken zij meer dan een uur voort zonder een woord te wisselen ; de kampvuren der Indianen op de vlakte verdwenen eindelijk
aan den gezichteinder, en vooreerst was er ten minste geen gevaar
meer te duchten.
Valentin naderde Trangoil Lanec, die aan het hoofd der karavaan reed.
»Waar gaan wij heen ?" vroeg hij.
»Naar Valdivia," antwoordde het opperhoofd ; »daar alleen zal don
Louis ongehinderd kunnen herstellen."
»Gij hebt gelijk," zeide Valentin : »maar wij, moeten wij daar dan
werkeloos blijven ?"
»Ik wil alles doen wat mijn blanke broeder verlangt, ik ben immers zijn vriend, zijn wil zal de mijne zijn, en waar hij gaat zal ik
ook gaan."
»Ik zeg u dank, hoofdman," antwoordde de Parijzenaar, »gij zijt
dapper en hebt een edel hart."
»Mijn broeder heeft mij het leven gered," sprak de Ulmen met
-edele eenvoudigheid , »dit leven is het mijne niet meer, het behoort
veeleer aan hem toe."
Hetzij dat de Araucaansche opperhoofden het vertrek der vreemdelingen niet hadden opgemerkt, of dat zij, hetgeen waarschijnlijker
is, zich niet verwaardigd hadden hen te vervolgen, maar de kleine
karavaan werd niet verontrust op hare vlucht, want welken anderen naam zou men kunnen geven aan zulk een overhaasten en gevaarlijken marsch midden in den nacht ?
Zij trokken intusschen vrij langzaam voort, merkelijk vertraagd door
den gewonde, die in zijn zwakken toestand de schokken van een
sneller vervoer niet had kunnen verdragen.
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Tegen drie uren des morgens vertoonden zich aan den versten
horizon eenige flauwe lichtstrepen, en de eerste ochtendschemering,
die nauwelijks den grauwen nevel kon doorboren welke als een koele
bedsprei op dit uur van den nacht het aardrijk bedekte, verkondigde
aan de vluchtelingen dat zij de stad naderden daar zij zoo reikhalzend naar hadden uitgezien en die zij nu weldra zouden bereiken.
tuiNa verloop van drie kwartiers kwamen zij aan de huertas
nen — die Valdivia omgeven als een onmetelijk bloempriëel in welks
midden zij zich schijnt te verlustigen.
De kleine troep maakte eenige minuten later halt, om de paarden
en muilezels te doen uitrusten, alvorens zij de stad binnentrokken.
Van toen af aan was het gevaar worbij en had men niets meer te
vreezen.
»Kent mijn broeder deze stad ?" vroeg Traëlgoil Lanec aan Valentin.
»Waarom vraagt gij dat?" was de wedervraag.
»Om de eenvoudige reden," hervatte het opperhoofd, »dat ik mijn
broeder in de wildernis dag en nacht den weg zou kunnen wijzen,
maar hier, in deze steenen tolderia der blanken, zijn mijne oogen
gesloten en ben ik als een blinde, zoodat mijn broeder mij moet
geleiden."
»Te duivel !" riep Valentin verlegen, »wat dit betreft, ben ik tenminste even blind als gij, hoofdman ; alleen gisteren heb ik voor
de eerste maal mijne voeten in die stad gezet, maar," vervolgde
hij lachende, »toen floten mij de kogels zoo dicht langs de ooren,
dat ik geen tijd kon vinden om mij te laten onderrichten en naar
den weg te vragen."
»Laat liet u niet te zeer verontrusten, senoria," riep nu een der
peones die de laatste woordenwisseling tusschen deze twee mannen
had gehoord. »Zeg mij slechts waar gij heen wilt, dan neem ik het
op mij om u den weg te wijzen."
»Hm !" antwoordde Valentin, »waar ik heen wil ? dat weet ik
evenmin, alle plaatsen zijn mij goed, mits mijn vriend slechts in
veiligheid zij."
»Met uw verlof, senoria," hernam de arriero, »als ik u mag . . ."
»Ga gerust uw gang, vriend, uw voorstel is waarschijnlijk uitmuntend ; wat mij betreft moet ik u bekennen dat mijn hoofd zoo hol is
als een trommel."
