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HET OPPERHOOFD DER AUCAS,
XLVI.
CURUMILLA.
Om onzen lezers de geheimzinnige verdwijning van dona Rosario
behoorlijk op te helderen, zijn wij genoodzaakt in ons verhaal eene
achterwaartsche beweging te maken en naar Curumilla terug te keeren,
op het oogenblik toen deze Ulmen na zijn gehouden gesprek met
Trangoil Lanec zich als een goede speurhond op weg had begeven
om de bandieten op te sporen.
Curumilla was als krijgsman evenzeer beroemd wegens zijne wijsheid en voorzichtigheid in den raad, als om zijne dapperheid in den
oorlog.
Na de rivier te zijn overgetrokken, gaf hij aan den peon, die tot
dus ver met hem mede was gegaan, zijn paard in bewaring, dat hem
thans niet alleen nutteloos was geworden, maar voortaan zelfs nadeelig kon zijn, daar het gedruisch zijner hoeven zijn tegenwoordigheid zou hebben verraden.
De Indianen zijn bekend als voortreffelijke paard.rijders, maar
niet minder als onvermoeide voetgangers. De natuur heeft hen met
forsch gespierde beenen begaafd en zij bezitten in den hoogsten
graad het geheim van dien hoogen en gelijkmatigen pas, dien men in
Europa, inzonderheid in Frankrijk, sedert eenige jaren bij den marsch
der soldaten heeft ingevoerd.
Zoo leggen zij met ongelooflijke snelheid tochten te voet af, die
een ruiter te paard nauwelijks in denzelfden tijd zou kunnen volbrengen, daar zij steeds recht op hun doel afgaan, om zoo te zeggen
als een vogel door de lucht, zonder zich om de tallooze moeielijk-

heden van den weg te bekommeren.
Ja geen gevaar of hindernis schijnt in staat hun stap te vertragen.
Deze eigenschap, die zij uitsluitend bezitten, maakt hen vooral
zeer geducht voor Spaansch-Amerikanen, die veel minder vlug ter
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been zijn en die in tijden van oorlog de Indianen gedurig ontmoeten op oogenblikken wanneer zij hen het minst verwachten, en op
afstanden waar men een troep Europeesche soldaten in den gewonen
regel onmogelijk zou kunnen aantreffen.
Curumilla, na zorgvuldig de indrukken te hebben bespied door de
bandieten op hun pad achtergelaten, raadde oogenblikkelijk welken
weg zij gekozen hadden en op welke plaats zij zich bevinden zouden.

Hij hield zich niet lang op met hen verder te volgen, hetgeen hem
te veel tijd zou hebben gekost, maar verkoos liever een korteren weg,
om hen den pas af te snijden en op zeker punt af te wachten, waar
hij wist dat zij langs moesten en hij hen gemakkelijk zou kunnen tellen,
en hun misschien het meisje weder ontschaken.
Dit besluit eenmaal genomen hebbende, ging Curumilla op weg ;
hij marcheerde verscheidene uren achtereen zonder verpoozen, met
open oogen en ooren, de duisternis zooveel mogelijk doorborende en
scherp toeluisterend naar de duizend geluiden der eenzame wildernis.
Deze geluiden, voor ons blanken geheel onverstaanbaar en niet
meer dan eene doode letter, hebben voor den Indiaan, die ze gedurig
beluistert en raadpleegt, elk een bijzondere beteekenis, waarin hij
zich nooit zal bedriegen ; hij ontcijfert en ontraadselt ze en komt
daardoor vaak de belangrijkste zaken te weten, die zijn vijanden met
de meeste zorg voor hem trachten te verbergen.
Hoe vreemd en onverklaarbaar dit feit op het eerste gezicht ook
schijnen mag, laat het zich zeer natuurlijk oplossen.
Er bestaat namelijk in de woestijn geen geluid zonder oorzaken.
De vlucht van een vogel, het voorbijsnellen van een hert of ander
wild dier, het geritsel der bladeren, het rollen van een steen in de
diepte, de golvende beweging in het hooge gras, het kraken der takken in een kreupelbosch, dit alles verstaat de Indiaan, en is voor hem
vaak een onschatbare aanwijzing.
Toen Curumilla zeker hem bekend punt had bereikt, staakte hij zijn
marsch, ging plat op den grond liggen, achter een steenklomp, en verschool zich onbewegelijk tusschen het gras en de struiken langs den weg.
Zoo bleef hij meer dan een uur liggen, zonder zich in 't minst te
verroeren.
Wie hem bij toeval ontdekt had, zou hem voor een lijk hebben
aangezien.
Het geoefend oor van den Indiaan, onophoudelijk waakzaam, be speurde eindelijk zeer in de verte een dof gedreun als van muilezels en paardenhoeven op het droog en hol klinkend steenpad. Dit
geluid kwam steeds nader en nader, en het duurde niet lang of de
Ulmen zag, nauwelijks twee speerlengten ver van de rots waarachter
hij lag, een twintigtal ruiters langzaam in de duisternis voorbij rijden.
Dit waren de maagdenroovers Vol vertrouwen op hunne getalsterkte en naar hunne meening boven alle gevaar verheven, trokken
zij met de meeste gerustheid voort.
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Curumilla stak voorzichtig het hoofd op, steunde zich op de beide
handen en hield de ruiters nauwlettend in 't oog, brandend van nieuwsgierigheid wat er volgen zou.
Zij reden langzaam voorbij zonder hem op te merken.
Hij bleef dus wachten en weldra hoorde hij weder hoefgetrappel.
Op eenigen afstand achter den troep, reed' een enkele ruiter, die
zijn paard achteloos liet voortstappen. Zijn hoofd knikte nu en dan
op zijne borst, en zijne hand hield de teugels nauwelijks vast. Blijkbaar was deze ruiter op zijn paard ingedommeld. Plotseling kwam
Curumilla op een gelukkig denkbeeld ; met bliksemsnelheid stond
hij op de ijzervaste beenen, en als een tijger vooruitspringende, zat
hij op eens achter den ruiter te paard.
Eer laatstgenoemde, door zulk een onvoorzienen aanval verschrikt,
tijd had om den mond te openen, kneep hij hem de keel reeds zoo
stevig toe, dat hij onmogelijk om hulp kon roepen.
In een oogwenk was den ruiter een prop in velen mond gestopt en
lag hij op den grond geworpen ; onmiddellijk daarna maakte Curumilla
zich van zijn paard meester, bond het aan een boom vast en kwam
bij zijn gevangene terug.
Zoodra laatstgenoemde zich overwonnen en weêrloos gevoelde, gaf
hij met de fiere en stoïcijnsche gelatenheid, die den oorspronkelijk
Amerikanen eigen is, iedere poging tot nutteloozen tegenstand op, hij
staarde zijn overwinnaar aan met een blik van verachting en wachtte
lijdelijk af tot deze het eerste spreken zou.
»Ha!" riep- Curumilla, toen hij rederbukte en hem terstond herkende, »Joan !"
»Curumilla!" klonk het antwoord.
»Hm !" mompelde de Ulmen binnensmonds, »ik had liever gewild
(lat het een ander was," en vroeg toen overluid :
»Hoe komt mijn broeder op dezen weg?"
»Wat kan dat mijn broeder schelen ?" was de trotsche wedervraag.
»Laten wij geen kostbaren tijd verspillen," hervatte de Ulmen, zijn
mes trekkende, »dat mijn broeder spreke."
Joan sidderde ; de zekerheid des doods joeg hem een koude rilling over het lijf, toen hij het blauwe staal van het lange en scherpe
mes zag glinsteren.
»Dat de Ulmen mij ondervrage !" riep hij met een gesmoorde
stem.
»Waar ging mijn broeder heen ?"
»Naar de tolderio San Miguel."
»Goed ! en waarom ging mijn broeder daarheen?"
»Om in handen der zuster van den grooten Toqui een jong meisje
te brengen, dat wij heden morgen in een malocca hebben opgelicht."
»Wie heeft u dien roof bevolen ?"
»De vrouw daar wij naar toe gaan."
-
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»Wie bestuurde die malocca?"
»Ik."
»Goed ! waar verwacht die vrouw haar gevangene ?"
»Zoo als ik het opperhoofd reeds gezegd heb, in de tolderio SanMiguel."
»In welke hut?"
»In de laatste, die een weinig van de anderen afstaat."
»Goed! laat mijn broeder met mij van poncho en hoed verwisselen."
De Indiaan gehoorzaamde zonder tegenspraak.
Nadat de ruiling had plaats gehad, hervatte Curumilla :
»Ik zou mijn broeder kunnen dooden ; de voorzichtigheid eischt
dit en zou zelfs vorderen dat ik het deed, maar het medelijden is
in mijn hart gedrongen, Joan heeft vrouw en kinderen, hij is een
der dapperste krijgslieden van zijn stam, als ik hem dus het lev en
schenk zal hij mij dan danken ?"
De Indiaan had reeds gedacht dat hij sterven moest. Dit woord
gaf hem de hoop terug. Hij was in den grond van zijn hart geen
slecht mensch, de Ulmen kende hem wel en wist dat hij op zijne
belofte rekenen kon.
»Mijn vader heeft mijn leven in zijne hand," antwoordde Joan.
»Zoo hij het mij heden niet ontneemt, blijf ik zijn schuldenaar en
zal mij op een wenk van hem laten dooden."
»Zeer goed 1" zeide Curumilla, zijn mes weder in zijn gordel stekende, »mijn broeder kan vrij opstaan en heengaan, een opperhoofd
heeft zijn woord."
De Indiaan sprong terstond op de beenen en kuste vurig de hand
van den man die hem spaarde.
»Wat beveelt mijn vader mij P" vroeg hij.
»Mijn broeder begeve zich met allen spoed naar de tolderia die
de Huincas Valdivia noemen. Daar zal hij don Tadeo vinden,
den Grooten Arend der blanken en hem vertellen wat er tusschen ons
gebeurd is, er bijvoegende dat ik de gevangene zal verlossen of sterven?'
»Is dat alles P'
»Ja ; als de Groote Arend mijns broeders dienst noodig heeft, zal
hij zich dadelijk ter zijner beschikking stellen. Vaarwel 1 Dat Pillan
mijn broeder geleide , en hij herinnere zich steeds dat ik hem
niet heb willen dooden, ofschoon zijn leven in mijne macht was."
»Joan zal het nooit vergeten !" antwoordde de Indiaan.
Op een wenk van Curumilla bukte hij onder het hooge gras,
kroop voort als een slang en verdween in de richting van Valdivia.
Zonder een oogenblik te verliezen, sprong het opperhoofd in den
zadel, gaf zijn paard de sporen en had weldra den kleinen troep oplichters ingehaald', die nog altijd rustig voortreed, zonder in 't minst
te vermoeden dat zij een plaatsvervanger achter zich hadden.
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Het was dus Curumilla, die, toen hij dona Rosario in de toldo
te San-Miguel bracht, haar in het oor fluisterde : »Moed en hoop !"
Deze twee woorden, die haar terstond verzekerden dat een vriend
over haar waakte, hadden haar de noodige kracht gegeven om den
strijd te wederstaan die haar bedreigde.
Na de onverwachte komst van Antinahuel, toen Curumilla — gelijk
wij in een vorig hoofdstuk gezien hebben --- op bevel van dona
Maria de gevangene naar buiten bracht, had hij in plaats van haar
naar de kamer te voeren waar zij te voren geweest was, haar een
poncho over de schouders geslagen om haar onkenbaar te maken.
»Volg mij," zeide hij zacht, »stap moedig aan, ik zal u zien te
redden."
Het jonge meisje aarzelde. Zij vreesde voor misleiding.
De Ulmen begreep haar.
»Ik ben Curumilla," hernam hij snel, »een der Ulmenes die zich
aan de twee Fransche vrienden van don Tadeo verbonden hebben."
Dona Rosario ontroerde min of meer.
»Ga voort!" antwoordde zij met eene vaste stem, »wat er ook
gebeure, ik volg u."
Zij gingen het huis uit.
De hier en daar verstrooide Indianen bemerkten hen niet ; zij
hadden het te druk met praten over de gebeurtenissen van den dag.
De twee vluchtelingen liepen tien minuten zonder een woord te
wisselen.
Weldra was het dorp achter hen in de duisternis verdwenen.
Curumilla bleef staan.
Hier vonden zij achter een cactus-hegge twee gezadelde paarden,
die de Ulmen er aan vastgebonden en kort te voren reeds had klaar
ge zet.
»Zou mijne zuster zich sterk genoeg gevoelen om te paard t& stijgen en een verren rit af te leggen?" vroeg hij.
»Als ik aan mijne vervolgers kan ontkomen," antwoordde zij min
of meer stotterend en hijgend, »gevoel ik mij sterk genoeg om alles
te doen."
»Goed !" riep Curumilla, »mijne zuster is moedig. Haar God zal
haar helpen !"
»Op Hem alleen steunt mijne hoop," zuchtte zij min of meer
treurig.
»Te paard dan, en voort 1" riep de Ulmen, »de minuten zijn eeuwen !"
Zij stegen in den zadel en hunne paarden den vrijen teugel vierende, snelden zij terstond op weg, in gestrekten draf, zonder echter
het ' minste gedruisch te maken.
Curumilla was slim genoeg geweest om de hoeven der paarden
met stukken schapenvacht te omwinden.
Het jonge meisje slaakte onwillekeurig een zucht van blijdschap,
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bij het onverwachte geluk dat zij zich weder vrij gevoelde en onder
de bescherming van een vriend dien zij vertrouwen kon.
De vluchtelingen reden in vliegenden galop voort, in eene juist
omgekeerde richting dan die welke hen naar Valdivia zou hebben
gevoerd.
De voorzichtigheid vereischte deze krijgslist, om zoodoende de
streek te vermijden, waar men hen naar alle waarschijnlijkheid het
eerst zoeken zou.

XLVII.
IN HET CABILDO.
Nadat Valentin en Trangoil Lanec vertrokken waren, had don
Gregorio zich onvermoeid bezig gehouden om zijn lijdenden vriend
weder bij te helpen. Zijne pogingen waren niet zonder gevolg gebleven. Don Tadeo, van nature sterk naar lichaam en geest, was alleen
bezweken voor een schok waartegen geen menschelijke kracht bestand
zou geweest zijn, en keerde allengs tot zich zelven terug.
Toen hij voor 't eerst de oogen opsloeg staarde hij een poos verwezen in 't rond, maar weldra kreeg hij zijn volle bewustzijn terug,
en terwijl hem al het gebeurde duidelijk voor den geest kwam, liet
hij het hoofd radeloos tusschen de beide handen zinken en scheen
aan de bitterste droefheid ten prooi.
Zoodra don Gregorio zag dat zijne onmiddellijke hulp niet meer
noodig was, had hij, met dien fijnen takt, welke aan alle edele zielen
eigen is, terstond terecht begrepen dat zulk een diep lijden geen getuige verlangt en het zelfs behoefte heeft aan volkomene eenzaamheid ; hij had zich dus in stilte verwijderd, zonder dat zijn vriend
er iets van bemerkte.
Men zegt wel, en men heeft het maar al te dikwijls gezegd, dat
tranen lucht geven en dat zij den lijder goed doen, dit moge waar
zijn voor vrouwen, zenuwachtige, licht bewogen gemoederen, dien
het leedgevoel veeltijds met de tranen als ontvloeit, en die wanneer
zij hebben uitgeweend zich wonderbaar getroost gevoelen.
Maar zoo tranen voor de vrouw eene weldaad zijn, dat wij gaarne
willen toegeven, voor den man daarentegen zijn zij een lijden te meer.
Voor hem zijn zij de uitdrukking der machteloosheid, het bewijs
eener onmogelijkheid, waartegen de onverzettelijkste wil breken of
buigen moet als een riethalm.
De krachtvolle man die weenen moet bekent zich overwonnen ;
hij bezwijkt onder den last van zijn ongeluk ; de strijd wordt hem te
zwaar om langer vol te houden ; de tranen die hij weent droppelen
hem op het hart en branden er als gesmolten metaal. Weenen, in
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een woord, is de ergste straf die een man van moed en verstand kan
worden opgelegd !
Don Tadeo weende. Don Tadeo ! de Koning der duisternis, die
den dood honderdmaal onder de oogen had gezien 1 Hij wiens leven
schier een wonder mocht heeten ! Hij, wiens ijzeren wil zoo snel alles had weten te vernietigen, wat zich tegen de uitvoering zijner plannen poogde te verzetten. Hij, die met een woord, een wenk, een
fronsenden blik duizenden voor zijne willekeur kon doen zwichten !
Deze man weende.
Daar zat hij, machteloos, werkeloos, zonder moed, als een kind te
schreien. Neen ! somwijlen te brullen als een wild dier, met eene
kracht die Zijne borst dreigde te verscheuren, en hem eindelijk de
erkentenis afdwong : dat er ook in deze wereld geen andere wil
heerschte dan die van den eenigen almachtigen God
Don Tadeo was echter de man niet om zich door eenige smart
hoe groot zij ook wezen mocht, langen tijd te laten neerslaan ; na
een poos in de boven door ons beschreven houding gezeten te hebben, duwde hij zich woest de beide vuisten in de brandende oogen,
en stond op, fier, krachtvol en verschrikkelijk.
»01' riep hij uit, »alles is nog niet geëindigd of verloren ?"
Toen streek hij zich met de hand over het klamme voorhoofd.
»Houd moed !" vervolgde hij, »eer ik aan mijne dochter mag denken, heb ik een volk te redden ! De banden des bloeds moeten wijken,
waar de plichten van den staat mij roepen ! Vervolgen wij onze roeping,
als dictator!"
Hij klapte in de handen.
Don Gregorio trad onmiddellijk binnen.
Een oogopslag was genoeg om hem te doen zien hoe zwaar zijn
vriend door de smart geteisterd was, maar hij zag tevens dat de
Koning der Duisternis bij hem den vader had overwonnen.
Het was nu omtrent zeven ure des morgens.
De ambtenjagers vulden reeds al de zalen van het cabildo ; maar
bovendien riepen gewichtige zaken om afdoening.
»Wat hebt gij voor plannen met den generaal Bustamente?" vroeg
don Gregorio.
Don Tadeo was volkomen bezadigd, kalm en onverschrokken: ieder
spoor van aandoening was op zijn gelaat verdwenen, dat overigens
zoo wit en strak stond als marmer.
Aan eene tafel gezeten met een vouwbeen in de hand, waarmede
hij achteloos op een stapeltje papieren trommelde, hoorde hij de vraag
van don Gregorio nauwelijks aan, en keek hij op, met het voorkomen
van iemand die zich met ernstige beschouwingen had bezig gehouden.
»Beste vriend," antwoordde hij, »wij hebben gisteren door harde
middelen, die ik betreur omdat zij veel menschenlevens gekost hebben, de ernstig bedreigde 'vrijheid des vaderlands gered, en de regeering op hechte grondslagen gevestigd ; maar al is het mij, dank zij
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uwe hulp en die van zoo vele getrouwe patriotten als aan onze zijde
gestreden hebben, gelukt om don Pancho Bustamente te doen vallen
en zijne heerschzuchtige ontwerpen voor altijd te vernietigen, daarom
heb ik mij toch niet in zijne plaats gesteld. Indien ik dat deed, zou
ik op mijne beurt een verrader zijn, en dan ware het land slechts
uit het eene gevaar gered om het in een ander, wellicht nog grooter
te dompelen."
»Maar gij zijt de eenige man die . . ."
»Spreek mij daar niet van," viel hij hem met drift in de rede, »ik
ken mij-zelven het recht niet toe, om aan mijn medeburgers denkbeelden en inzichten op te dringen, die op zich zelve zeer goed kunnen wezen, ten minste naar mijn gevoelen, maar die daarom de hunne
nog niet zijn. De man die ons onder het juk wilde brengen is verslagen, zijne dwinglandij bedreigt ons niet langer, mijne rol is geëindigd. Ik moet aan het volk, waarvan ik de eer heb een der minstbeduidende leden uit te maken, het recht overlaten om vrijelijk den
man te kiezen die voortaan het algemeene belang zal beschermen
en regelen."
»Maar wie zegt u dat gij die man niet zijt?"
»Ik !" hernam don Tadeo met vaste stem.
Don Gregorio sprong op van verrassing.
»Verwondert u dat, vriend," vervolgde don Tadeo ; »maar wat zoudt
gij anders willen ? Het is zoo. Reeds gisteren heb ik in alle richtingen
renboden afgezonden, opdat niemand zich in mijne voornemens zou
vergissen ; ik hijg naar het oogenblik waarop ik het hoogste gezag
kan nederleggen als een last die voor mijne matte schouders te zwaar
is en tot het ambteloos leven terug zal keeren, dat ik, helaas !" vervolgde hij met een bitteren glimlach, »liever nooit had moeten verlaten."
»0 ! spreek zoo niet, don Tadeo 1" riep don Gregorio met drift, »de
dankbaarheid des volks is u voor altijd verzekerd."
»Alles ijdele damp, vriend 1" hervatte don Tadeo spotachtig, »weet
gij zoo vast dat het volk voldaan is met het door mij volbrachte
werk ? Wie bewijst u dat het niet liever de slavernij verkiest? Het
volk, beste vriend, is als een groot kind, dat men steeds met fraaie
woorden heeft gepaaid, en dat alleen loftuitingen had voor zijne
onderdrukkers, standbeelden voor zijne tirannen . . . spreken wij er
niet meer van, mijn besluit is genomen, niets zal het meer veranderen."
»Maar . .." meende don Gregorio te zeggen.
Don Tadeo stuitte hem met een wenk.
»Nog een woord," zeide hij ; »om staatsman te zijn, vriend, moet
men in de wereld op het pad dat men zich voorschrijft alleen staan
zonder kinderen, zonder familie, zonder vrienden, en de menschen
niet anders beschouwen of behandelen dan als de stukken op een
schaakbord ; in een woord, men moet zijn hart nimmer voelen kloppen voor anderen, of er komt spoedig een oogenblik waarop men,