»Waarom zou de senoria niet naar mijn meester don Tadeo de
Leon willen gaan?"
»Pardi !" riep Valentin, min of meer teleurgesteld, »die vind ik
aardig, op mijn woord van eer ! ik ga niet naar don Tadeo de Leon,
om de eenvoudige reden dat ik hem niet zou weten te vinden."
»Ik weet het wel, senoria, don Tadeo moet op het cabildo zijn."
»Dat is pardi waar ook ! dat ik daar niet aan heb gedacht ! maar
hoe komen wij op het raadhuis ?"
»Ik zal er u wel brengen, senoria."
--
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»Goed geantwoord ! dat is een jongen die verstand heeft ; wanneer
gaan wij er heen, vriend ?"
»Zoodra gij maar wilt, senoria!"
»Dadelijk, dadelijk 1"
»Op weg dan," antwoordde de arriero ; » Ra! arrea mula!"
schreeuwde hij tegen zijne beesten, en de karavaan trok weder op
marsch.
Een kwartieruurs later waren zij op de Plaza Mayor, vlak voor het
cabildo.
De gansche stad sliep nog en alles was doodstil, hier en daar zag
men nog eenige sporen van den bloedigen strijd die den vorigen
morgen had plaats gehad, eenige hoopen gebroken meubels en voertuigen, of groote plekken in de straat waar men de steenen had opgebroken, getuigden nog van de verwoestingen des opstands.
Een schildwacht stond voor het cabildo op post en stapte met
langzame schreden op en neder. Toen hij de karavaan zag naderen
bleef hij staan en haalde zijn geweer over.
»Werda I' riep hij met eene barsche stem.
»La _Patria!" antwoordde Valentin.
»Ga voorbij!" riep de infanterist.
»Hm !" prevelde Valentin »het gaat zoo gemakkelijk niet om binnen te komen, als ik dacht ; maar, geen nood," vervolgde hij, »wij
kunnen er licht de proef van nemen. Hoor eens, vriend," riep hij
tegen den schildwacht, die hem onbeweeglijk in den weg bleef staan,
»wij hebben zaken op het paleis te doen."
»Hebt gij het wachtwoord ?" vroeg de soldaat.
»Waarachtig niet!" antwoordde Valentin ronduit.
»Dan mag ik u niet doorlaten."
»Het is voor mij toch hoogst noodig om er te komen."
»Dat kan wel zijn, maar als gij het wachtwoord niet weet, zou ik
u raden om voort te maken, want ik zweer u, al waart gij de duivel
in eigen persoon, liet ik u niet door."
»Goede vriend," antwoordde de Parijzenaar komiek, »wat gij daar
zegt houdt geen steek ; want als ik de duivel was, zou ik het wachtwoord niet noodig hebben, en zou ik er wel kunnen komen zonder u."
»Neem u in acht, senoria," mompelde de arriero, »de kerel is in
staat om op u te schieten."
»Pardi! dat begrijp ik zoo goed als gij," riep Valentin lachend.
De peon keek hem aan met open mond en dacht dat hij gek was.
De soldaat, dien dit lange gesprek begon te vervelen en niet zonder reden meende dat hij met kwaad volk te doen had, legde zijn
geweer aan en riep met eene forsche stem :
»Voor de laatste maal, terug ! zeg ik, of ik schiet."
»Ik moet binnengaan I" antwoordde Valentin standvastig.
»In de wapens !" riep de schildwacht en schoot te gelijk zijn geweer af.
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Valentin die al zijne bewegingen nauwkeurig gadesloeg had zich.
behendig van zijn paard laten afglijden, zoodat de kogel hem ongedeerd over het hoofd vloog.
Op het alarmgeroep van den schildwacht en het knallen der losbranding, kwamen eemge gewapende soldaten de wacht uit, gevolgd
door een officier met een brandende lantaren.
»Wat is hier te doen?" riep de officier met eene barsche stem.
»Heila!" riep Valentin, die deze stem dadelijk herkende, »zijt gij
dat, don Gregorio ?"
»Wie roept mij ?" riep deze, want hij was het werkelijk.
»Ik ben, don Valentin."
»Zoo ! zijt gij het, mijn waarde vriend, die al dit leven veroorzaakt ?"
hervatte don Gregorio nader tredende, »ik dacht waarlijk dat de
wacht overvallen werd.'
»Wat kon ik anders doen," meesmuilde de jonkman, »ik wist het
parool niet, en ik stond er op om binnen te komen."
»Om zoo iets in zijn gedachte te nemen, moet men Franschman
zijn."
»Vindt gij het dan niet origineel ?"
»0 ja! maar men waagt er zijn hoofd aan."
»Bah! men waagt zoo dikwijls zijn hoofd, en behoudt het toch,"
zei Valentin onbezorgd. »Ik kan u het recept bij gelegenheid aanbevelen."
»Wel verplicht, maar ik twijfel zeer of ik er mij ooit van zal bedienen."
»Daarover zult gij u beklagen."
»'t Is mogelijk; maar kom binnen, kom binnen!"
»Dat is alles wat ik verlang, des te meer daar ik don Tadeo onverwijld spreken moet."
»Ik geloof dat hij nog slaapt."
»Hij zal wel wakker worden."
»Brengt gij zulk belangrijk nieuws ?"
»Ja," antwoordde de jonkman, die op eens neerslachtig werd en
een treurigen toon aansloeg, »vreeselijk nieuws!"
Don Gregorio, getroffen door de wijs waarop de Franschman deze
woorden uitsprak, gevoelde wel dat er een ongeluk moest gebeurd
zijn, en ondervroeg hem niet verder.
De arrieros namen de hangmat op, in welke Louis nog altoos
sliep, en droegen haar het cabildo binnen.
Door tusschenkomst van don Gregorio, werd de gewonde in eene
geschikte kamer gebracht en op een rustbed gelegd, dat met allen
spoed was gereed gemaakt.
»Wat is er toch gebeurd, is don Louis gekwetst?" vroeg don Gregorio nieuwsgierig.
»Ja," mompelde Valentin met een doffe stem, »hij heeft twee dolksteken ontvangen."
OPPERH, D. AUCAS. 1.16
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»En hoe komt dat ?"
»Gij zult alles hooren," antwoordde Valentin, »maar breng mij dadelijk bij don Tadeo."
»Kom mee dan, in 's hemels naam ! uwe achterhoudendheid doet
mij sidderen."
Gevolgd door Valentin en Trangoil Lanec, verdiepte don Gregorio
zich weldra in een doolhof van gangen en portalen, in het ruime
paleis, daar hij in allen deele mede bekend scheen.

XLV.
WAARIN DE VADER ZICH BEKEND MAAKT.
Don Tadeo had een groot gedeelte van den nacht doorgebracht
met bevelen te geven, om de gruwzame sporen van den geleverden
strijd uit den weg te ruimen. Hij had overheden benoemd, die zich
met de stedelijke politie zouden belasten. Na de rust en de veiligheid der burgers zoo veel mogelijk te hebben verzekerd, en verscheidene estafetten naar Santiago en andere steden afgezonden te hebben, om den volke te verkondigen dat alles beslist was, had hij zich,
afgemat door den arbeid en overmand door den slaap, zonder zich
te ontkleeden op een veldbed geworpen, om eenige oogenblikken
rust te nemen.
Hij had nauwelijks een uur geslapen, dien onrustigen slaap die het
deel is der mannen van wier bedrijvigheid vaak het lot der volken
en de wisselkans der omwentelingen afhangt, toen er aan de kamer
waar hij zich had afgezonderd, heftig aan de deur werd geklopt : een
helder licht trof zijne oogen, verscheidene personen traden binnen.
Don Tadeo ontwaakte en sprong op.
»Wie daar?" riep hij, ondanks het felle licht dat zijne oogen verblindde, terwijl hij de lieden trachtte te herkennen die zijne gewenschte
rust op zulk eene onwelkome wijze kwamen storen.
»Ik ben het," antwoordde don Gregorio.
»Maar mij dunkt gij zijt niet alleen, zooveel ik zien kan."

»Neen, don Valentin vergezelt mij."