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

9

hetzij door afmatting, of zelfzucht, of wat het ook wezen mag,
tegen wil en dank die klopping2n des harten hoort, en dan is men
verloren ; de man die de hoogste macht bezit moet alles verzaken
wat menschelijk is, behalve den uitwendigen schijn."
»Hoe zijt gij voornemens te handelen?
»Vooreerst zal ik den generaal Bustamente naar Santago zenden ;
want al heeft die man den dood verdiend, wil ik zijn doodvonnis
niet op mijne verantwoording hebben ; er is gisteren op mijn bevel
bloed genoeg vergoten ; hij vertrekt dus morgen onder geleide van
den generaal Cornejo en den senator Sandias ; deze twee personen
zullen hem niet laten ontsnappen ; zij hebben er te veel belang bij
om hem tot zwijgen te brengen; overigens zal hij niet vertrekken
zonder sterk eskorte, om tegen een overval gedekt te zijn, ingeval,
hetgeen ik intusschen niet geloof, zijne aanhangers hem mochten pogen
te ontzetten."'
»Uwe bevelen zullen stipt worden uitgevoerd."
»Het zijn de laatsten die gij van mij ontvangen zult, vriend."
»Waarom dat ?''
»Omdat ik nog heden de hoogste macht op u wil overdragen."
»Maar . . . mijn vriend!"
»Geen woord verder, bid ik u, mijn besluit staat vast. Gaan wij
thans samen naar dien jongen Franschman, die mijne arme dochter
zoo ridderlijk en met eigen levensgevaar heeft willen verdedigen."
Don Gregorio volgde hem zonder te antwoorden.
De graaf de Prébois-Crancé was, met voorkennis van don Gregorio in eene afzonderlijke kamer geplaatst, waar hij met de meeste
zong verpleegd werd.
Zijn toestand was intusschen zoo goed als men verwachten kon ;
hij gevoelde zich reeds veel beter,
Het bezoek van don Tadeo deed hem groot genoegen. Trangoil
Lanec had zich niet bedrogen ; als door een wonder hadden de
ciolksteken slechts vleeschwonden gemaakt ; alleen bloedverlies was
de oorzaak der zwakheid, waarin de jongeling zich bevond, wiens
wonden zich reeds begonnen te sluiten, en die binnen weinige dagen

zijn gewone levenswijs zou kunnen hervatten.
Door een soort van bravade, die juist met het karakter van Louis
strookte, lag hij behoorlijk gekleed, half uitgestrekt op een gemakkelijken leuningstoel te lezen, toen don Tadeo en don Gregorio binnenkwamen.
Don Tadeo naderde hem met levendige drift en drukte hem de
hand.
»Beste vriend," zeide hij met warmte, »God heeft u en uw kameraad met mij in betrekking gebracht, ik kende u slechts sedert weinige maanden, en toch heb ik aan u beiden, en vooral aan u eene
heilige verplichting, daar ik mij nooit van zal kunnen kwijten."
Bij deze vriendschappelijke woorden helderde het gelaat van den
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jonkman zichtbaar op, een glimlach vtan genoegen plooide zich om
zijne lippen en een licht rood kleurde zijne wangen.
»Waarom zoudt gij zoo veel gewicht hechten aan het weinige dat
ik heb kunnen doen, Tadeo ?" zeide hij ; »helaas ! ik had mijn levet)
gaarne willen opofferen om dona Rosario voor u te behouden."
»Wij zullen haar wel terugvinden,' antwoordde don Tadeo met
nadruk.
»0 ! als ik te paard kon stijgen," riep de jonkman, »zou ik haar
nu reeds op het spoor zijn."
Op dit °ogenblik werd de deur geopend en kwam er een peon
binnen, die don Tadeo eenige woorden influisterde.
»Laat hem hier komen, dadelijk 1" riep don Tadeo me.t drift •, zich
toen tot Louis wendende, die hem nieuwsgierig aanstaarde, vervolgde
hij : »Wij krijgen reeds bericht."
Een Indiaan trad binnen.
Die Indiaan was Joan, de man dien Curumilla niet had willen
dooden, maar als bode naar Valdivia had afgezonden.

XLVIII.
JOAN.
De kleeren die de Indiaan aan het lijf had waren met slijk bezoedeld en op verscheidene plaatsen gescheurd. Men kon het hem,
wel aanzien dat hij een snellen en moeielijken tocht had gemaakt,
dwars door heggen en struiken en langs afschuwelijke wegen.
Hij groette de beide heeren met een bevallige nederigheid, kruiste
de armen over zijn borst en bleef bedaard wachten tot men hem
ondervragen zou.
»Mijn broeder behoort tot den dapperen stam der Zwarte Slangen,
niet waar ?" vroeg don Tadeo.
De krijgsman boog het hoofd ten teeken van toestemming.
Don Tadeo kende het karakter der Indianen, hij had jaren lang
onder hen gewoond en wist dat zij niet spreken dan in de uiterste
noodzakelijkheid ; het zwijgen van dezen man verwonderde hem dus,
niet.
»Hoe heet mijn broeder?" hervatte hij.
De Indiaan stak fier het hoofd op.
»Joan," zeide hij, »tot aandenken van een krijgsman der blanken
dien ik gedood heb in een malocca, en wiens naam de mijne
werd."
»Goed !" hervatte don Tadeo met een somberen glimlach, »mijn
broeder is zeker een beroemd opperhoofd in zijn stam ?"
De Indiaan meesmuilde en wierp een trotschen blik in 't rond.
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»Mijn broeder komt zeker van zijn dorp," vervolgde don Tadeo,
»om zijne zaken met de bleekgezichten te regelen, en mij te verzoeken recht te willen spreken tusschen hem en zijn broeders ?"
»Mijn vader bedriegt zich," antwoordde de Indiaan min of meer
stroef, »Joan is geen Huilich, hij is een krijgsman der Puelchen,
mijn vader weet het wel ; Joan roept nooit iemands hulp in ; als
beleedigd wordt, wreekt hem zijne lans."
Don Gregorio en Louis volgden met gespannen nieuwsgierigheid
dit gesprek, maar zij begrepen er geen woord van, daar zij nog
niet bevroedden waar don Tadeo heen wilde.
»Mijn broeder neme mij het niet kwalijk," zeide hij, »maar hij
moet toch eenige reden hebben om zich aan mij te vertoonen ?"
»Die heb ik," zei de Indiaan.
»Dat mijn broeder zich dan verklare."
»Ik antwoord op de vragen die mijn vader mij doet," zei Joan
buigende.
Zoo zijn de Araucanen ; hoe ernstig de boodschap ook wezen mag
waarmede men hen belast, al was er zelfs het leven van een mensch
mede gemoeid, zullen zij nooit rond en duidelijk voor de zaak
uitkomen, voordat degeen die hen ondervraagt, hen met behendigheid tot spreken weet te dwingen.
Zonder twijfel verlangde Joan niets liever dan alles te vertellen
wat hij wist, hij had zich vreeselijk gehaast om een paar uren vroeger aan te komen ; en toch moest men hem woord voor woord,
als tegen wil en dank uit de keel halen.
Deze bijzonderheid zal onzen lezers misschien onbegrijpelijk of ten
minste overdreven voorkomen, en nochtans is zij niet anders dan
de zuivere waarheid. Wij zelven zijn er dikwijls getuige en niet zelden het slachtoffer van geweest, gedurende den tijd dien wij, min
of meer gedwongen, in Araucanië hebben doorgebracht.
Don Tadeo wist wel met welken man hij te doen had. Een heimelijk voorgevoel verwittigde hem dat Joan met een belangrijke
tijding belast was, hij zag er dus niet tegen op zijn verhoor voort te
netten.
»Van waar komt mijn broeder ?"
»Van de tolderio San Miguel."
»Dat is ver van hier ; mijn broeder moet dus reeds lang geleden
vertrokken zijn?"
»Keyen — de maan — ging juist schuil achter de hooge bergen,
en de Poron-Choyké — het Zuider Kruis — verspreidde zijn helderen
glans over het aardrijk, toen Joan zijne reis begon om zich naar zijn
vader te begeven."
De afstand tusschen San Miguel en Valdivia bedraagt ongeveer
achttien uren gaans.
Don Tadeo verwonderde zich dus over de snelheid waarmede
Joan dezen tocht had afgelegd. Dit bevestigde hem in zijn vermoe-
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den dat de Indiaan brenger van hoogst gewichtige tijdingen moest zijn.
Hij nam een glas dat op de tafel stond, vulde het tot den rand
met aguardiente de pisco en bood het hem aan, er met eene minzame
stem bijvoegende :
»Laat mijn broeder dit glas vuurwater drinken, het stof van den
weg heeft hem waarschijnlijk den mond droog gemaakt, zoo dat hem
het spreken minder gemakkelijk valt dan hij wel wenscht. Als hij
gedronken heeft, zal zijne tong wel losser worden."
De Indiaan glimlachte, de begeerte straalde uit zijn oog ; hij greep
het glas en ledigde het in een enkelen teug.
»Goed !" riep hij, met de tong klappende, terwijl hij het glas weder
op tafel zette, »mijn vader is gastvrij, hij is gewis de Groote Arend
der bleekgezichten."
»Mijn broeder is zeker door het opperhoofd van zijn stam herwaarts
gezonden?" hervatte don Tadeo, die zijn doel niet uit het oog verloor.
»Neen," antwoordde Joan, »ik kom van Curumilla."
»Curumilla!" herhaalden de drie mannen, onwillekeurig huiverende.
Don Tadeo haalde dieper adem, hij begon te zien waar hij was.
»Curumilla is mijn Penni," zeide hij, »is er een ongeluk met hem
gebeurd ?"
»Hier is zijn mantel en zijn hoed," antwoordde Joan.
»Rechtvaardige hemel 1" riep Louis, »is hij dood ?"
Don Tadeo voelde zijn hart kloppen.
»Neen," hervatte de Indiaan, »Curumilla is een Ulmen, hij is dapper en wijs. Joan had het jonge meisje met de hemelsblauwe oogen
opgelicht, Curumilla had Joan kunnen dooden, maar heeft het niet
gedaan, hij heeft hem liever tot zijn vriend willen maken."
De drie blanken hoorden met gespannen aandacht, want hoe dubbelzinnig het verslag van Joan ook wezen mocht, begrepen zij dui•delijk genoeg dat hun vriend Curumilla de schakers op het spoor
was.
»Curumilla is goed !" antwoordde don Tadeo, »zijn hart is groot
en zijn ziel is niet wreedaardig."
»Joan was het hoofd van de bende die het blanke meisje heeft
opgelicht, Curumilla heeft. zijne kleederen met hem gewisseld," vervolgde de Indiaan met zekeren trots, »en hij heeft tot hem gezegd :
Joan, ga naar den Grooten Arend der blanken en verzeker hem dat
Curumilla -de jonge maagd zal redden, of omkomen ; Joan heeft
gehoorzaamd zonder aarzelen, hoe lang de weg ook wezen mocht."
»Mijn broeder heeft welgedaan," sprak don Tadeo, terwijl hij den
Indiaan met kracht de hand drukte.
Het gelaat van Joan blonk van genoegen.
»Is mijn vader tevreden ?" riep hij, »des te beter."
»Ei," hervatte don Tadeo, »had mijn broeder het jonge blanke
meisje opgelicht, dan werd hij er zeker goed voor betaald ?"
De Indiaan begon te meesmuilen.
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»De groote yegua — merrie — met de zwarte oogen is mild,'
zeide hij.
»Ha ! dat dacht ik wel !" riep don Tadeo, »altoos die vrouw ! altijd die duivelin ; o, dona Maria ! wij hebben eene vreeselijke rekening samen te vereffenen."
Eindelijk wist hij alles wat hij met zoo veel belangstelling had wenschen te vernemen.
Louis stond met veel moeite op van den grooten stoel, daar hij
op uitgestrekt lag, en naderde langzaam don Tadeo.
»Mijn vriend," zeide hij met eene zachte stem, bevend van aandoening, »wij moeten dona Rosario redden."
»Ik dank u vriend," antwoordde don Tadeo, »ik dank u voor uw
welwillenden ijver, maar helaas ! gij zijt te zwak, uwe wonden beletten het u, het zou uw dood zijn."
»Wat gaat mij dat aan," riep de jonkman met drift, »al moest ik
er bij omkomen ; ik zweer u, don Tadeo de Leon, dat ik niet zal
kunnen rusten voor dat dona Rosario weder vrij en in uwe macht is."
Don Tadeo drong hem om weder te gaan zitten.
»Beste vriend," zeide hij, »drie getrouwe mannen zijn de schakers
van mijne dochter reeds op het spoor."
»Uwe dochter ?" riep Louis, met blijkbare verrassing.
»Helaas ja, don Louis, mijne dochter. Waarom zou ik dat voor
u geheimhouden ? die engel met hare blauwe oogen die gij tot
tweemaal toe hebt pogen te redden, is mijn kind, het eenigste geluk, de eenige vreugd die mij in de wereld overblijft."
» 0 ! wij zullen haar, wij moeten haar terugvinden!" riep Louis met
nadruk.
Don Tadeo was intusschen zoo overspannen, dat hij den hartstochtelijken toon van den jongen graaf niet opmerkte.
Laatstgenoemde werd meer en meer opgewonden ; in weerwil van
de pijn die hij gevoelde, scheen hij al zijne krachten terug te hebben bekomen.
»Vriend," vervolgde don Tadeo, »de drie mannen daar ik u van
sprak, zoeken op dit oogenblik naar het arme kind ; laten wij hunne
plannen niet belemmeren, misschien zouden wij er meer kwaad dan
goed aan doen. Hoeveel het mij ook kosten mag, ik moet wachten."
Louis scheen het niet met hem eens en bewoog zich onrustig.
»Ja, ik begrijp u; die werkeloosheid hindert u geweldig ; helaas t
don Louis, gelooft gij dan dat mijn vaderhart er niet onder lijdt ?.
de angst die mij verscheurt is schier ondragelijk, als ik aart den
toestand denk waarin mijne dierbare dochter zich bevindt, maar ik
gevoel dat iedere poging die ik thans zou willen beproeven haar
behoud in de waagschaal zoude stellen ; ik onderwerp mij dus aan
de noodzakelijkheid, al kost het mij bloedige tranen, dat ik mij tot
werkeloosheid gedoemd zie."
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»'t Is waar," zei de gewonde, »ik beken wij moeten wachten;
maar o mijn God! zoo te wachten terwijl zij lijdt, terwijl zij wellicht
om ons roept, helaas ! dat is verschrikkelijk! arme vader, arme
dochter!"
»Ja," hervatte don Tadeo geroerd, »beklaag mij, beste vriend,
beklaag mij vrij !"
»Maar toch," begon de Franschman op nieuw, »dat lijdelijk afwachten kan niet lang duren; gij ziet wel, ik ben sterk genoeg, ik kan
immers loopen, ik ben overtuigd dat ik mij nog gemakkelijker te
paard zal houden."
Don Tadeo begon te glimlachen.
»Gij zijt een held, wat uw moed en uw goed hart aanbelangt,
beste vriend, ik weet niet hoe ik u genoeg zal dank zeggen ; gij
geeft mij den moed terug die mij ontbrak, en maakt mij bijna even
bereidvaardig als gij zijt."
»0, dat verheugt mij ! dat gij weder 'wed schept," antwoordde
Louis, dien een zedige blos de bleeke wangen deed gloeien.
Don Tadeo wendde zich tot Joan.
»Blijft mijn broeder hier?'
»Ik ben tot mijn vaders orders,' antwoordde de Indiaan.
»Kan ik mij op mijn broeder verlaten?"
»Joan heeft slechts één hart en één leven, beiden behooren aan
.de vrienden van Curumilla."
»Mijn broeder heeft goed gesproken, ik zeg er hem dank
De Indiaan boog.
»Dat mijn broeder na drie zmsondergangen terugkome, hij zal ons
den weg wijzen en naar Curumilla geleiden."
»Met den derden zonsopgang is Joan weder hier."
Na eene zwierige buiging voor de drie heeren, verwijderde de Indiaan zich om eenige uren rust te nemen, die hij wel noodig had na
zijn vermoeienden tocht.
»Don Gregorio," hervatte de dictator, zich tot zijn luitenant wendende, »gij zult den generaal Bustamente eerst over drie dagen naar
'Santiago vervoeren. Ik zal mij bij uw eskorte aansluiten tot aan den
viersprong, waar de weg naar San Miguel begint. Deze drie dagen
zijn voor u onmisbaar," vervolgde hij tegen Louis, »wij weten niet
welke gevaren en vermoeienissen ons op zulk eene reis wachten ;
het is volstrekt noodig dat gij sterk genoeg zijt om ze te kunnen
weerstaan."
»Nog drie eeuwen uitstel !" mompelde de jonkman wrevelig van
-ongeduld.
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XLIX.
DE HALALI.
Wij moeten thans tot Curumilla terugkeeren.
De nacht was buitengewoon donker, zelfs het licht der sterren verschool zich achter dikke wolken.
Op den hals hunner paarden gebogen, die zij gedurig met stem en
zweep aanzetten, draafden de twee vluchtelingen steeds voort met
lossen teugel, in de richting van een bosch dat zich donker aan den
horizon afteekende.
Maar de tallooze kronkelingen van het pad dat zij verplicht waren
te volgen, schenen hen telkens weder van het doel hunner wenschen
te verwijderen. Wanneer zij eenmaal het bosch hadden bereikt, waren
zij gered.
Eene doodelijke stilte hing loodzwaar op de woestijn. Bij tusschenpoozen huilde de herfstwind door de takken van het hooge geboomte, dat hier en daar langs den weg stond, en bedekte bij iedere
stormvlaag de reizigers met een stortbui van dorre bladeren.
Maar de vluchtelingen verpoosden niet ; zij reden voort zonder een
woord te spreken, zonder om te zien, met de oogen onafgewend
naar het bosch gericht, welks grenzen zij wel is waar gedurig naderden, maar nog op verre na niet bereikt hadden.
Plotseling klonk achter hen het luide gehinnik van een paard, dat
de lucht verscheurde als een schorre krijgstrompet.
»Wij zijn verloren!" riep Curumilla wanhopig, »men zet ons achterna."