»Don Valentin !" riep don Tadeo, terstond opstaande en zich met
de hand over het voorhoofd strijkende, als om de laatste nevelen te
verdrijven die zijn denkvermogen verduisterden ; »maar ik verwachtte
don Valentin niet voor morgen ochtend, welke ernstige reden heeft hem
genoopt om bij nacht te reizen ?"
»Eene zeer dringende reden, don Tadeo," antwoordde de jonkman
op somberen toon.
»Spreek! in 's hemels naam !" riep don Tadeo.
»Wees man, en houd u ferm 1 verzamel al uw moed om waardiglijk den slag te verdragen die u treffen zal."
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Don Tadeo ging twee of drie keeren de kamer op en neer, met
gebukt hoofd en gefronste wenkbrauwen, en bleef toen voor Valentin
staan, bleek maar met een kalm gelaat.
Die man met zijn ijzeren wil had zijne gemoedsbewegingen moeten
onderdrukken, daar hij vooruit gevoelde welk een zware schok hem
te wachten stond ; hij had dus zijn hart gesterkt opdat het niet zou
breken, en zijne zenuwen verstaald opdat hij niet mocht sidderen.
»Spreek," zeide hij, »ik ben .gereed u te hooren."
Onder het uitspreken dezer woorden was zijne stem vast en stonden
zijne trekken kalm.
Valentin zelf, die ook wel wist wat moed en vastberadenheid was,
moest hem bewonderen.
»Betreft het ongeluk dat gij mij te melden hebt, mij persoonlijk ?"
hervatte don Tadeo.
»Ja!" zei de jonkman met een bewogen stem.
»God zij geloofd! spreek op dan, ik luister."
Valentin begreep zeer goed dat hij het hart van dien man niet
verder op de proef mocht stellen, hij besloot derhalve te spreken.
»Dona Rosario is verdwenen," zeide hij, »zij werd gedurende onze
afwezigheid geschaakt ; Louis, mijn zoogbroeder heeft haar willen verdedigen, maar is door twee dolksteken getroffen."
De Koning der Duisternis geleek naar een bronzen standbeeld,
geen enkele trek op zijn streng gelaat verried wat er in zijne ziel
omging.
»Is don Louis dood ?" vroeg hij met belangstelling.
»Neen!" antwoordde Valentin meer en meer verwonderd, »ik hoop
zelfs dat hij binnen weinige dagen hersteld zal zijn»
»Gelukkig !" riep don Tadeo met gevoel, »wat gij mij daar verzekert, is mij een aangenaam nieuws."
En met de armen op de breede borst gekruist, trad hij opnieuw
met groote stappen de zaal op en neder.
De drie andere mannen keken elkander aan, uiterst verbaasd over
deze schijnbare ongevoeligheid, daar zij niets van begrepen.
»Denkt gij dona Rosario dan aan haar lot over te laten ?" vroeg
hem don Gregorio op zekeren toon van verwijt.
Don Tadeo wierp hem een blik toe zoo vol bittere ironie, dat don
Gregorio tegen wil en dank de oogen nedersloeg.
»Al waren die schakers in de ingewanden der aarde verborgen
zou ik ze weten te ontdekken, wie of wat zij ook wezen mogen," antwoordde don Tadeo.
Trangoil Lanec nam het woord.
»Een man zet hen reeds na," zeide hij, »die man is Curumilla,
hij zal hen ontdekken."
Een straal van vreugde schitterde voor eene sekonde in het donker
oog van den Koning der Duisternis.
»0 !" prevelde hij, »neem u in acht, dona Maria !"
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Hij had reeds dadelijk de bron geraden van het verraad daar
dona Rosario het slachtoffer van was.
»Wat denkt gij te doen ?" hervatte don Gregorio.
»Niets," antwoordde hij koel, »zoolang onze gids niet terug is ,"
zich daarop tot Valentin wendende, zeide hij : »Vriend, hebt gij mij
niets meer te vermelden ?"
»Wat kan u doen vermoeden dat ik u niet alles gezegd heb ?"
vroeg de jonkman.
»Ach !" hervatte don Tadeo met een zwaarmoedigen glimlach,
»gij weet wel, dat wij, Spaansche Amerikanen, wat wij ook doen
mogen om beschaafd en verlicht te schijnen, nog half barbaarsch
en als zoodanig uiterst bijgeloovig zijn."