»Wat zullen wij doen ?" zuchtte dona Rosario angstig.
Curumilla antwoordde niet.
De paarden renden altoos voort.
»Houd op 1" riep de Ulmen een poosje later.
De paarden stonden oogenblikkelijk stil.
Het jonge meisje liet hem zonder tegenspreken begaan! sinds de
laatste uren leefde zij slechts in een roes en gevoelde zij zich als
onder den last van een benauwenden droom.
De Indiaan liet haar afstijgen.
»Stel vertrouwen in mij," zeide hij, »al wat een mensch doen kan
zal ik beproeven om u te redden."
»Dat weet ik," antwoordde zij minzaam, »wat er ook gebeure,
vriend, ik zeg er u dank voor."
Curumilla nam haar op en droeg haar weg met zooveel gemak
alsof hij een kind in zijn armen had.
»Waarom draagt ge mij ?" vroeg zij.
»Om geen twee voetsporen te maken," antwoordde Curumilla.
Eindelijk zette hij haar voorzichtig op den grond neder, onder een
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grooten boom, aan welks voet een dicht cactusboschje was opgeschoten.
»Deze boom is hol," zeide hij, »daar moet mijne zuster zichin verbergen, en er niet vandaan gaan, voordat ik terug kom."
»Verlaat gij mij ?" vroeg zij angstig.
»Ik moet een valsch spoor maken," zeide hij, »weldra ben ik weder
hier."
Het jonge meisje aarzelde, zij werd bang ; zich zoo geheel alleen
te bevinden, midden in de wildernis, in het holst van den nacht,
— dit was te veel en deed haar onwillekeurig huiveren.
Curumilla kon wel gissen wat er in haar gemoed omging.
»Het is onze eenigste kans op behoud," zeide hij treurig ; »als
mijne zuster wil, zal ik bij haar blijven, maar zoo zij dan verloren
gaat, heeft Curumilla er geen schuld aan."
De strijd oefent den wil en drijft het bloed sneller door de aderen ; dona Rosario behoorde niet tot die zwakke zenuwachtige meisjes
uit de groote Europeesche steden, die als ziekelijke planten vr den
bloeitijd verwelken. Aan de Indiaansche grenzen opgevoed, was het
leven in de wildernis voor haar niet nieuw : menigmaal op jachtpartijen had zij zich in nagenoeg gelijke toestanden bevonden ; zij bezat
eene sterke ziel en een gezond krachtvol gestel, en zij begreep ten
volle dat zij, zooveel zij vermocht, den man moest helpen, die zijn
leven voor haar in de bres stelde, en dat zij hem zijne reeds zoo
moeielijke taak niet onmogelijk moest maken.
Zij nam dus oogenblikkelijk haar besluit, verzette zich met kracht
tegen de vrees die haar bevangen had en zei als een kleine heldin :
»Ik ben bereid ; wat mijn broeder zegt zal ik doen."
»Goed !" antwoordde de Indiaan, »dat mijne zuster zich danin den
boom verschuile."
Thans schoof hij voorzichtig de cactus-struiken en lianen uiteen,
die den voet van den boom omringden en wees naar de holte van
den stam, waar het meisje sidderend inkroop en weldra verborgen
was als een arm ringelmoschje in een arendsnest.
Toen Curumilla zag dat dona Rosario rustig in den hollen boom
zat, bracht hij zorgvuldig de struiken weder in hare vorige gedaante
en maakte zijn verholen schat achter dit luchtig gordijn geheel onzichtbaar.
Na zich verzekerd te hebben dat alles in orde was, en dat zelfs
de meest geoefende Indianen-blik niet zou kunnen vermoeden dat
de struiken verschoven waren geweest, keerde hij naar de paarden
terug, besteeg het zijne, nam het andere bij de teugels mede en vertrok in vollen galop, rechthoekig de baan snijdende die hij tot hiertoe gevolgd had ; zoo rende hij tien minuten voort, zonder een
oogenblik te vertragen.
Vervolgens, toen hij oordeelde ver genoeg van den boom verwij-:
derd te zijn waar dona Rosario verborgen zat, steeg hij af, luisterde
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een poos scherp toe, en deed de schapenvacht van de pooten der
paarden, daar hij het thans noodig oordeelde de aandacht zijner vervolgers tot zich te trekken ; daarop steeg hij weder in den zadel en
rende op nieuw voort.
Het duurde niet lang, of hij hoorde achter zich paarden galoppeeren : het geluid, eerst op grooten afstand, kwam allengs naderbij en werd eindelijk zeer duidelijk hoorbaar.
Curumilla begon reeds te hopen dat zijn krijgslist gelukt was en
nam een kloek besluit.
Hij zette nu den gang van zijn paard nog sterker aan, en terwijl
hij het de houten met ijzer beslagen sporen met verdubbelde kracht
deed voelen, greep hij met beide vuisten zijn lans, stak haar voor
zich uit in den grond en toen op eens overleunende, tilde hij zich
met een stouten sprong uit den zadel en viel tamelijk onzacht maar
zonder zich te bezeeren op het gras neder, de paarden aan hun lot
overlatende, die thans uit eigen beweging hun woedenden loop vervolgden.
Curumilla sloop de struiken in, en begaf zich terstond op weg
om naar dona Rosario terug te keeren, wel overtuigd dat zijne vervolgers, door het valsche spoor in de war gebracht, hunne vergissing
niet zouden kunnen bemerken voor dat het reeds te laat was.
De Ulmen bedroog zich echter, gelijk wij nader zien zullen.
Antinahuel had zijne mosotones in alle richtingen uitgezonden om
de vluchtelingen op te sporen, terwijl hij met dona Maria in het dorp
achterbleef en den uitslag afwachtte. Het groote opperhoofd der
Aucas was een veel te kloek en te wel ervaren krijgsman om zich
door de list van Curumilla, hoe fijn gesponnen ook, te laten beet
nemen.
Zijne veldontdekkers keerden weldra de een na den ander terug.
Zij hadden niets gevonden. Alleen de laatstkomenden brachten
twee met stof en zweet overdekte paarden mede, die door hen in
het bosch waren opgevangen.
Dit waren de twee paarden die Curumilla aan hun lot had overgelaten.
Zou zij ons ontsnapt zijn ?" prevelde de Linda terwijl zij van spijt
hare handschoenen verscheurde.
»Zuster," antwoordde de Toqui met een veelbeteekenden glimlach,
»als ik een vijand vervolg, ontsnapt hij mij niet."
»Dat ziet gij wel!" riep zij.
»Geduld !" antwoordde hij; »zij hadden nog een goeden kans,
hunne paarden gaven hun gelegenheid om ons vooruit te komen ;
maar dank zij de genomen voorzorg hebben zij die kans nu niet meer ;
ik heb hen genoodzaakt hunne paarden te verlaten, die hun alleen
hadden kunnen redden ; begrijpt mijn zuster dat niet?" vervolgde
hij : »binnen een uur zullen zij in onze handen zijn."
»Te paard dan ! en oogenblikkelijk op weg !" riep dona Maria met
.
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zenuwachtig ongeduld, terwijl zij reeds naar buiten trad ; en met
een sprong was zij in den zadel.
5, Welaan ! te paard !" antwoordde Antinahuel.
Zij vertrokken. Het opperhoofd bestuurde de troep, en dona Maria
reed naast hem. Voor ditmaal hadden zij den rechten weg gekozen,
en reden juist dien kant uit waar de vluchtelingen hun ontsnapt
waren.
Intusschen was Curumilla weder bij dona Rosario terug gekomen.
»Wel ?" vroeg zij met eene angstige, half gesmoorde stem.
»Binnen weinige oogenblikken zijn wij in hunne handen," antwoordde
de Ulmen treurig.
»Hoe dat ? is er dan geen hoop meer?"
»Geen de minste," hernam hij, »zij zijn meer dan vijftig man stel k,
wij zijn reeds van alle kanten omsingeld."
»0 mijn God I wat heb ik toch gedaan, dat uwe hand zoo zwaar
op mij drukt?" riep zij.
Curumilla, geen kans meer ziende om zijn lot te ontgaan, had
zich achteloos op den grond uitgestrekt; hij nam de pistolen uit
Lordel en legde ze naast zich op het gras : hij kruiste de armen
op de borst, en zoo wachtte hij met Indiaansche onverschilligheid
zijne verbitterde vijanden af, aan welke hij ondanks al zijne pogingen
het jonge meisje niet had kunnen onttrekken.
Reeds hoorde men in de verte het dof gedruisch der galoppeerende
paarden ; het gedruisch werd van minuut tot minuut duidelijker.
Nog een kwartier uurs en alles zou voorbij zijn.
»Dat mijne zuster zich bereide, Antinahuel komt," zeide Curumilla
onverschillig.

Het jonge meisje ontroerde bij den hardvochtigen toon waarop de
Ulmen sprak. Zij beschouwde hem met innig medelijden.
»Arme man," riep zij, »waarom hebt gij mij pogen te redden?"
»De jonge maagd met de hemelsblauwe oogen is de vriendin
mijner blanke broeders," zeide hij, »ik zal mijn leven voor haar
opofferen."
Dona Rosario kwam uit haar schuilhoek te voorschijn, en naderde
den Ulmen.
»Gij moet niet sterven, hoofdman," zeide zij met eene zachte door.
dringende stem, »ik wil het niet."
»Waarom niet? ik vrees geen marteling, mijne zuster zal zien hoe
een opperhoofd sterft."
»Hoor eens," zeide zij, »gij hebt de bedreigingen van die dame
gehoord, zij bestemde mij tot slavin, mijn leven loopt dus geen gevaar."
Curumilla hoog toestemmend.
»Maar," vervolgde zij, »als gij nu hier blijft en gevangen wordt, dan
zal men u immers dooden ?"
»Ja,", riep hij koelbloedig.
wie zal dan mijn wedervaren aan mijne vrienden berich/En dan,
—
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ten ? Indien gij sterft, hoofdman, hoe zullen zij dan weten wat er
van mij geworden is ? en hoe zullen zij mij dan ooit kunnen verlossen ?"
»'t Is waar dat zij dat niet kunnen."

»Gij moet dus in 't leven blijven, hoofdman, zij het niet om u zelven,
dan is het om mijnentwil, ga dus heen en haast u."
»Verlangt mijne zuster het?"
»Ik wil en ik vorder het."
»Goed!" riep de Indiaan, »dan ga ik ; maar laat mijne zuster den
moed niet verliezen, weldra zal zij mij wederzien, ik herzeg haar :
moed en hoop !"
Op dit oogenblik klonk het gedruisch der cavalcade dicht in de
nabijheid, — zij waren geen vijftig passen meer verwijderd.
De Ulmen greep zijne wapenen, stak de pistolen in zijn gordel, en
met een bemoedigenden wenk ten afscheid aan dona Rosario sloop hij
het hooge gras in, en verdween.
Het jonge meisje staarde hem een oogenblik als versuft na, maar terstond herstelde zij zich, hief fier het hoofd op, en prevelde met een
ferme stem dit eene woord :
»Moed!"
Hiermede trad zij uit het boschje dat haar nog verborgen hield en
plaatste zich stoutmoedig midden op den weg.
Antinahuel en de Linda waren geen tien passen van haar af.
»Hier ben ik !" riep zij onverschrokken : »doe met mij wat u behaagt."
Hare vervolgers, door deze onversaagdheid getroffen, bleven stom
van verbazing staan.
Door zich op deze wijs over te leveren, had het moedige meisje
Curumilla gered.

L.
SLANG EN ADDER.
Dona Rosario stond nog onbewegelijk midden op het pad, met de
armen op de borst gekruist, met opgeheven hoofd en fieren blik.
De Linda was nauwelijks van hare ontroering bekomen, die de
plotselinge verschijning van hare gevangene haar veroorzaakt had,
of zij sprong van haar paard, greep het jonge meisje bij den arm en
schudde haar hevig.
»Wel, weP" riep zij op schamperen toon, »men zou toch zeggers,
dat lieve kind, heeft zij zich zoo door ons laten naloopen? Caramba!
wat verbeeldt gij u ; trotsche feeks? Wees maar niet bang, wij zullen
u die zwerfzuchtige buien wel afleeren."
Dona Rosario beantwoordde dezen woordenvloed alleen met een
niinachtenden glimlach.
»0 !" vervolgde de verbitterde courtisane haar op nieuw heftig bij
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den arm schuddende, »ik zal uw trotsch karakter wel weten te

buigen."
»Mevrouw !" riep Dona Rosario zachtzinnig, »gij doet mij vreeselijk
zeer."
»Slang !" hervatte de Linda, haar woest van zich afstootende, »ik
zou u onder mijne voeten kunnen vertrappen."
Dona Rosario waggelde eenige stappen terug, zij stiet met haar
voet tegen een boomwortel en viel.

In haar val was zij met het hoofd op een scherpen steen thuis,
gekomen, zij gaf een lichten gil, en werd terstond bewusteloos.
Antinahuel ijlde naar haar toe om haar op te heffen, zij bloedde
sterk uit eene wond aan haar voorhoofd. Toen de Toqui dit zag,.
brulde hij als een jaguar. Hij bukte over haar heen, hief haar medelijdend op, en trachtte zoo veel hij kon het bloed te stelpen dat.
uit de wond vloeide.
»Foei!" riep de Linda met een spottenden lach, »doet gij het
werk van oude vrouwen, gij 1 een der grootste opperhoofden van uw
volk? Laat dat malle kind met rust, zij heeft uwe hulp niet noodig,,,
die bloeding zal haar goed doen."
Antinahuel verkropte zijne woede en zweeg, maar hij had op dit
oogenblik de furie kunnen verscheuren en wierp haar zulk een grim-migen blik toe, dat zij van schrik terug deinsde en zich onwillekeurig in staat van tegenweer stelde, door de hand in haar keurs te
brengen, en naar den kleinen dolk te grijpen, dien zij altijd bij zich
droeg.
Intusschen bleef de zorg van Antinahuel zonder de minste uitwerking, het meisje lag steeds buiten kennis.
Met hare gewone scherpzinnigheid, had de Linda terstond geziendat bij den Araucanen-chef de liefde. sterker was dan de haat en na
kwam op eens al haar trots weder boven.
»Laat dat schepsel op een paard binden en keeren wij naar de.
tolderia terug," riep zij gebiedend.
»Deze vrouw behoort aan mij," riep Antinahuel ; »ik alleen hebhet recht om over haar te beschikken zooals mij goeddunkt."
»Nog niet hoofdman," antwoordde zij, »de eene gift voor de andere : als gij eerst den generaal zult hebben gered, geef ik u haar
over."
Antinahuel haalde de schouders op.
»Mijne zuster vergeet dat ik dertig mosotones bij mij heb, en dat
zij maar alleen is"
»Dat wil zeggen?" vroeg zij op hoogen toon.
»Dat wil zeggen," herhaalde hij koel, »dat ik de sterkste ben en
dat ik zal doen wat mij behaagt."
»Ah 1" riep zij meesmuilend, is het aldus dat gij uwe beloften denkt_
te houden?"
»Ik bemin deze vrouw," zeide hij met eene diepe stem.
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»Garai! dat begrijp ik wel," hervatte zij vinnig, »dat is juist de
reden waarom ik u haar overlever."
»Ik wil niet hebben dat zij lijdt."
»Het schijnt wel dat wij elkander al zeer weinig verstaan," riep zij
altoos op schertsenden toon, »ik wil haar opzettelijk aan u geven,
opdat zij door u lijden zou."
»Als mijne zuster het zoo beschouwt, bedriegt zij zich."
»Gij weet niet wat gij zegt, goede vriend, en schijnt het hart der
blanke vrouwen niet te kennen."
»Ik begrijp mijne zuster niet."
»Gij begrijpt niet dat die vrouw u nooit beminnen kan dat zij voor
u nooit anders dan afkeer en haat zal gevoelen, en dat, naarmate gij
u voor haar vernedert, zij u des te dieper zal verachten."
»0 !" antwoordde Antinahuel, »ik ben een veel te groot opperhoofd
om mij dus door eene vrouw te zien verachten."
»Gij zult het ondervinden. Intusschen eisch ik mijne gevangene
van u terug."
»Mijne zuster krijgt haar niet."
»Zegt gij dat in goeden ernst?"
»Antinahuel schertst nooit."
»Welnu, beproef het dan, mij haar te ontnemen!" riep zij stampvoetend.
En met een sprong als een tijgerin stiet zij den Toqui woest van
zich af, vloog naar dona Rosario, en zette haar den dolk zoo dicht
op de keel, dat er een weinig bloed te voorschijn kwam.
»Ik zweer u, hoofdman," riep zij met eene krijschende stem en een
gelaat tintelend van gramschap, »zoo gij niet trouw de verbintenissen
nakomt, die gij jegens mij hebt aangegaan, en mij met deze vrouw
laat handelen zooals het mij behaagt, zal ik haar dooden als een
hond."
Antinahuel uitte een vervaarlijken kreet.
»Houd op !" brulde hij verschrikt ; »ik stem alles toe."
»Ha !" riep de Linda met een zegevierenden lach, »ik wist wel
dat ik in dezen strijd de overhand zou behouden."
Het opperhoofd beet zich op de vuist, om bij het gevoel zijner
onmacht zijne woede te verkroppen ; hij kende de furie daar hij mede
te doen had te goed, om langer een strijd vol te houden, die onfeilbaar met den dood van het jonge meisje zou geëindigd zijn, daar
de Linda in haar tegenwoordigen staat van verbittering, niet zou geaarzeld hebben haar slachtoffer te vellen.
Met die verwonderlijke wilskracht, waartoe alleen Indianen instaat
zijn, bedwong hij de gevoelens die in zijn binnenstekookten, plooide
zijne lippen tot een glimlach en sprak met eene zachte stem :
» Oche ! mijne zuster is streng ! maar wat is er mij aan gelegen,
-

of ik die vrouw op staanden voet, dan wel over eenige uren de mijne
nag noemen, daar mijne zuster toch belooft dat ik haar hebben zal ?"
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»Goed, maar alleen op voorwaarde dat generaal Bustamente uit de
macht zijner vijanden verlost worde, hoofdman, eer niet."
»Het zij zoo, zeide hij met een zucht, »daar mijne zuster dit eischt,
kan zij doen wat haar behaagt, en Antinahuel vertrekt !"
»Zeer goed," hervatte zij, »maar mijn broeder moet mij tegen zich
zelven waarborgen ; hij bemint deze vrouw en zou mij wellicht op een
volgenden keer kunnen dwarsboomen."

»Welken waarborg kan ik mijne zuster geven?" vroeg hij met een
bitteren glimlach.
»Deze," murmelde zij : »mijn broeder zwere mij bij Pillian en op het
gebeente zijner voorvaderen, dat hij niet zal pogen mij deze vrouw te
ontnemen, of zich te verzetten tegen hetgeen ik met haar doe, voor
dat de generaal op vrije voeten is."
Het opperhoofd aarzelde, want de eed dien de Linda vorderde is
den Indianen heilig, en zij zouden dien uit eerbied voor de asch
hunner vaderen tot geene prijs durven schenden ; .Antinahuel was
echter in een strik verward geraakt daar hij geen kans zag zich uit
te redden ; hij begreep dus dat het beter zou zijn om goedschiks den
koop toe te slaan, en besloot hiertoe, ofschoon hij in zijn hart een
onverzoenlijken haat zwoer aan haar die hem dwong deze vernedering
te ondergaan, en zich heimelijk voornam om zoodra hij kon zich op
haar te wreken.
»Goed," zeide hij met een glimlach, »mijnezusterstelle zich gerust,
ik zweer bij het gebeente mijner voorvaderen dat ik mij niet zal verzetten tegen hetgeen zij goedvindt te doen."
»Ik dank u, hoofdman," zeide de Linda, »mijn broeder is een groot
krijgsman."
Dona Maria vergiste zich evenmin als Antinahuel in de strekking van
den strijd dien zij samen hadden gevoerd, zij begreep zeer goed dat
zij zich in hem een onverzoenlijken vijand had betrokken en achtte
het raadzaam op haar hoede te zijn.
»Is mijne zuster gereed om mede te gaan ?" vroeg hij.
»Ik moet die vrouw op de gemakkelijkste wijs doen vervoeren,"
antwoordde zij : »laat mijn broeder maar vooruitgaan, ik zal hem
spoedig volgen."
Antinahuel kon geen gepast voorwendsel vinden om langer te blijven
met bomen tred verzamelde hij zijne mosotones, steeg te paard en
vertrok met een blik naar de Linda, die zoo zij er op gelet had haar
van schrik zou hebben doen beven.
Zij werd echter dit oogenblik te zeer door hare wraak bezig gehouden, om op iets anders acht te geven, en staarde met een spotachtigen grijns naar het jonge meisje dat aan hare voeten lag.
»Ellendig schepsel," mompelde zij, »die door een beuzeling in
zwijm valt, uw lijden begint nauwelijks. Don Tadeo ! o, don Tadeo

door dit vrouwspersoon te martelen, zal ik u weten te treffen, en u
noodzaken mij mijn kind terug te geven ! ja, ja 1" vervolgde zij op
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een toon van uitzinnige woede, »al moest ik deze vrouw met eigen
hand verscheuren "
De Indiaansche peones die zij in hare dienst had, wachtten op hare
bevelen. In de drift der vervolging en de daarop ontstane hevige
twist, waren de twee paarden van Curumilla die de veldontdekkers
hadden opgevangen door Antinahuel achtergelaten, zonder dat iemand
zich dezelve had toegeëigend.
»Brengt mij een van die paarden," beval de Linda.
Een der po.ones gehoorzaamde.
Zij liet nu het jonge meisje op den rug van het paard leggen met
het aangezicht naar den hemel gekeerd, en hare hanckn en voeten aan de polsen en enkels om den buik van het paard vastbinden.
»Die vrouw is een weinig zwak op de beenen," zeide zij met een
zenuwachtigen lach, »zij is gevallen en heeft zich erg bezeerd, en
ik zou niet gaarne willen dat zij weder een ongeluk kreeg, zorgt dus
dat gij haar stevig vastbindt."
Gelijk gewoonlijk in zulke gevallen, schepten de bedienden veel
behagen in deze wreede scherts en beijverden zij zich onder dartel
gelach om de bevelen van hunne meesteres stipt uit te voeren.
De arme dona Rosario gaf bijna geen teekenen van leven meer,
hare gelaatskleur was aschgrauw en lijkachtig, terwijl het bloed op
nieuw uit de vond vloeide. Haar lichaam, door de moeielijke houding waarin zij lag, bewoog zich nu en dan krampachtig en kreeg
soms een hevigen schok, die de banden om hare enkels en polsen
nog sterker deed knellen. Een dof kreunen uit haar hijgende borst
bewees van tijd tot tijd hoeveel zij leed. Toen de Linda zag dat
hare bevelen waren volvoerd, steeg zij in den zadel, nam het paard
bij den teugel dat haar slachtoffer droeg, spoorde haar eigen viervoet aan en vertrok in galop.

LI.
DE LIEFDE VAN EEN INDIAAN.
De Linda had Antinahuel weldra ingehaald ; deze, wel wetende
welke eene wreede foltering zij het jonge meisje bereidde, was geen
vijftig passen ver van de plaats waar hij haar verlaten had blijven
staan, ten einde desnoods de snelheid van haar rid te kunnen matigen. In deze berekening bedroog hij zich niet en het gelukte hem werkelijk de Linda te dwarsboomen ; hoe sterk zij ook verlangde om
haar loop te verhaasten en de paarden gedurig aanzette, de trotsche
Indiaan, met de stijfhoofdige traagheid van iemand die zich heeft voorgenomen niets te begrijpen, hield zich alsof hij haar ongeduld niet
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bemerkte en vervolgde zijn tocht op het smalle pad stapvoets, tot zij
eindelijk te San Miguel aankwamen. Deze menschlievende daad, zoo
geheel buiten den gewonen aard van een Araucaansch oppnloofd,
redde wellicht dona Rosario het leven, daar zij anders onder den
snellen draf van haar paard waarschijnlijk zou zijn bezweken.
Toen men de tolderia bereikt had stegen de ruiters af en werd
het jonge meisje losgemaakt en meer dood dan levend in de zelfde
kamer gebracht, waar zij zich een paar uren te voren met de Linda
alleen had bevonden.
De- Indianen die haar droegen, wierpen haar achteloos in een
hoek van het vertrek, zoodat haar gewonde hoofd met een doffen
bons op den harden grond neer kwam. Dona Rosario zag er inderdaad allerakeligst uit en zou ieders medelijden hebben gaande gemaakt, behalve dat der wreede vrouw, die lust had haar te martelen ;
hare lange losgereten haarvlechten vielen haar ordeloos over de half
naakte schouders en kleefden hier en daar op haar verbleekt voorhoofd en wangen ; haar misvormd gelaat en verhavende kleederen
waren met bloed en slijk bezoedeld, en door hare bleeke halfgeopende lippen zag men de dichtgesloten parelwitte tanden. Aan
hare polsen en enkels hingen nog de einden van het grove touw waar
mede men haar op het paard had gebonden, de blauwe striemen en
bloedige zwellingen waren er duidelijk zichtbaar. Haar geheele
lichaam werd nu en dan door zenuwachtige trillingen bewogen, en
hare hijgende borst haalde moeilijk adem.
Zij lag echter nog altijd buiten kennis.
De Linda en Antinahuel traden binnen.
»Arm meisje !" prevelde het opperhoofd.
De Linda zag hem aan met geveinsde verwondering.
»Ik zou u waarlijk niet meer kennen, hoofdman," zeide zij met
een sarcastischen lach, »mijn hemel ! wat kan de liefde een mensch
toch doen veranderen ! wel, Antinahuel! gij de dapperste krijgsman
der vier Utal Mapus van Araucanië, kunt gij u het lot van die kleine malloot zoo sterk aantrekken ? Ik geloof waarlijk dat gij op het
punt zijt om als een zwakke vrouw in tranen uit te breken."
Het opperhoofd schudde het hoofd.
»Ja," antwoordde hij met een somberen blik naar dona Rosario,
»mijne zuster heeft gelijk, het is zoo, ik herken mij zelven niet langer. Ooah !" vervolgde hij op bitteren toon, »is het inderdaad mogelijk, dat ik, Antinahuel, dien de Huincas zooveel leed hebben berokkend, zoo zijn kan? Hoe sterk is dan de kracht van dat noodlottig
gevoel, daar ik nooit van heb willen weten en dat mij thans zoo weekhartig maakt? Die vrouw is van een vervloekt ras, zij behoort een
man wiens voorvaderen sinds eeuwen de beulen der mijnen geweest
zijn : nu ligt zij daar voor mijne voeten, zij is in mijne macht, ik zou
mij aan haar kunnen wreken en den haat bevredigen die mij verteert,
in een woord, haar de gruwzaamste folteringen kunnen doen onder-

nam het paard, dat haar slachtoffer droeg, bij den teugel,
bladz. 23.
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gaan .... maar ik heb er den moed niet toet ik durf niet!
neen, ik durf niet 1
Deze laatste woorden werden op zulk een woest hartstochtelijken
toon uitgesproken, dat zij meer naar het gebrul van een in den strik
gevangen panter geleken, dan naar eene menschenstem. Zij hadden
iets ontzettends, dat den stoutsten zou doen huiveren.
De Linda staarde het opperhoofd aan met eene mengeling van
schrik en bewondering : de half dierlijke hartstocht van den wildeman
trof haar en wekte hare belangstelling — als men het zoo eens noemen mag ; — zij begreep tot welk eene buitensporige hoogte van
razernij en dweepzucht de liefde van den ruwen krijgsman moest
geklommen zijn, die tot hiertoe geen ander vermaak had gekend dan
oorlogvoeren en bloedvergieten en het gereutel zijner slachtoffers.
Daar stond hij, de overwonnen Titan, die te vergeefs kampte met
de alles overweldigende kracht van zijn gevoel, dat hem dreigde te
verstikken, terwijl hij zich schaamde te bekennen dat hij overwonnen
was. Dit schouwspel had voor eene vrouw als de Linda iets verras. sends en bekoorlijks.
»Heeft mijn broeder dat meisje dan zoo lief?" vroeg zij zacht en op
vertrouwelijken toon.
Antinahuel tag haar aan met een verwezen blik alsof hij uit een
droom ontwaakte, en greep haar woest bij den arm.
»Of ik haar liefheb 1" riep hij. »Of ik haar liefheb 1 . . . . Kunt gij
dat nog vragen? Dat mijne zuster luistere en zij zal het weten : Eer
mijn vader zou sterven en naar het E skanane — paradijs — overgaan,
om met de dappere krijgslieden te jagen in de velden der gelukzaligen, liet hij mij tot zich roepen en bracht ik het oor aan zijn mond,
— toen openbaarde hij mij met eene gebrokene stem al de ongelukken onzer familie. »Mijn zoon,' zeide hij ten slotte, »gij zijt de
laatste van mijn geslacht, gelijk don Tadeo van het zijne; sedert de
komst der blanken in ons land, was de familie van dien man op eene
noodlottige wijs, altijd, overal en onder alle omstandigheden in oorlog met de onze ; don Tadeo moet dus sterven en zijn vervloekt
geslacht van de aarde verdwijnen, opdat het onze zijn vorigen luister
kunne hernemen; zweer mij, mijn zoon, dat gij dien man, die ik zelf
nooit heb kunnen treffen, dooden zult." Ik zwoer den eed. »Goed,"
zeide hij, »Pillian bemint de kinderen die hunnen vader gehoorzamen ;
dat mijn zoon dus zijn beste paard bestijge, om zijn vijand op te
zoeken, en nadat hij hem gevonden en gedood heeft, zijn lijk verbrande op mijn graf, zoo zal ik mij in het andere leven nog verheugen." Daarop wenkte mijn vader mij om te vertrekken. Zonder een
woord te zeggen zadelde ik mijn beste paard, en vertrok naar Santiago, met het vaste besluit om mijn vijand te dooclen, ongevraagd waar
of hoe ik hem ontmoette, ten einde mijn vader te gehoorzamen . .."
»Wel! en wat verder?" vroeg de Linda, daar zij zag dat hij plotseling afbrak.
•
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»Wel!" hervatte hij met eene onduidelijke stem, »ik zag die vrouw,
en ik vergat alles, mijn eed, mijn haat, mijne wraak, om aan niets
anders te denken dan aan haar ; en mijn vijand leeft nog."
De Linda wierp hem een blik van verontwaardiging toe, doch Antinahnel merkte het niet op en vervolgde :
»Op zekeren dag, vond die vrouw mij met wonden bedekt, sterliende liggen in een sloot langs den weg daar zij voorbijreed ; zij
vet mij door hare peones opnemen en naar haar steenen toldo brengen, waar zij zelve mij drie maanden lang verzorgde en oppaste, en
den dood tot wijken dwong, die zijne hand reeds over mij had uitgestrekt."
»En toen mijn broeder genezen was?" vioeg de Linda.
»Toen ik genezen was," herhaalde hij in vervoering, »toen vluchtte
ik als een getroffen tijger, met eene ongeneeslijke wond in mijn hart!
Langen tijd heb ik gestreden, tegen mij zelven gestreden, om die
dwaze liefde te overwinnen ; alles was te vergeefs; het is nu twee
zonsondergangen geleden dat ik mijne tolderia verliet; mijne moeder, die ik beminde en vereerde, heeft zich tegen mijn vertrek willen verzetten, daar zij wist dat het de liefde was die mij uit hare
nabijheid verwilderde en dat het doel van mijne reis was om deze
vrouw te zien ; welnu mijne moeder . ..."
»Uwe moeder ?" herhaalde de Linda, »vervolg."
»Daar zij mij halstarrig wilde beletten om heen te gaan, heb ik
haar zonder erbarming onder de hoeven van mijn paard verpletterd !"
riep hij met eene hartverscheurende stem.
»0 !" riep dona Maria, onwillekeurig terugdeinzend.
»Ja, het is schrikkelijk, niet waar, om zijne moeder te dooden ?
om haar te dooden voor eene maagd van een vervloekt ras. . 0 !"
vervolgde hij met een vreeselijken grijns, »zal mijne zuster mij nu
nog langer vragen of ik die vrouw bemin ? . Om harentwil .... om
haar te zien . . . . om haar weder die zoete woorden te hooren spreken,
die zij mij gaf, met hare zachte stem, zoo welluidend als een vogeltje, toen zij mij oppaste in hare toldo, . of al was het maar om
haar weder te zien glimlachen gelijk zij mij voorheen toelachte, daarvoor zou ik met vreugd de heiligste belangen opofferen, en door het
bloed mijner dierbaarste vrienden kunnen waden zoo zij mij wilden te-

rughouden."
Terwijl de Linda hem beluisterde, smeedde zij in stilte hare plannen ; en toen hij zweeg, zeide zij :
»Ik zie nu wel dat mijn broeder die vrouw inderdaad lief heeft ;
hij vergeve mij dus mijne dwaling, daar ik zijn hartstocht slechts als
een van die voorbijgaande luimen beschouwde die niet langer duren
dan een enkele zons-op- en ondergang : ik zie dat ik mij bedrogen
heb en zal mijn misslag weten te herstellen."
»Wat wil mijne zuster hiermede zeggen ?"
»Ik wil hiermede zeggen, dat indien ik geweten had welk eene
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liefde mijn broeder voor dat meisje koesterde, ik haar nooit zoo,
ruw behandeld zou hebben."
»Het arme kind !" zuchtte hij.
De Linda lachte spotachtig.
»0 ! mijn broeder kent de blanke vrouwen niet," zeide zij ; »zij,
zijn als de adders die men te vergeefs zou willen verpletteren, zij
.verheffen zich tegen den voet die haar vertreedt en brengen dien
een venijnigen beet toe. Met de liefde valt niet te redeneeren, anders
zou ik tegen mijn broeder zeggen : wijt het mij dank dat ik deze
vrouw dooden wil, die u de wreedste smarten bereidt ; die vrouw zal
u nooit liefhebben ? hoe dieper gij voor haar buigt en u vernedert, des.
te meer zal zij zich koud, hoogmoedig en minachtend jegens u toonen."