>Maar hoe dan ?"
»Hoe dan ? onder meer andere dwaasheden van dezelfde soort,
hechten wij sterk aan sommige spreekwoorden , is er niet een, dat
zegt : een ongeluk komt maar zelden alleen ?"
»Mijn hemel ! don Tadeo," riep Valentin, »houdt gij mij nu voor een
ongeluksvogel ?"
»God beware mij ! goede vriend, maar zoek eens goed in uw geheugen, ik ben bijna zeker dat ik mij niet bedrieg en dat gij mij
nog iets te vertellen hebt."
»Inderdaad ! gij hebt gelijk, ik heb u nog iets te melden, dat misschien goed, misschien kwaad is ; gij zelf zult dat best kunnen beoordeelen."
»Ik wist wel dat gij mij nog iets te zeggen hadt," riep don Tadeo
met een somberen glimlach, »komaan, vriend, vertel mij uw nieuws,
ik verlang het te hooren."
»Gisteren zooals gij weet, heeft de generaal de tractaten met de
hoofden der Araucanen vernieuwd."
»Dat weet ik."
»Ik zou u niet kunnen zeggen welke spion of overlooper hen omtrent de later hier gebeurde zaken heeft ingelicht, maar zooveel is
zeker, dat zij gisteren avond reeds wisten dat de generaal geslagen
en gevangen genomen was."
»Zeer goed , ga voort."
»Toen heeft een soort van razende geestdrift zich van hen meester gemaakt, en hebben zij een grooten raad gehouden."
»Kortom, — toen hebben zij de tractaten verbroken ; is het zoo
niet, mijn vriend ?"
»Ja."
»En zijn zij zeker geëindigd met ons den oorlog te verklaren?"
»Dat zou ik wel denken , de vier Toquis hebben hunne strijdbijlen
weggeworpen, en in dollen overmoed, aan een enkelen Toqui het
hoogste gezag opgedragen."
»Ha, ha!" riep don Tadeo , »en weet gij den naam ook van dien
oppersten Toqui?"
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»Ja."
»En die is?"
»Antinahuel."
»Dat dacht ik wel 1" riep don Tadeo met klimmende verontwaardiging; »die man heeft ons misleid ; hij is een valschaard, die enkel
leeft van list en bedrog, en wiens razende heerschzucht in staat is
om, als de nood het vereischt, de dierbaarste belangen op te offeren en de heiligste eeden te verbreken. Die man heeft dubbel spel
gespeeld, hij veinsde de partij van generaal Bustamente toegedaan
te zijn, en tegelijker tijd de onze te ondersteunen, in de hoop om
op onzen wederzijdschen ondergang zijn eigen fortuin en toekomstige verheffing te bouwen '• maar hij heeft Goddank ! zijn masker te
spoedig afgeworpen ; en ik zal hem eene tuchtiging bereiden die zijne
landgenooten heugen zal en hun nageslacht een eeuw later nog van
schrik doen beven."
»Wacht u voor de ooren die u hier beluisteren," zeide don Gregorio, hem met een oogwenk den Ulmen wijzende, die schijnbaar onverschillig recht tegenover hem stond.
»Wel ! wat geef ik daarom ?" riep don Tadeo met drift, »wat ik
gezegd heb, heb ik gezegd omdat ik gehoord wil worden, ik ben
een edele Spanjaard, en wat mij op het hart ligt, spreek ik ronduit, het staat den Ulmen vrij, zoo hij zulks goedvindt, om hetgeen
hij hier gehoord heeft aan zijn chef over te brengen."
»De Groote Arend der blanken is onbillijk jegens zijn zoon,"
antwoordde Trangoil Lanec min of meer gebelgd, »alle Araucanen
hebben niet hetzelfde gevoelen, Antinahuel mag zijne daden alleen
verantwoorden. Trangoil Lanec is Ulmen in zijn stam : hij weet hoe
men den raad der opperhoofden moet bijwonen ; wat zijne oogen zien,
en wat zijne ooren hooren, vergeet zijn hart en spreekt zijn mond
niet uit ; waarom voegt mijn vader mij dan zulke krenkende woorden
toe ? mij, die gereed sta om hem mijne dienst te wijden en hem
de vrouw terug te brengen die men hem ontroofd heeft."