Antinahuel bewoog zich onrustig.
»Maar," vervolgde zij, »mijn broeder bemint die vrouw, ik sta haar
dus aan hem af; eer wij een uur verder zijn zal ik haar, zoo niet geheel hersteld, dan toch buiten gevaar aan hem overleveren, en zonder
de vervulling der belofte die hij mij deed, af te wachten, zal ik hem
vrijheid laten om naar goedvinden over haar te beschikken
»0 ! als mijne zuster dat doet," riep Antinahuel uitgelaten van
vreugde, »zal ik haar dienen als een slaaf."
Dona Maria lachte in haar vuist, zij had haar oogmerk bereikt.
»Ik zal mijne belofte nakomen," hervatte zij, »maar de tijd is kort,
wij kunnen hier niet langer vertoeven, gebiedende plichten roepen
ons, die mijn broeder schijnt te vergeten."
Antinahuel wierp haar een argwanenden blik toe.
»Ik vergeet niets," zeide hij, »den vriend mijner zuster zal ik bevrijden, al moest ik er ook duizend krijgslieden voor opofferen."
»Goed, mijn broeder zal slagen."
»Onder eene voorwaarde, ik vertrek niet voor dat ik de maagd
met de hemelsblauwe oogen weder bij hare kennis heb gezien."
»Laat mijn broeder dan maar terstond order geven om te vertrekken, want binnen tien minuten zal dat teere kind in den verlangden
toestand zijn."
»Goed !" riep Antinahuel, »over drie minuten ben ik weder hier."
Met haastige schreden verliet hij de cuarto.
Zoodra de Linda alleen was, knielde z'i bij het jonge meisje neder, en deed de koorden af die nog om hare handen en voeten zaten, wiesch haar het aangezicht met koud water, bracht hare vlechten
in orde en verbond de kwetsuur die zij aan haar voorhoofd had.
»0 !" prevelde zij, »door deze vrouw heb ik u in mijne macht,
duivel, ga vrij en doe wat gij wilt, ik ben nu zeker dat ik u altijd
voor mijn wil zal kunnen doen bukken."
Zij nam dona Rosa.rio voorzichtig op, zette haar op den grooten
met zachte kussens bekleeden leuningstoel, bracht zooveel mogelijk

haar toilet in orde, en hield haar een flacon met sterk riekende
spiritus onder den neus.
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De spiritus deed weldra de gewenschte uitwerking ; het reutelen
hield op, de borst weed ruimer, dona Rosario slaakte een diepen
zucht, opende de oogen en staarde met kwijnende blikken in het
rond; doch nauwelijks had zij de vrouw gezien die haar zorgvuldig
oppaste, of hare wangen die reeds licht begonnen te blozen, verbleekten op nieuw, zij sloot de oogen en was op het punt van weder
in flauwte te vallen.
De Linda haalde de schouders op, zij nam een tweede flacon uit
haar boezem, opende het arme kind den mond en goot haar eenige
hartsterkende droppels op de lippen.
De uitwerking volgde oogenblikkelijk.
Het jonge meisje richtte zich plotseling op en wendde zich tot de
Linda.
Juist op dit oogenblik kwam Antinahuel terug.
»Alles is gereed," zeide hij, »wij kunnen vertrekken."
»Zoodra gij maar wilt," antwoordde dona Maria.
Het opperhoofd zag dona Rosario, hij glimlachte van genoegen.
»Ik heb mijne belofte gehouden," riep de Linda.
»Ik zal de mijne houden," zeide hij.
»Hoe moet het nu met dat kind?" vroeg zij.
»Zij klijft hier, ik heb voor alles gezorgd."
»Vertrekken wij dan," en zich naar dona Rosario wendende, riep
zij met een boosaardigen lach : »dag, senorita ! tot weerziens."
Dona Rosario vloog op als een losgelaten horlogeveer en greep
haar bij den arm :
»Mevrouw," zeide zij met eene treurige stem, »ik vloek u niet; zoo
gij kinderen hebt, moge God verhoeden dat zij ooit aan zulke folteringen worden blootgesteld als die gij mij hebt doen ondergaan !"
Bij deze woorden, die haar als een gloeiend ijzer in hethart brandd en, gaf de Linda een gil van schrik, het kille zweet parelde op
haar verbleekend voorhoofd en zoo trad zij wankelend de kamer
uit.
Antinahuel volgde haar.
Weldra verkondigde het meer en meer zich verwijderend gedruisch
der galoppeerende paarden aan het jonge meisje dat hare vijanden
vertrokken waren en dat zij zich eindelijk alleen bevond.
Het arme kind, toen zij zich weder vrij aan hare smart kon overgeven, barstte in tranen uit, liet het hoofd in de beide handen zinken
en riep wanhopig :
»0, moeder 1 moeder ! zoo gij nog leeft of waar gij ook wezen
woogt, waarom komt gij uwe dochter niet te hulp ?"
-
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LII.
VOORLOOPIGE REDDINGSMAATREGELEN.
Reeds meermalen in den loop van dit werk hebben wij gezegd, enniet zonder reden komen wij er thans weder op terug, dat de Araucaansche Republiek een volkomen georganiseerd staatslichaam was en
geenszins eene verzameling van woeste Indianenhorden, zooals de..
meeste schrijvers tot hiertoe dit volk hebben trachten voor te stellen..
Om ons gevoelen nader te staven, zullen wij hier eene korte beschrijving geven van de wijze waarop bij hen de militaire macht is inge—
richt.
Wij herhalen nogmaals ; om een volk te beoordeelen moet men
zich niet uitsluitend op het standpunt der tegenwoordige Europeesche
beschaving plaatsen, maar eenvoudig een punt van vergelijking kiezen tusschen het volk zelf en de hen omringende natiën. Het is
maar al te zeker, dat op het tijdstip der ontdekking van Amerika,
en der verovering van Mexico en Peru, de Mexicanen en Peruanen
ten minste even ver in uitwendige beschaving waren gevorderd als
hunne veroveraars, dat de kunsten en wetenschappen bij hen een
zekere mate van ontwikkeling hadden bereikt, die door het barbaarsche stelsel der Spanjaarden alleen werd tegengehouden en dat indien deze volken thans minder beschaafd zijn dan vroeger, de schuld,
hiervan ligt bij hunne onderdrukkers, die geen ander doel schenen
te beoogen, dan de oorspronkelijke bewoners in dien staat van dui—
sternis te dompelen waarin zij thans voortkruipen.
De Araucanen, die men de Spartanen uit Amerika zou kunnen
noemen, hebben altijd dapper gestreden voor het behoud hunner vrijheid, hun grootsten schat, dien zij boven alles op prijs stellen. Voor
hunne vrijheid en onafhankelijkheid hebben de Araucanen al het
overige opgeofferd ; hunne grenzen ongeschonden te bewaren en de
blanken te beletten zich op. hun grondgebied te vestigen, beschouwden
zij als hun eersten en heiligen plicht en als het eenig middel om hunne
bedreigde nationaliteit te redden. Van daar dat de kunsten en
wetenschappen bij hen sedert de komst der blanken in een soort van,
status quo zijn gebleven en zij geen andere vorderingen hebben ge-maakt dan in de oorlogskunst, om des te beter tegen de Spanjaarden bestand te zijn, die hunne grenzen gedurig bedreigden.
De Araucaansche krijgsmacht bestaat uit voetvolk en ruiterij.
Van laatstgenoemde zijn zij eerst begonnen zich te bedienen nadat zij er het nut van hadden: leeren inzien in de eerste tegen,
de Spanjaarden geleverde veldslagen. Door de bijzondere vaardigheid
aan het Indiaansche menschenras eigen, gewenden zij zich spoedig
aan de voor hen nieuwe kunst om paarden te temmen en af te
richten, en maakten daarin zulke snelle vorderingen, dat zij hunne
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meesters weldra ver overtroffen. Zij wisten zich zeer goede paardenrassen te verschaffen en aan te fokken, zoo dat zij reeds in 1568, dus
nauwelijks zeventien jaar na hun eerste treffen met de Spanjaarden,
verscheidene eskadrons kavalerie tegen hen in 't veld konden brengen.
De Toqui Cadegual, de over-bet-over-grootvader van Antinahuel,
was de eerste die deze kavalerie op een geregelden voet inrichtte, en
in weinig tijds zijne ruiterbenden 'zoo vlug en met zooveel vaardigheid leerde manoeuvreeren, dat zij voor de Europeanen zeer geducht
werden.
De manucitalinco — infanterie — is in regimenten en compagniën verdeeld, elk regiment heeft eene sterkte van duizend man en
iedere compagnie van honderd.
De kavalerie is op denzelfden voet ingericht. Alleen is het aantal paarden niet bepaald en wisselt gedurig af.
Ieder korps heeft zijne banier waarin eene enkele ster prijkt, het
zinnebeeld of wapen der natie.
Dit blazoen is wel een zonderling verschijnsel in zulk een afgelegen hoek der bewoonde aarde, bij een volk dat men tot hiertoe
steeds als barbaarsch of wild beschouwde, twee termen die men intusschen, met welnemen der geleerden, niet als eensluitend moet aanmerken.
De krijgslieden dragen niet als de Europeanen, een uniform, zij
hebben alleen behalve hunne gewone kleeding lederen kurassen en
een soort van helmen die op eene bijzondere wijs zijn bereid en hard
gemaakt.
De kavalerie is gewapend met zeer lange lansen, met ijzeren punten van eenige duimen lengte, die de Araucanen zelf smeden, en
met breede korte degens of zwaarden met driehoekigen kling, min
of meer gelijkende naar de dolken of sabelbajonetten onzer infanterie.
In hunne eerste oorlogen bedienden zij zich nog van slinger en
pijl en boog, maar zij hebben dit gebruik bijna geheel afgeschaft,
toen de ondervinding hun geleerd had dat het beter was terstond
met blank geweer op den vijand in te stormen en handgemeen te
worden, ten einde hem te beletten van zijne vuurwapenen gebruik te
maken.
Tot dusver zijn deze dappere krijgslieden er niet in geslaagd
om buskruit te vervaardigen, ondanks alle door hen aangewende
pogingen.
Wij zullen hier te dier zake eene anecdote vermelden, die ons te
'Tucapel werd verhaald en van welke wij, hoe fabelachtig zij ook
schijnen mag, de volle waarheid kunnen waarborgen.
Er waren onder de Spaansche troepen vele negers, en de Arau,canen verbeeldden zich, dat het buskruit uit een extract van het
lichaam dezer arme stakkers vervaardigd werd. Dien ten gevolge
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wilden zij weten wat hier van was en beijverden zij zich om een nege machtig te worden. Dit was niet moeielijk, weldra hadden zij
er een in handen gekregen, en nu lieten zij hem onverwijld levend
verbranden ; zoodra het lichaam van den armen zwarte tot pulver
verteerd was, namen zij de asch om er het beoogde doel mede te
bereiken. Dat zij hierin bedrogen werden zullen wij niet behoeven
te zeggen, en zonder het bezit van de noodige scheikundige kennis
waren zij verplicht van het kruitmáken af te zien.
Bij gevolg bedienden zij zich van vuurwapenen en buskruit slechts
in zoo ver, als zij die op het slagveld of van elders konden machtig worden, overigens moeten wij hier bijvoegen dat zij het schietgeweer even goed weten te behandelen als de meest bedreven Enropeaansche soldaten.
Hunne troepen marcheeren op het geluid der trom en worden voorafgegaan door veldontdekkers, om het terrein ruim te houden.
Gedurende den marsch zit het geheele leger, zoo wel voetvolk als
ruiterij, te paard, hetgeen aan hunne troepenbewegingen eene groote
snelheid geeft ; zaar zoodra er gelegenheid is om slag te leveren,
stijgt de infanterie af, en schaart zich in linie van bataille.
Ofschoon in dit land ieder man, in staat om de wapens te dragen,
tot de krijgsdienst verplicht is, heeft men er geen oorlogsbelasting,
daar ieder soldaat voor zijne wapens en levensmiddelen moet zorgen.
Deze levensvoorraad bestaat in een zak harina fostada
geroost
meel — die aan den zadelknop hangt; andere bagage hebben deze
troepen niet mede te slepen, zoodat zij voorbeeldeloos snel voortrukken, en daar zij zeer waakzaam zijn, hun vijand niet zelden overrompelen.
Als alle krijgshaftige volken, zijn de Araucanen zeer behendig in
het verzinnen en uitvoeren van krijgslisten en in het regelen van de
velddienst.
Als zij bij nacht kampeeren, omwallen zij hun legerkamp met breede
verschansingen, leggen zeer doelmatig werken aan en is ieder man
verplicht om voor zijne tent een bivak-vuur te onderhouden, zoodat
de menigte dezer vuren, wanneer hun legerkorps eenigszins talrijk is,
den vijand schier de ooaben verblindt — en de ..A.raucanen tegen alle
overrompeling beveiligt. Bovendien worden hunne kampen door drie
rijen schildwachten omringd, die zich bij het eerste teeken van onraad
op elkander kunnen terugtrekken, en dus aan het leger den tijd verschaffen om zich in tegenweer te stellen.
Uit het hier voorafgaande blijkt dus dat de Koning der Duisternis
en de generaal Bustamente, elk op zijne wijze, er grootelijks belang
bij hadden om met deze oorlogzuchtige natie op een goeden voet te
staan en haar opperhoofd Antinahuel voor hunne zaak te winnen : te
meer nog, daar de Araucanen op een gegeven teeken, zonder moeite
in staat zijn, om binnen weinige dagen eene legermacht van twintig
duizend man onder de wapens te brengen.
—
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Ongelukkig voor de beide Chiliaansche partijhoofden, was de marl
met wien zij zich zoo gaarne zouden willen verbinden, iemand, wij
zullen niet zeggen van heerschzuchtigen aard, want de macht die hij
reeds bekleedde was de hoogste die hij ooit hopen kon — maar
inderdaad een gloeiend patriot, die niets minder beoogde dan voor
zijne landgenooten al het grondgebied te heroveren, dat de Spanjaarden in vroegere met goed gevolg gevoerde oorlogen hun van tijd
tot tijd ontroofd en in de Chiliaansche Republiek hadden opgenomen.
Hij wilde dus, hoe bezwaarlijk het ook schijnen moest, de grenzen
van Araucanië uitbreiden, aan de eene zijde tot aan Rio Concepcion
en aan de andere tot aan de straat van Magellaan.
Gelijk doorgaans de droomen der veroveraars, was ook deze schier
voor geene verwezenlijking vatbaar. De Chilianen, hoe gering ook op
de meeste punten hunne getalsterkte in vergelijking van die hunner
woeste tegenstanders wezen mag, zijn, wij moeten dit tot hun lof
zeggen, zeer dappere soldaten ; bovendien zijn zij wel onderwezen,
goed gedisciplineerd, en door goede officieren gekommandeerd, die
de krijgskunst zoo wel practisch als theoretisch verstaan en dus gerust
iederen vijand kunnen afwachten en het hoofd bieden.
De kleine troep ruiterij, aan welks hoofd, zooals wij gezien hebben,
Antinahuel en de Linda optrokken, reed snel in de diepste stilte
den weg van San Miguel naar de vallei waar den vorigen dag de
vernieuwing der tractaten had plaats gehad.
Tegen het opgaan der zon, daalden zij reeds af naar de vlakte,
doch nauwelijks hadden zij het hooge gras aan den oever der kleine
vroeger door ons gemelde rivier bereikt, of een ruiter in vollen galop reed hun te gemoet.
Deze ruiter was het Zwarte Hert.
Antinahuel liet zijn eskorte dadelijk halt maken, en bleef staan om
hem af te wachten.
»Waarom maken wij hier halt?" vroeg dona Maria ; »laten wij liever doorrijden."
Antinahuel beschouwde haar met een spotachtigen blik.
»Is mijne zuster soldaat?" vroeg hij.
De Linda beet zich op de lippen van spijt, maar antwoordde
niet.
Zij begreep dat zij een fout had begaan, door zich met zaken te
bemoeien die haar niet aangingen.
In Araucanië, evenals in alle door Indianen bewoonde landen, is de
vrouw een soort van Heloot en tot den ruwsten arbeid gedwongen;
maar onder geen beding hoegenaamd zou het 'haar vergund zijn zich
met zaken in te laten, die alleen tot de bevoegdheid der mannen

behooren.
De opperhoofden vooral, zijn ten dien opzichte onverbiddelijk streng,
en ofschoon dona Maria eene Spaansche was en bijna als de zuster
van Antinahuel werd beschouwd, had deze toch, in weerwil van zijne
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voorzichtigheid en zijn persoonlijk belang om haar niet tegen zich in
te nemen, zich niet kunnen weerhouden om eene aanmerking te maken en haar te doen gevoelen dat zij eene vrouw was en als zoodanig de mannen ongestoord hun gang moest laten gaan.
Dona Maria door zijne scherpe terechtwijzing gekrenkt, hield de
teugels van haar paard in, en reed eenige stappen terug, zoo dat
.Antinahuel zich thans aan het hoofd van zijn troep alleen bevond.
Na verloop van vijf minuten, hield het Zwarte Hert, met de grootste vaardigheid, zijn paard in en bleef hij naast den Toqui stilstaan.
»Keert mijn vader tot zijne kinderen terug ?" vroeg hij met een
diepe buiging om zijn opperhoofd te begroeten.
»Ja," antwoordde Antinahuel.
»Is mijn vader over zijne onderneming voldaan ?"
»Ik ben er over voldaan.'
»Gelukkig dat mijn vader geslaagd is."
»Wat heeft mijn zoon gedaan gedurende mijn afzijn ?"
»Ik heb de bevelen van mijn vader uitgevoerd,"
»Allen ?"
»Allen."
»Goed ! Heeft mijn zoon ook tijding van de bleekgezichten ontvangen ?"
»Ja."
»Van welken aard?"
»Eene groote menigte Ghaplios maakt zich gereed om Valdivia te
verlaten en zich naar Santiago te begeven."
»Goed ! Weet mijn zoon ook met welk doel ?"
»Dat weet ik."
»Mijn zoon zegge het mij dan."
»Zij moeten naar Santiago met een gevangene, dien zij generaal
Bustamente noemen."
Antinahuel wendde het hoofd om naar dona Maria en wisselde
met haar een blik van verstandhouding.
»Op welken dag hebben de Huincas hun vertrek uit Valdivia vastgesteld ?"
»Overmorgen met enditha — zonsopgang — gaan zij op weg."
Antinahuel dacht eenige oogenblikken na.
»Weet mijn zoon wat hij doen moet ?" zeide hij : »binnen twee
uren zal hij zijn kamp in de vlakte opbreken en met al zijne krijgslieden zich naar den Canon del Rio Seco richten, waar ik intijds bij
hem zal komen ; heeft mijn zoon mij begrepen ?"
»Ja," antwoordde het Zwarte Hert, met eene toestemmende buiging.
»Goed 1 mijn zoon is een ervaren krijgsman, hij zal mijne orders
naar behooren uitvoeren."
De onder-Toqui glimlachte van zelfvoldoening bij deze lofspraak
van zijn chef, die er anders alles behalve mild mede was ; en na
OPPERH. D. AUCAS. II.
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eerbiedig voor hem gebogen te hebben, deed hij zijn paard eenige
sierlijke sprongen maken en reed naar zijn kamp terug.
Antinahuel, in plaats van zijn tocht nu langer in de gevolgde richting voort te zetter, wendde zich een weinig rechts af en sloeg op
een fermen draf met zijne mosotones den weg in naar het gebergte.
Na een tijdlang zwijgend te zijn voortgereden, naast dona Maria, die
sedert zijne laatste terechtwijzing zich wel wachtte hem weder aan
te spreken, wendde hij het hoofd naar haar toe.
»Heeft mijne zuster begrepen welke bevelen ik daar straks gegeven heb ?" vroeg hij haar.
»Neen." antwoordde zij met een lichten zweem van ironie. »Zooals
mijn broeder te recht heeft aangemerkt, ik ben geen krijgsman en
bijgevolg niet in staat om zijne militaire plannen te beoordeelen."
Het opperhoofd glimlachte trotsch.
»Die ik daar even gaf waren zeer eenvoudig," hernam hij op zekeren toon van nederigen hoogmoed, »de Canon del Rio Seco is een
enge bergpas, dien de bleekhuiden op hun tocht naar Santiago
moeten passeeren en in welken vijftig uitgelezen ruiters met goed
gevolg een twintigmaal sterkeren vijand kunnen bevechten. Op dat
punt heb ik besloten de Huincas af te wachten ; de Moluchos zullen
de hoogten bezetten, en wanneer dan de blanken zonder erg den
bergpas zijn binnengetrokken, val ik hen met mijne krijgslieden van
alle kanten tegelijk aan en zullen zij tot den laatsten man worden
afgemaakt, zoo zij dwaas genoeg zijn om weerstand te bieden."
»Bestaat er dan geen andere weg om zich naar Santiago te begeven ?"
»Er is geen andere ; zij moeten hem passeeren."
›,.Dan zijn zij verloren !" riep zij verheugd.
»Reddeloos verloren !" riep hij trotsch : »de Canon del Rio Seco
is beroemd in onze geschiedenis : daar was het dat mijn voorzaat
Cadegual, de groote Toqui der Araucanen, aan het hoofd van acht
honderd Heiligen een gansch leger van Spanjaarden versloeg, toen
deze verwaande bleekhuiden zich reeds verbeeldden de Aucas te
hebben ten onder gebracht !"
»Mijn broeder verbindt zich dus om don Pancho Bustamente te
bevrijden ?"
ija ! tenzij de hemel op ons nederviel 1" riep hij met een verwaten
glimlach.
Vier uren later bereikte de kleine schaar den Canon del Rio Seco.

LIII.
TEGENLIST
Zooals Trangoil Lanec voorspeld had, nam Louis de Prebois-Crancé
verwonderlijk snel in beterschap toe.
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Hetzij uit sterk verlangen om zoo spoedig mogelijk zijne nasporingen te beginnen , hetzij door zijn gezond en levendig gestel,
maar op den dag voorafgaande aan dien tot de afreis bepaald, gevoelde hij zich volkomen wel, en verklaarde hij aan don Tadeo, dat
hij in staat zou zijn om zoodra men maar wilde op weg te gaan.
In vele verdichte verhalen ziet men niet zelden personen, die heden
zwaar gewond werden, reeds den volgenden dag, alsof er niets gebeurd was, allerlei gewaagde en moeielijke tochten ondernemen ; in
het werkelijk leven nochtans gaat dit zoo gemakkelijk niet.
De natuur heeft hare onomkoopbare rechten, voor welke de mensch,
ook de sterkste, verplicht is te buigen.
Zoo dus de jonge Franschman op den vijfden dag na zijne verwonding zich reeds hersteld gevoelde, was dit alleen omdat zijne
kwetsuren slechts onbeduidende vleeschwonden waren, en hij alleen
door bloedverlies eene tijdelijke verzwakking had ondergaan, daarbij
zeer spoedig van bekwam, dank zij zijn gezond gestel en de telkens
herhaalde compressen van oregano-blad, een plant die de onwaardeerbare eigenschap bezit om alle wonden bijna °ogenblikkelijk te
doen sluiten en genezen.
Intusschen hebben wij reden genoeg om te denken dat de jongman, door zijne liefde verblind, zich in den terugkeer zijner krachten
deerlijk bedroog. Het ongeduld dat hem bézielde deed hem zeker
alles gelooven. In allen geval, gaf de lichaamsbeweging die hij zich
veroorloofde, reden om te denken, dat hij de waarheid sprak, en dat
hij inderdaad genoegzaam hersteld was.
Nog eene andere onrust woelde in het hart van den jongen Franschman : Valentin namelijk, zijn trouwe hond Cesar en Trangoil Lanec
waren reeds drie dagen vertrokken, zonder dat iemand wist wat er
van hen geworden was ; Curumilla,, wiens komst door Joan was aangekondigd, had nog niets van zich laten zien of hooren. Al deze drangredenen liepen samen om het ongeduld van den jongman schier ondragelijk te maken.
Don Tadeo, op zijn beurt, was weinig beter op zijn gemak.
De arme vader hield de oogen steeds naar de bergen gericht, en
sidderde van smart, bij de gedachte aan het leed, waaraan zijne geliefde dochter te midden van hare oplichters zou zijn blootgesteld.
Met dat al — zonderlinge tegenstrijdigheid van het menschelijk
gemoed! waarin de neigingen en hartstochten zich steeds kruisen,
elkander opheffen en vernietigen, zoodat de mensch die zich door
zijn hartstocht laat beheerschen, vaak van de eene zwakheid in de
andere vervalt, of op een bedriegelijke wijs wordt staande gehouden ; —
ondanks den hevigen angst die don Tadeo beklemde, was het
voor hem eene zekere zelfvoldoening, toen hij aan de grievende
smart dacht die op hare beurt dona Maria zou folteren, wanneer
zij eenmaal vernemen zou dat hetzelfde meisje, dat zij thans zoo onbarmhartig zocht te kwellen, hare eigen dochter was : het eenigste
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schepsel op aarde dat zij wezenlijk lief had, de onschuldige oorzaak
van haar haat tegen don Tadeo, in één woord, de lang verlorene,
wier lijden de ontaarde vrouw, indien zij alles wist, zoo diep zou
bejammeren, dat zij iederen traan van het arme kind, des noods,
met haar eigen bloed zou willen betalen.
Don Tadeo, als man van karakter, met edele en grootmoedige
gevoelens bezield, verzette zich met kracht tegen deze hem door
den haat ingeblazen gedachten, maar zij keerden telkens sterker
en hardnekkiger terug, zoo groot is de dorst naar wraak die den
mensch van nature is aangeboren.
Don Gregorio, aan wiens handen de dictator de uitvoerende macht
had toevertrouwd, verhaastte op aandrang van Louis, die hem geen
oogenblik verliet, zooveel mogelijk de toebereidsels voor hun vertrek
op den volgenden dag.
Het was ongeveer acht ure des avonds, in een der zalen van het
cabildo ; don Gregorio, na hun de noodige instructiën te hebben gegeven, had den generaal Cornejo en den senator Sandias weggezonden, met last om don Pancho Bustamente naar Santiago over te brengen. Hij sprak nog een poosje met don Tadeo en met den jongen
graaf over de reis van den volgenden dag, het eenige onderwerp dat
deze drie mannen op dit oogenblik nog eenig belang kon inboezemen,
toen de deur der kamer • onverwacht werd geopend en een man met
drift binnenkwam.
Die man was Curumilla.
»Ik ben er I" antwoordde de Ulmen neerslachtig.
De arme Indiaan was uitgeput door vermoeienis en gebrek, men
liet hem op een stoel plaats nemen en haastte zich hem eenige ververschingen aan te bieden.
Niettegenstaande de bedaardheid en waardigheid, waaraan inzonderheid de Indiaansche opperhoofden van hunne jeugd af zich gewennen, wierp Curumilla zich letterlijk op de hem voorgezette spijzen en verslond ze met wolven-vraatzucht.
Deze wijze •van doen, zoo geheel in strijd met de gewoonte der
Araucanen, gaf aan de blanken, die het aanzagen, reeds stof tot nadenken, en deed hen niet zonder reden vermoeden dat de Ulmen,
om het karakter van zijn landaard zoo verregaande te verloochenen,
wel zeer veel moest geleden hebben.
Zoodra Curumilla zijn honger naar behooren gestild had, liet hij
zich niet lang bidden om tot in de kleinste bijzonderheden alles te
vertellen wat er met hem sedert zijn vertrek uit het kamp gebeurd
was, hoe hij het jonge meisje had gered, en nauwelijks een uur
daarna gedwongen werd om haar weder aan de macht harer vijanden
prijs te geven.
Toen de brave Indiaan dona Rosario aan haar lot overliet, had hij
zich niet verder van haar verwijderd dan noodig was om niet zelf
door hare oplichters te worden gevangen genomen ; en terwijl hij
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zich zorgvuldig voor hunne blikken wist te verbergen, was hij hun op
het spoor gevolgd en had hij hen niet uit het oog verloren, maar al
hunne gangen bespied, hetgeen des te gemakkelijker viel, daar zij
zich niet bekommerden om hem te zoeken.
De Koning der Duisternis en de graaf bedankten hem voor zijn
trouwe en ijverige dienstbetooning.
»Ik heb nog niets gedaan," zeide hij, »daar wij alles van nieuws
moeten beginnen ; en nu," vervolgde hij, bedenkelijk het hoofd
schuddend, »nu zal het vrij wat moeielijker gaan, want zij houden
scherp toezicht."
»Morgen," antwoordde don Tadeo, »gaan wij samen op weg om
hen na te sporen.
»Ja," hervatte het opperhoofd, »ik weet dat gij morgen vertrekken
moet."
De drie anderen keken verwonderd op ; zij begrepen niet hoe het
plan van hun vertrek, in weerwil van hunne voorzog om het geheim
te houden, reeds ruchtbaar was geworden.
Curumilla glimlachte.
»Er bestaan voor de Aucas geene geheimen," zeide hij, »wanneer
zij die weten willen. Antinahuel is met alles bekend wat hier omgaat."
»Dat noem ik eene onmogelijkheid," riep don Gregorio met
drift.
»Dat mijne broeder mij hoore," hernam het opperhoofd bedaard;
»morgen met het opgaan der zon trekt een detachement van duizend
man blanke soldaten uit Valdivia, om een gevangene naar Santiago
over te brengen, dien de bleekhuiden generaal Bustamente noemen,
is het niet zoo?"
»Ja," antwoordde don Gregorio, »ik moet bekennen dat hetgeen gij
mij zegt volkomen juist is ; maar wie heeft u zoo goed ingelicht ? dat is
het wat mij verbaast."
»Ik moet u zeggen," meesmuilde de Ulmen glimlachend, »dat de
man door wien ik al deze bijzonderheden vernam, tot een ander
sprak, zonder te weten dat ik zijne woorden afluisterde."
»Verklaar u nader, hoofdman, als ik u verzoeken mag," riep don
Tadeo, »wij staan als op heete kolen, en verlangen zeer te weten
wie onze vijanden zoo goed aangaande onze bewegingen heeft ingelicht."
»Ik heb u reeds gezegd dat ik den troep van Antinahuel volgde,
maar ik moet er nog bijvoegen dat ik dien nu en dan vooruit liep :
zoo kwamen de Toqui en zijne mosotones, altoos in gezelschap van
die snoode blanke vrouw, die Guécubu — de geest des kwaads zelve
moet zijn, eergisteren morgen met zonsopgang gezamenlijk in de vallei
waar de vernieuwing der tractaten heeft plaats gehad ; op dat °ogenblik sloop ik juist als een slang door het hooge prairiegras, ongeveer twintig passen voor den troep uit. Wij waren niet ver van het
kamp der Puelchen, en zoodra het Zwarte Hert den grooten Toqui
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der Araucanen zag naderen, steeg hij te paard en reed in gestrekten
draf naar hem toe. Daar ik mij verzekerd hield, dat deze twee mannen onder hun gesprek licht eenige gezegden zouden ontvallen die
ons later van dienst konden zijn, nader ik hen zoo spoedig mogelijk
om geen woord te verliezen van hetgeen er gesproken werd, en zoo
kwam ik zonder dat zij het vermoedden hunne plannen op het spoor."
»Hunne plannen !" herhaalde don Gregorio, »zijn zij dan voornemens
ons aan te vallen ?"
»De bleeke vrouw heeft Antinahuel doen zweren, den gevangene, die
haar vriend is, te bevrijden."
»En ?"
»En, Antinahuel zal hem bevrijden."
»0, hé!" riep don Gregorio, »dat plan is gemakkelijker te beramen
dan uit te voeren, hoofdman."
»Mijn broeder vergist zich."
»Hoe dat?"
»De soldaten zijn genoodzaakt den Canon del Rio Seco te passeeren."
»Onvermijdelijk."
»Dat is het punt waar Antinahuel met zijne mosotones de bleekge
zichten zal aanvallen."
»Sangre de Dior'!" riep don Gregorio, »wat nu gedaan?"
»Het eskorte zal geslagen worden," merkte don Tadeo aan, blijkbaar onthutst.
Curumilla zweeg.
»Ik ken het opperhoofd," zeide de graaf, »hij is de man niet om
zijne vrienden in de verlegenheid te laten, misschien weet hij wel
een middel om hen het gevaar te doen ontwijken dat hij hun aanwees."
»Maar," hervatte don Tadeo, »dat gevaar is ongelukkig maar al
te dreigend, er bestaat geen andere doortocht dan die verwenschte
bergengte, wij moeten die noodwendig passeeren, en vijf honderd
kloeke mannen zijn genoeg om daar een gansch leger tegen te houden, ja in de pan te hakken."
»Dat bewijst nog niets," riep Louis volhoudend, »ik herhaal wat ik
gezegd, heb, het opperhoofd is een ervaren krijgsman, zijn geest is
rijk aan hulpmiddelen, ik houd staande dat hij er iets op weet om
ons uit dezen nood te helpen."
Curumilla lachte den Franschman toe en wenkte hem dat hij gelijk had.
»Ik was er zeker van," riep Louis; »kom aan, hoofdman, spreek
gij weet immers wel een middel om ons dien gevaarlijken bergpas
te doen vermijden ?"
»Dat durf ik niet stellig zeggen," antwoordde de Ulmen, »maar
als mijne blanke broeders kunnen goedvinden om mij te laten begaan, neem ik op mij om de plannen van Antinahuel en zijne Medgezellen te verschalken, en wellicht, wat meer is," vervolgde hij, »te
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gelijkertijd de jonge maagd met de hemelsblauwe oogen te redden."
»Spreek ! spreek! hoofdman," riep de graaf met drift, »zeg ons
welk plan gij voorhebt, deze caballeros zullen zich geheel op u verlaten; niet waar, mijne heeren?"
»Ja," antwoordde don Tadeo, »wij zijn geheel aandacht, hoofdman."
»Maar," hervatte Curumilla, »dat mijne broeders zich wel bedenken, eene zaak moet ik vooruit bedingen, namelijk, dat zij mij vol-

strekt meester laten om de onderneming te besturen."
»Daar geef ik u mijn woord op, Ulmen," zei don Gregorio, »wij
zullen niets anders doen dan gij ons beveelt."
»Goed !" zei het opperhoofd, »dat mijne broeders luisteren."
En nu ontwikkelde hij hun zonder langer te toeven zijn weloverlegd plan, dat, zoo als te verwachten was, in allen deele werd goedgekeurd.
Don Tadeo en de graaf vooral waren in blakende geestdrift en
beloofden er zich de schoonste uitkomst van.
Toen de laatste maatregelen bepaald en alle dingen behoorlijk afgesproken waren was het reeds diep in den nacht geworden en hadden de vier onderhandelaars groote behoefte om een weinig rust te
nemen, ten einde zich op de gevaren van hun gewaagden tocht tegen den volgenden dag voor te bereiden ; inzonderheid Curumilla,
die sedert eenige dagen bijna niets geslapen had, suizebolde letterlijk
van vermoeienis.
Alleen Louis scheen geen lust te gevoelen om voor het herstel
zijner krachten te zorgen ; als men naar hem had willen luisteren,
zouden zij reeds onmiddellijk op weg zijn gegaan.
Maar de voorzichtigheid vorderde gebiedend, dat men zich eenigen

slaap zou vergunnen, en ondanks de aanmerkingen van den graaf,
ging het gezelschap uiteen.
De jongman, tegen wil en dank verplicht om voor de tegenwerpingen van meer ervaren mannen te wijken, trok pruilend en half ontevreden af, maar nam zich in stilte voor, dat hij wel zorgen zou op
het bepaalde uur van vertrek gereed te zijn en ook zijne vrienden
hun tijd geen °ogenblik te laten verslapen.
Als alle verliefden, wanneer zij het beminde voorwerp moeten missen, dacht hij zich eenigszins schadeloos te stellen door ten minste
over haar te kunnen praten, en troonde hij daartoe Curumilla naar
zijne kamer. Maar de arme Ulmen was te zeer vermoeid om hem
aan te hooren, en had zich nauwelijks op zijne matras uitgestrekt,
of hij verzonk zoo diep in de rust, dat de jongman geen kans zag
hem een °ogenblik wakker te houden.
Tot eer van Louis moeten wij intusschen zeggen dat hij zich zijne
teleurstelling spoedig getroostte, toen hij bedacht, dat het welslagen
hunner onderneming grootendeels van Curumilla afhing, en dat deze
onvermijdelijk rust noodig had, om na de doorgestane vermoeienissen
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zijne volle kracht te verzamelen tot het bewijzen van goede diensten
op den volgenden dag.
Hij liet dus den Ulmen gerust slapen, zooveel hij maar wilde, maar
het was hem onmogelijk om diens voorbeeld te volgen. De twee ti
rannen der jeugd — ongeduld en liefde -- hadden zijn hoofd op hol
gebracht ; met een diepen zucht drentelde de graaf de kamer uit, en
den trap op, naar de azoleo
het platte dak — van het paleis,
waar hij den blik onafgewend naar de bergen richtte, die hunne sombere kruinen aan den schemerenden horizon zoo dreigend en toch
zoo hoopvol verhieven, en weldra verzonk hij in romaneske droomen
om alleen te denken aan dona Rosario.
Niets haalt er bij de zuivere, kalme, streelende frischheid van een
Amerikaanschen nacht. De diep blauwe hemel met tallooze sterren
bezaaid, onder welke het zuidelijke Kruis fonkelt met onvergelijkelijken glans, die kristalheldere, reine atmospheer, bezwangerd met
duizend balsemgeuren en afgekoeld door den levenwekkender zeewind, die er zijn prikkelenden adem mede vermengd, alles werkt sa.
men om de zinnen te streelen en het hart te stemmen tot zoete
mijmeringen. •
In zulk een nacht en alleen, moest Louis wel een geruimen tijd
alle besef voor de buitenwereld verliezen.
Toen hij weder tot zich zelven kwam en er aan dacht om naar
zijne kamer terug te keeren, begonnen de sterren reeds een voor
een aan het luchtruim te verdwijnen en schakeerde een lichter band
van geel en flauw rosé den oostelijken horizon.
De dag zou niet lang meer vertoeven met aan te breken.
»Het is tijd I" riep de jongman, en hij klom haastig den trap der
azoleo af, om zijne kameraden te wekken. Maar hij vond hen reeds
op en gereed om te vertrekken. Hij alleen was de achterblijver geweest.
Trouwens, onze lezers zullen deze zaak zoo onbegrijpelijk niet
vinden.
Louis had gedroomd ; de anderen hadden geslapen.
—