»Dat is waar I ik was onrechtvaardig, hoofdman, ik had ongelijk
aldus te spreken, uw hart is oprecht en uwe tong is aan leugen
vreemd, vergeef mij dus en laat mij uwe trouwe hand in de mijne sluiten."
Trangoil drukte met warmte de hand die don Tadeo hem broederlijk toestak.
»Mijn vader is goed," zeide hij, »zijn hart is op dit oogenblik verduisterd door het groote ongeluk dat hem getroffen heeft ; doch mijn
vader trooste zich, Trangoil Lanec zal hem de jonge maagd met de

hemelsblauwe oogen terug bezorgen."
»Ik zeab u dank, hoofdman, ik neem uw aanbod aan ; gij kunt op
mijne dankbaarheid rekenen."
»Trangoil Lanec verkoopt zijne diensten niet, hij is betaald wanneer
zijne vrienden gelukkig zijn."
»Caramba 1" riep Valentin hem met kracht de hand schuddende,
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»gij zijt een edel mensch, Trangoil Lanec, ik acht het mij tot eer uw
vriend te zijn."
Hierop wendde hij zich tot don Tadeo.
»Ik moet u voor eenigen tijd vaarwel zeggen," zeide hij, »en ik vertrouw mijn broeder Louis aan uwe zorgen."
»Gaat gij mij verlaten ?" vroeg don Tadeo levendig getroffen.
»Ja, ik moet ; ik zie dat uw hart breekt, in weerwil van de ongehoorde pogingen die gij aanwendt om gelaten te blijven ; ik weet
niet in welke betrekking het meisje tot u staat dat van dezen verfoeilijken aanslag het slachtoffer werd, maar ik zie dat haar verlies uw
dood zou zijn ; welaan, met Gods hulp ! ik zal haar u terugbrengen,
don Tadeo, ik zal het, of ik vind mijn dood in hetgeen ik onderneem."
»Don Valentin !" riep de edelman getroffen, »wat wilt gij beginnen ?
uw plan is onbesuisd, zulk eene verbintenis mag ik niet aannemen."
»Laat mij begaan, Caramba Ik ben Parijzenaar, dat wil zeggen,
ik ben zoo koppig als een muilezel, en als ik mij eens iets in 't hoofd
heb gezet, hetzij dan goed of niet, komt het er niet weder uit voordat mijn doel is bereikt, dat zweer ik u ; ik zal mij nog even den
tijd gunnen om mijn armen broeder te gaan omhelzen en vertrek
°ogenblikkelijk. Komaan' hoofdtnan, zetten wij de bandieten achter na."
»Wij vertrekken," zei de Ulmen.
Don Tadeo stond een oogenblik roerloos, hij staarde den jonkman aan met een onbeschrijfelijken blik ; een zware strijd scheen in
zijn binnenste gestreden te worden ; eindelijk behield de natuur de
overhand, hij barstte in snikken uit, viel den Franschman in de armen, en prevelde met eene door smart verstikte stem :
»Valentin! Valentin! breng mij mijne dochter! . . . ."
De vader had zich eindelijk bekend gemaakt.
Het stoïcisme van den staatsman was voor altijd gebogen voor de
vaderlijke liefde.
Maar de menschelijke natuur heeft hare grenzen, die zij niet kan
overschrijden; de zedelijke schok welken don Tadeo ontvangen had,
en zijne geweldige inspanning om dien te ontveinzen, hadden zijne
krachten uitgeput, hij viel neder op den marmeren vloer der zaal als
een trotsche eik door den bliksem getroffen.
Hij lag bewusteloos.
Valentm beschouwde hem eenige oogenblikken met een mengeling van smart en medelijden.
»Welaan ! arme vader," zeide hij, »schep moed, uw kind zal u
worden wedergegeven."
En met driftige stappen ging hij de zaal uit, gevolgd door Trangoil Lanec, terwijl don Gregorio achterbleef, neergeknield bij zijn
vriend, om hem de noodige hulp te verleenen en hem, zoo mogelijk,
in het leven terug te roepen.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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