LIV.
ELCANON DEL RIO SECO.
Hij die niets dan de zoogenaamde natuur van Europa heeft gezien,
kan zich onmogelijk een juist en volkomen denkbeeld maken van de
grootschheid en majesteit, waarmede het landschap in Amerika zich
voordoet.
Niet alleen dat de bijl des houthakkers sedert eeuwen de aloude
bosschen in Gallië, Germanje, Scandinavië enz. heeft uit- en omgehouwen en er de woeste en onbegaanbaarste gedeelten uit deed ver-
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dwijnen, maar de langgevestigde beschaving, de dichte bevolking, de
menigte steden en dorpen, wegen en kanalen, akkers en plantsoenen,
de geweldige drukte en beweging van handel en nijverheid en stoomvermogen, hebben de Oude Wereld zoozeer verandetd dat de oppervlakkige beschouwer in Europa overal het eerst de hand van den
mensch meer dan die van het Opperwezen opmerkt.
Op Europeesch terrein hebben zoovele geslachten elkander afgewisseld, z ijn zoo vele koninkrijken en gemeenebesten als vulkanen

uit den woeligen bodem opgerezen en er later weder in weggezonken, dat het schier onmogelijk is om onder de puinhoopen, waarmede
het menschelijk bedrijf den grond dien wij betreden bedekt heeft,
het zegel der goddelijke hand te herkennen, welks stempel zich in de
Amerikaansche wildernis nog ongeschonden vertoont, en den mensch
die het voor de eerste maal aanschouwt, met onbeschrijfelijken eerbied
en ontzag vervult.
In de Nieuwe Wereld zijn geene atheïsten. Ongeloovigen en godverzakers kunnen er niet bestaan.
Amerika is het land van het levendig en natuurlijk geloof, omdat
Gods hand er overal zichtbaar is, ook voor ieder die haar niet zou
willen zien, of zelfs maar beproeven om er aan te twijfelen.
Vele geleerden hebben willen beweren, dat Amerika inderdaad
nieuw was in vergelijking met de oude bekende wereld ; deze stelling
is even ongerijmd als die volgens welke dit land alleen uit Azië
en door middel van de straat Behring bevolkt zou zijn geworden.
De ontzaglijke bouwvallen van Palenque, eene stad kortelings in
Yucatan ontdekt, wijzen niet alleen op eene oudheid even ver als
die van Egypte terug, maar tevens op eene wijze van beschaving, die
de voorgeslachten der Oude Wereld nooit bezeten hebben.
Het zoogenaamde roode of koperkleurige menschenras, hoe men
het ook verklare, schijnt even oorspronkelijk en aan Amerika eigen
te zijn, als de blanke, gele en zwarte rassen aan de Oude Wereld.
Ter dier zake herinneren wij ons een schrander gezegde, eens
door een opperhoofd der Comanchen aan een zendeling gedaan, die
hem, ik weet niet bij welke gelegenheid, trachtte te bewijzen dat er in
Amerika geen oorspronkelijk menschenras bestaan kon, omdat volgens
een der oudste Bijbelsche gedenkstukken, Noach slechts drie zonen
had, van welke de een Europa, de andere Azië, en de derde Afrika
had bevolkt, en dat de inwoners der Nieuwe Wereld noodwendig van
een dezer drie afkomstig moesten zijn.
»Broeder," zei de Indiaan, »ik denk dat zij die de overlevering van
Noach bewaard hebben, hem slechts drie zonen hebben gegeven,
omdat in dien tijd ons land nog onbekend was ; ware dit niet het
geval geweest, dan zouden zij misschien den vierden niet vergeten
hebben."
Dit argument heeft wel iets van een kwinkslag ; wij laten het voor
de liefhebbers van dergelijke onderzoekingen over om er ernst van
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te .maken, in het volste vertrouwen, dat ook dit verschil, wat er overigens van wezen mag, tusschen natuurlijke ervaring en bijbelsche
oorkonde, eenmaal op eene voor beiden bevredigende wijs zal worden
opgelost, en keeren hiermede tot ons onderwerp terug.
Het Chiliaansch grondgebied, en vooral het Araucaansch gedeelte,
is een der meest afwisselende en natuurlijk verwikkelde van gansch
Amerika. Chili bezit niet minder dan drie en twintig, altoos in werking zijnde vulkanen, waarvan sommige, zooals de Antoca, eene ontzettende hoogte bereiken ; buitendien zijn in dit land de aardbevingen om zoo te zeggen aan de orde van den dag, en gaat er nauwlijks een jaar voorbij, dat niet een of meerder steden of dorpen
door deze vreeselijke landplaag verzwolgen worden.
Araucanië, zooals wij reeds eenmaal gezegd hebben, is in vier zeer
verschillende kwartieren of landstreken verdeeld.
De aan de zee gelegene Languern Mapus, of Zeeland, is laag en
vlak, maar men voelt er van afstand tot afstand den grond onder
zijne voeten als opgolven, die zich bovendien onophoudelijk verheft,
tot aan de Cordilleras, en hier op sommige plaatsen reeds kleine
bergen vertoont.
Op tien mijlen afstands van San Miguel de la Frontera, een ellendig dorp door vijfentwintig of dertig veehoeders der Huilichen bewoond,
op den weg naar Arauco, stijgt de bodem eensklaps en vormt een
muur van graniet, welke kruin met ongerepte wouden van pijn- en
eikenboomen bedekt is, zoo dicht, dat er nauwlijks een zonnestraal in doordringt.
In dezen rotsmuur bevindt zich een natuurlijk gevormde kloof,
van omtrent twintig ellen breedte, hare lengte daarentegen bedraagt
meer dan een uur gaans, en vormt een groot aantal wonderlijke
hoeken en kronkelingen, die gedurig op zich zelven schijnen terug te
keeren. Aan weerszijden is de rand dezer kloof met dicht kreupelhout en ondoordringbare bosschen bedekt, die met vrucht kunnen
worden aangewend tot het maken van verhakkingen en ontoegankelijke sluiphoeken, voor hen die dezen bergpas zouden willen verdedigen. Antinahuel had dus de sterkte dezer stelling niet overdreven,
toen hij verzekerde, dat vijfhonderd kloeke mannen er een gansch leger
in zouden kunnen tegenhouden of vernietigen.
Dit is de zoogenaamde el Canon del Rio Seco, een naam die in
Amerika meermalen voorkomt en zooveel beteekent als »dr000 rivierbed," ofschoon zijne wanden sedert lang met een tapijt van bboomen en planten zijn bedekt. Blijkbaar was hier in vroegere eeuwen
een rivier of althans een desaguadero, dat is afwatering, langs welke
het water der hooger gelegen meren of bergvlakten werd afgevoerd,
hetzij ten gevolge van eene aardbeving of eenige andere natuurlijke
oorzaak, die den stroom gelegenheid gaf om zich een doortocht naar
de zee te banen.
-

Overigens is de bodem met ronde keien of rolsteen en groote
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rotsblokken als bezaaid, die door hunne verstrooide ligging en
afgeslepen blinkende kanten zelfs voor den oppervlakkigen beschouwer
hun oorsprong duidelijk verraden.
In welk tijdvak van het bestaan onzer afwisselende planeet had
deze omkeering plaats gegrepen? Hoe waren de wateren er gekomen
en later verdwenen of uitgedroogd? Op deze vragen wist niemand
antwoord te geven. Sedert de hoogste oudheid had het rivierbed
den Indiaan tot een doortocht gediend en nimmer had er zich de
rivier in vertoond.
De zon begon thans aan de oosterkim door te breken en de
bergkruinen te verlichten, de vlakte lag nog half in de schaduw
van den nacht verborgen, die echter van oogenblik tot oogenblik
afnam en de voorwerpen onder allerlei fantastische gedaanten te
voorschijn bracht ; het majestueuze landschap, straks zoo goed mogelijk door ons beschreven, kwam allengs uit den dichten nevel te voorschijn, die het tot dusver omhulde, en vertoonde allengs hare steile
rotswanden en de hoogste toppen der boomen. Op den bodem der
kloof heerschte roerlooze stilte en eerbiedwekkende eenzaamheid.
Hoog in de lucht zag men den steenarend, een condor der Andes,
boven de bergengte langzaam rondgieren en op buit loeren. Nu en
dan stak eene op een rotspunt balanceerende vigonia den schranderen
kop op, snoof onrustig in de morgenlucht en verdween weder.
Zoo het den mensch gegeven ware om met de arenden daarboven
rond te zwerven, zou hij op dit °ogenblik een zonderling en belangwekkend schouwspel hebben gezien. Met een enkelen blik zou hij
ontdekt hebben, dat deze bedriegelijke stilte en eenzaamheid zwanger
gingen van een vreeselijken storm. Het schijnbaar zoo woest en
verlaten oord werd letterlijk door eene talrijke bende volks ingenomen.
Antinahuel, zooals hij aan het Zwarte Hert had gezegd, was de
b2rgengte genaderd, die hij tegen de Spanjaarden dacht te verdedigen. De Toqui, als een krijgsman van ondervinding, had op zekeren afstand van den ingang zijn nachtleger op den steilen rotsrand
gevestigd. Tegen den a‘ond verscheen ook het Zwarte Hert, aan het
hoofd van vijfhonderd uitgelezen krijgslieden, die . door Antinahuel
aan weerszijden van het rivierbed in hinderlaag werden gesteld, met
stipte aanbeveling om, van de door hen bezette hoogten, wanneer de
vijand tot op zekere diepte in de kloof was binnen gedrongen, groote
rotsblokken op hem af te slingeren, maar vooral niet zelf naar beneden te komen om den strijd met blank geweer te beslissen.
Met deze verschillende orders en beschikkingen verliep er een geruime tijd en het werd reeds twee uren na zonsopgang eer dat ieder
behoorlijk op zijn post was.
Antinahuel, bij al zijne bewegingen door de van wraakzucht bijna
uitzinnige Linda gevolgd, daar zij alles met eigen oog wilde zien, ging
de uitgezette posten zelf opnemen, gaf overal zijne stipte bevelen aan
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de Ulmenes en keerde toen naar zijn bivak terug, dat hij op een
geschikt punt had aangelegd en de voorhoede der hinderlaag uitmaakte.
»Wat zullen wij thans doen?" vroeg dona Maria.
»Wachten," antwoordde Antinahuel.
Hiermede sloeg hij zijn poncho dicht om zijne ooren, strekte zich
op den grond uit en sloot de oogen.
De Linda, voor welke, van gevlochten takken, een soort van hut was
opgericht, trok zich onder dit afdak terug, om eenige rust te nemen,
na de vele vermoeienissen der laatst verloopen dagen.
Wat de Spanjaarden betreft, deze waren een weinig voor zonsopgang
op marsch gegaan.
Zij formeerden een troep van vijf honderd ruiters, in welks midden,
ongewapend tusschen twee lanceros, die in last hadden om hem bij
de eerste verdachte beweging voor den kop te schieten, de generaal
Bustamente zich bevond, in treurige houding, met een verbleekt gelaat
en de wenkbrauwen nadenkend samengetrokken.
Voor dezen troep uit, marcheerde een andere afdeeling, van bijna
gelijke sterkte ; deze was naar het scheen enkel uit Indianen samengesteld.
Naar het scheen, zeggen wij, want inderdaad waren het Chilianen,
maar hunne gansche' kleeding en wapening, tot zelfs de uitrusting
hunner paarden, was zoo juist Araucaansch, dat deze vermomming,
zelfs door Indianen van nabij gezien, onmogelijk te onderkennen
zou zijn.
Deze gewaande Indianen stonden onder kommando van Joan, die
aan het hoofd reed, en ofschoon met schijnbare onverschilligheid,
zijne bespiedende blikken onophoudelijk liet rondgaan over het hoog
prairie-gras, om zich te vergewissen dat er geen spionnen in verscholen zaten.
Op vijfentwintig mijlen afstands van Valdivia halfwege den Canon,
maakte de tweede afdeeling halt, terwijl de eerste onder kommando
van Joan haren marsch voortzette. Daar laatstgenoemd detachement
op een fermen draf reed, kwam het weldra een groot eind vooruit en
verdween geheel in de kronkelingen van den weg.
Nauwlijks had het tweede detachement dit opgemerkt of het rukte
weder op, maar langzamer en met verdubbelde waakzaamheid.
Slechts vier ruiters bleven achter.
Deze vier ruiters, die samen een levendig gesprek voerden, waren
don Tadeo de Leon, don Gregorio Peralto, Curumilla en de graaf de
Prebois Crancé I
»Gij wilt dus niemand medenemen, hoofdman?" zeide don Gregorio.
»Niemand ; met ons tweeën is voldoende," antwoordde Curumilla,
den jongen Franschman aanwijzende.
»Waarom zouden wij niet medegaan ?" vroeg don Tadeo.
»Ik weiger u niet om ons te vergezellen," hernam het opperhoofd,
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»maar ik heb het u niet willen vragen, omdat ik dacht dat gij liever bij
uwe soldaten zoudt blijven."
»Ik wil zoodra mogelijk bij mijne dochter zijn," zei don Tadeo, »dat
is alles wat ik verlang."
»Kom dan mede" riep Curumilla, »en gij," vervolgde hij tegen don
Gregorio, »denk er om dat gij u niet eer in den bergpas begeeft,
voor dat gij het vuur op den top der Corcovado ziet branden.
»Afgesproken," zei don Gregorio; »adieu dan, en goed geluk!"
»Goed geluk !" herhaalde de graaf.
Hierop scheidden zij, na elkander de hand te hebben gedrukt. Don
Gregorio gaf fijn paard de sporen en reed in galop naar zijn detachement, terwijl don Tadeo en de jonge graaf, onder geleide van Curumilla,
de berghelling opstegen.
Zoo reden zij meer dan een uur lang, gedurig klimmende op eene
vrij steile helling langs diepe afgronden, tot zij eindelijk een natuurlijk bergvlak bereikten, nauwlijks tien ellen in 't vierkant, waar Curumilla
stilhield.
»Afzitten !" riep hij, terstond de anderen een voorbeeld gevende.
Zijne medgezellen gehoorzaamden.
»Laten wij onze paarden afzadelen," vervolgde de Ulmen, »de arme
dieren zullen ons niet spoedig weder kunnen dienen. Niet ver van
hier is een geschikte plaats waar zij volkomen veilig zijn en wij ze
gemakkelijk zullen wedervinden ; als we terugkomen," voegde hij er
meesmuilende bij.
»Hei wat, hoofdman," riep Louis, »hebt gij dan zulke zwaarmoedige gedachten van onze onderneming ?"
»Ooah 1" antwoordde de Ulmen, »mijn broeder is jong, zijn bloed
is nog zeer warm, Curumilla is oud, en wijs."
»Wel verplicht, hoofdman," zei de jonge graaf, op luimigen toon,
»ik weet niet hoe men iemand op een beleefder manier zou kunnen
zeggen dat hij gek is."
Zoo voortpratende gingen de drie mannen verder den berg op,
hunne paarden aan den teugel achter zich leidende, geen zeer gemakkelijke taak, want het pad was bijzonder smal en de paarden
deden niets dan schichtig opkijken, snuiven en de ooren spitsen van
angst.
Eindelijk bereikten zij met veel moeite en gevaar eene door de
natuur gevormde grot, waar zij de paarden deden binnengaan. Zij
voorzagen hen overvloedig van voeder en maakten vervolgens de grot

dicht, door groote steenen voor den ingang te plaatsen, daar zij slechts
eene kleine opening in lieten om de noodige lucht en een weinig licht
door te laten.
Na aldus hunne dieren verzorgd te hebben, wendde Curumilla zich
tot zijne kameraden en zeide : »Laat ons vertrekken."
Zij wierpen hunne geweren achter zich op den rug en trokken moedig op weg. Van het punt af dat zij thans verlieten liep er geen
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gebaand pad meer ; zij waren dus verplicht bij het opklimmen zich
aan de wortels en takken der boomen of aan de struiken vast te houden, en zich telkens door kracht van vuisten en knieën naar boven
te werken.
Zulk eene opklimming ging niet alleen met ongelooflijke moeielijkheden gepaard, maar was tevens zeer gevaarlijk en bovenal zeer
afmattend. De minste verkeerde stap, gewaagde houding of misgreep
ware genoeg geweest om hen in een onmetelijken afgrond te storten,
op welks bodem zij verpletterd zouden zijn neergekomen, want zij
klauterden soms als katten loodrecht tegen de steile kanten van den
berg op, zich zoowel van handen als voeten bedienenae.
Wat Curumilla betrof, deze klom met een gemak en een vaardigheid, die zijne kameraden niet genoeg konden bewonderen, en die zij
hem uit den grond van hun hart moesten benijden.
Nu en dan keerde hij zich om en hield een poos op om hen aan
te moedigen of hen een handje te helpen.
Na verloop van vijf kwartiers was deze hachelijke opklimming volbracht
en bleef de Ulmen staan.
»Wij zijn er," riep hij.
De drie avonturiers hadden de kruin van een hoogen bergtop bereikt,
die hun het ruimste uitzicht aanbood over de omliggende streek en
een onmetelijk panorama ontrolde zich voor hunne oogen.

I, V.
VOOR DEN STRIJD.
Toen zij den voet op het plateau zetten, dat den berg bekroonde,
vielen don Tadeo en de jonge graaf uitgeput neer.
Curumilla liet hen den tijd om uit te hijgen en zoodra hij meende
dat zij een weinig van de doorgestane vermoeienis bekomen waren,
noodigde hij hen uit om rond te zien.
De beide mannen richtten zich op.
Het schouwspel dat zich voor hunne blikken vertoonde, vervulde
hen met stomme verbazing en bewondering.
Aan hunne voeten lag de Canon del Rio Seco, met zijne ontzettende granietmassas en dicht met bosschen begroeide zoomen.
Niets verraadde in den bergpas de tegenwoordigheid van den mensch,
en zoo het scheen heerschte daar de stille, majestueuze eenzaamheid
der woestijn.
Een weinig links wezen twee groote stofwolken, uit welks midden
nu en dan eene zwarte levende massa zichtbaar werd, de beide
troepen Spanjaarden aan, die op aanmerkelijken afstand van elkander, langzaam hunnen weg vervolgden ; terwijl aan den gezichteinder
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in het blauwende verschiet, de zee een donkerder lijn trok, die met
den hemel samensmolt.
»0 !" riep Louis vol geestdrift uit, »o, wat is dat schoon !.'
Don Tadeo, sedert zijne vroegste kindsheid aan zulke heerlijke
panoramas gewoon, beschouwde het prachtige vergezicht met een
verstrooiden en ongevoeligen blik ; hij scheen in diepe gedachten
verzonken en zijne oogen stonden treurig en bewolkt.
De dictator dacht aan zijn eenig kind, zijne dierbare dochter, die
hij weldra hoopte te zullen bevrijden, en met angst berekende hij de
minuten, die er nog verloopen moesten eer hij haar weder in zijne
armen zou kunnen sluiten.
Wat ook de verachters van het huiselijk leven er van gezegd
mogen hebben, de vaderlijke liefde is een hemelsch gevoel door het
hoogste Wezen in het hart van den man gelegd, als een hemelsche
zaadkorrel om hem te adelen, te verteederen en een doel in het
leven te schenken, door hem den noodigen moed te geven tot den
dagelijkschen strijd des maatschappelijken levens, een strijd dien hij
veelal niet zou ondernemen indien het niet was om zijne kinderen,
en die zonder hen licht zou ontaarden in een najagen van dierlijk
zingenot zonder doel en zonder belang, maar die door de ouderlijke
liefde geheiligd, in de zoete kusjes van het onschuldig kroost, daar
hij voor zwoegt en zich afslooft, rijkelijk belooning vindt, zoodat hij
er al de zorgen of teleurstellingen van leert vergeten !
»Zullen wij op deze plek lang blijven ?" vroeg don Tadeo.
»Ten minste voor eenige oogenblikken," antwoordde Curumilla.
»Hoe noemt gij dezen berg," vroeg de graaf nieuwsgierig.
»Dit is de plek, die de bleekhuiden den Corcovado — bochel
— noemen," zei de Ulmen.
»Dezelfde waar gij, volgens ons plan, voornemens waart om een
seinvuur te ontsteken?"
»Ja; haasten wij ons om het aan te leggen."
De drie mannen begonnen nu droog hout te verzamelen, dat in
overvloed hier en daar verspreid lag, en ophet meest vooruitstekende
punt van den berg stapelden zij eene groote houtmijt.
»Nu zal ik u verzoeken om een weinig te rusten," hervatte Cururnilla, »en vooral om u niet van hier te verwijderen voor dat ik
terug kom."
»Wat gaat gij dan doen ?" vroeg de graaf.
»Ons plan van aanval voltooien."
En zonder in nadere bijzonderheden te treden, snelde Curumilla
inderijl den steilen kant van den berg af, waar hij bijna oogenblikkelijk tusschen het geboomte verdween.
De twee vrienden bleven bij den houtstapel zitten wachten en
peinzen, tot de Ulmen terug zou komen.
De troep onder kommando van Joan naderde al meer en meer den

bergpas, met inachtneming van al de Indiaansche voorzorgen en ma-
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noeuvres. Weldra bevond hij zich op een geweerschot afstands van
den Canon del Rio Seco.

Antinahuel had hem sedert lang in 't oog gehad en al zijne bewegingen bespied, maar ondanks zijne slimheid dacht de Toqui geen
oogenblik aan een krijgslist. Hij achtte zich volkomen zeker dat de
Spanjaarden geheel onkundig waren van de hinderlaag die hij voor
hen had gereed gemaakt.
Hoe zouden zij het ook hebben kunnen weten ?
Dat Joan aan het hoofd van den troep reed, dien Antinahuel reeds
op het eerste gezicht herkend had, strekte niet weinig om hem in
zijne vermoedens te bevestigen en het volste vertrouwen in te boezemen. Hij veronderstelde namelijk, hetgeen overigens zeer waarschijnlijk was, dat deze Indianen achterblijvers waren, die door den verren
afstand van hun kampement, niet in tijds door de renbode van den
onder-Toqui konden word en gewaarschuwd en zich thans haastten om
zich nog bij hunne wapenbroeders te voegen.
Op Zijne beurt had het Zwarte Hert niet minder reden om te veronderstellen, dat Antinahuel, toen deze zich na hunne laatste ontmoeting naar den Canon begaf, de nieuw aankomenden in 't voorbijgaan had laten oproepen.
Alles liep hier dus samen om de beide opperhoofden geheel op
het dwaalspoor te brengen.
Joan intusschen trok steeds met dezelfde stoutmoedigheid voort ;
alleen nam hij, naarmate hij den bergpas naderde, een maatregel die
tusschen hem en de Spanjaarden was afgesproken, hij zette namelijk
zijn paard al meer en meer aan, zoodat hij aan den ingang van het
droge rivierbed komende zijn troep omtrent honderd passen vooruit
was.
Zonder de minste aarzeling reed hij den bergpas in ; nauwelijks
echter was hij tien passen gevorderd of een Indiaan kwam uit het
dichte kreupelbosch te voorschijn, sprong vlug op den grond en stond
op eens voor hem.
Die Indiaan was Antinahuel zelf.
Joan ontstelde inwendig toen hij het door allen gevreesde opper-hoofd voor zich zag, maar zijn gelaat bleef kalm en effen.
»Mijn zoon komt wel laat," zeide de Toqui hem misnoegd aanziende.
»Mijn vader vergeve mij," antwoordde Joan eerbiedig, »ik ben
eerst dezen nacht gewaarschuwd, en mijne tolderia is zoo ver af."
»Goed," hernam Antinahuel, »ik weet dat mijn zoon voorzichtig is ;
hoevele lansen voert hij met zich ?"
»Guaranca -- duizend."
Zooals men ziet, verdubbelde Joan stoutweg het aantal zijner
soldaten, doch hij deed dit ingevolge de bevelen van Curumilla.
»Ooah!" riep de Toqui verheugd, »wie met zulle een talrijke schaar
komt, mag wel iets later komen."
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»Mijn vader weet dat ik zijne zaak ben toegedaan," antwoordde
de Joan geveinsd.
»Dat weet ik, mijn zoon is een dapper krijgsman ; heeft hij de
Huincas ook gezien ?"
»Ik heb ze gezien."
»Zijn zij nog ver ?"
»Neen, zij zijn reeds kort bij ; in isthenalliaganta — minder dan
een uur -- kunnen zij hier zijn."
»Dan hebben wij geen oogenblik te verliezen ; mijn zoon zal zich
aan weerszijden van den Canon verschuilen, dicht bij den verbranden
cactus."
»Goed, het zal geschieden, mijn vader late dat aan mij over."
Op dit oogenblik verscheen de troep vermomde Indianen aan de n
ingang der bergengte, die zij op het voorbeeld van hun chef stoutweg
binnentraden.
De zaak was zeer gevaailijk. De minste aarzeling van de zijd e
der Spanjaarden, bij de ontdekking van het bedrog, zou allen den
dood hebben gekost.
»Dat mijn zoon spoed make,' zei Antinahuel, en keerde naar zijn
vorigen post terug.
Joan en de zijnen zetten zich in galop ; zij werden thans door vijfhonderd á duizend onzichtbare spionnen in 't oog gehouden, die hen
op het minste vermoeden of het eerste verdachte gebaar, zonder genade zouden hebben afgemaakt.
De meeste omzichtigheid moest dus worden in acht genomen.
Nadat Joan zijne manschappen had laten afstijgen en hen de
paarden in een door het natuurlijk rivierbed gevormden elleboog
had laten verbergen, verdeelde hij hen met de meeste bedaardheid
en met zooveel Indiaansche behendigheid, dat het opperhoofd, zoo
hij hem bij toeval mocht hebben gezien, geen den minsten argwaan
had kunnen krijgen.
Tien minuten later scheen de bergpas weder even kalm en eenzaam
als te voren.
Nauwelijks had Joan eenige stappen in het kreupelbosch gedaan,
om de omstreken van zijn post te verkennen, of een hand werd hem
op den schouder gelegd.
Onthutst keerde hij zich om, en Curumilla stond voor hem.
»Goed," fluisterde deze nauwelijks hoorbaar, »mijn zoon is getrouw, dat hij mij met zijne mannen volge."
Joan boog toestemmend.
Met de meeste behendigheid en in de grootste stilte beklauterde
hij met driehonderd der zijnen de rotsen achter den Ulmen.
Curumilla verdeelde hen in verschillende richtingen, derwijze dat
hij met een dubbel kordon soldaten een grooten kring trok rondom
het bivak dat Antinahuel voor het beste gedeelte van zijn volk had
uitgekozen.
OPPERH. D. AUCAS. II.
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Deze manoeuvre was des te gemakkelijker te volbrengen, daar,
gelijk wij reeds gezegd hebben, het opperhoofd geen den minsten
argwaan koesterde en in plaats van toe te zien wat er rondom hem
gebeurde, met scherpe blikken het detachement van don Gregorio
in 't oog hield, dat zich thans op de vlakte begon te vertoonen.
De drie honderd soldaten die Joan den rand der bergengte aan
de andere zijde van den Canon had laten beklimmen, waren thans
in twee ongelijke troepen verdeeld.
De eerste vatte post boven de bende van het Zwarte Hert, en de
tweede, ongeveer honderd man sterk, had zich in een achterwaartsche
stelling geplaatst, om naar gelang der omstandigheden een aanval
te kunnen uitvoeren en den vijand in den rug of aan de flanken aan
te tasten.
Nauwelijks had Curumilla de bovenstaande beweging uitgevoerd,
of hij verliet Joan en keerde naar zijne vrienden op den Corcovado
terug.
»Eindelijk I'' riepen zij, zoodra zij hem zagen verschijnen.
»Ik begon reeds te vreezen dat u een ongeluk was overkomen,
hoofdman," zei de graaf.
Curumilla glimlachte.
»Alles is gereed," antwoordde hij, »de bleekgezichten kunnen zoo
zij maar willen in den bergpas doordringen."
»Zoudt gij denken dat ons plan zal gelukken?" vroeg don Tadeo
dringend.
»Ik hoop het," antwoordde de Indiaan, »Pillian alleen weet wat
gebeuren zal."
»Dat is zoo," beaamde don Tadeo : »wat zullen wij thans doen?"
»Het vuur ontsteken en vertrekken."
»Hoe dat, vertrekken? en onze vrienden dan?"
»Die hebben ons niet noodig; zoodra het vuur brandt, gaan wij op
weg om het jonge meisje te zoeken !"
»God geve dat wij haar mogen redden 1" riep de vader.
»Pillian is machtig," antwoordde de Indiaan, terwijl hij zijn mechero
uit zijn bandelier haalde en vuur begon te slaan.
»0 ! wij moeten, wij zullen haar redden, wij moeten wel," riep de
jonge graaf uitbundig.
Curumilla, na eerst den tondel en toen eenige linnen lappen die
hij in een hoornen doosje bij zich had, te hebben doen ontbranden,
scharrelde met zijne voeten eenige dorre bladeren bijeen, legde de
brandende lappen er op en begon uit al zijn macht te blazen.
De bladeren, reeds half door de zon verkoold, gloeiden weldra
aan ; Curumilla wierp er meer bladeren op en voegde er eenige
sprokkels dood hout bij, die even spoedig vuur vatten, vervolgens
legde hij dezen brandenden hoop op den houtstapel, en het vuur,
door den luchtiger wind op dezen hoogen bergtop aangeblazen, steeg
weldra met eene dikke zuil van rook en vlammen omhoog.
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»Goed !" riep Curumilla tegen zijne kameraden, die even als hij
net nieuwsgierige belangstelling naar de vlakte omlaag uitkeken, »zij
hebben het signaal reeds gezien, wij kunnen vertrekken."
»Vertrekken wij dan zonder uitstel," riep de jonge graaf vol ongeduld.
»Welaan 1" riep don Tadeo.
De drie mannen begaven zich in het onmetelijke ongebaande bosch,
dat den berg aan de andere zijde bedekte en lieten de vuurbaak
achter zich, die weldra het sein zou worden van moord en verwoesting.
In de vlakte had don Gregorio Peralto, uit vrees van zich te ver
te wagen eer hij wist hoe of wanneer hij handelen moest, zijne bri<fade doen stand houden.
Hij ontveinsde zich in geenen deele het gevaarlijke van zijne stelling,
,en in het vooruitzicht op een veegen strijd wilde hij zoo veel mogelijk de kans op een goeden uitslag verzekeren om ten minste, zoo
hij bezwijken moest, zijne eer en zijne nagedachtenis in de zaak onaangerand te bewaren.
»Generaal," zeide hij, zich tot Cornejo wendende, die even als de
senator don Ramon, bij hem was, »gij zijt een dapper en kundig oorlogsman en een onversaagd soldaat, ik wil u dus niet verhelen dat
wij ons in een gevaarvollen toestand bevinden."
»Oho 1" riep de generaal zijn knevel opstrijkende en met een satirieken blik op den senator, die bij deze verontrustende aanmerking
zichtbaar verbleekte, »dat moet gij mij toch eens nader uitleggen,
don Gregorio."
»Mijn hemel !" antwoordde deze, »het is immers zoo klaar dat een
kind het begrijpen kan ; de Indianen houden met macht van volk den
bergpas bezet om ons den doortocht te betwisten,"
»Dat is het ! die duivelskinderen kunnen ons gemakkelijk doodsteenigen," zei de generaal altoos even kalm.
»Dat loopt uit op moord en doodslag," riep de senator verschrikt.
»Caspita dat het op moord en doodslag is aangelegd is wel te
denken," hernam de generaal. »Maar, in allen geval," liet hij er met
,een norschen lach op volgen, »zult gij spoedig in staat zijn om er
beter over te oordeelen ; gij zult het mij later wel eens vertellen, als gij
er ten minste, dat niet waarschijnlijk is, levend afkomt, waarde vriend."
»Maar denkt gij dan dat ik mijn hoofd in die vossenval zal steken," riep don Ramon buiten zich zelven van angst, »ik ben immers
geen soldaat, wat duivel 1"
»Bah ! gij kunt immers als liefhebber meevechten, dat zal des te
meer eer voor u zijn, daar gij het niet gewoon zijt."
»Mijnheer," zei don Gregorio droogjes, »gij hebt het u zelven te
wijten; als gij zoo wijs waart geweest om stil te Santiago te blijven,
gelijk uw plicht vorderde, zoudt gij u niet in zulk een onaangenaam
parket hebben bevonden."
•
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»Dat is waar, goede vriend," beaamde de generaal spotachtig, »ik
begrijp niet hoe iemand die zoo bang is als een haas, het ooit in
zijn hoofd kreeg om zich met de militaire politiek te bemoeien."
De senator antwoordde niet op deze scherpe kritiek, de vrees
maakte hem stompzinnig en hij dacht dat hij reeds zoo goed als,
dood was.
»Wat er ook gebeuren mag, generaal, kan ik op u rekenen ?" vroeg
don Gregorio.
»Ik kan u maar eene zaak beloven" antwoordde de oude soldaat
met edelen heldenmoed, »en dat is, ik zal mijn leven niet verkwan
selen, maar zoo de kans ons tegenloopt mij onvervaard laten om
hals brengen. Wat dezen bloodaard betreft," vervolgde hij met een
blik op don Ramon, »maak u over hem niet al te ongerust, ik neem
op mij om hem wonderen van dapperheid te doen uitvoeren."
Bij deze verzekering liep den ongelukkigen senator eene koude rilling over het lijf.
»Ha !" riep don Gregorio.
Een lange vuurkolom brandde reeds op den top van den Corcovado.
»Caballeros ! er valt niet langer te talmen," vervolgde hij. »Voorwaarts ! en God bescherme Chili !"
»Vooruit !" riep de generaal, terstond zijn degen trekkende.
De tweede troep brak op, in de richting van den bergpas.

.

LVI.
IN DEN BERGPAS.
Terwijl het bovenstaande buiten den Canon del Rio Seco plaats
had, waren er tusschen Antinahuel en de Linda eenige woorden gewisseld, die den Toqui zeer verontrustten en hem tegen wil en dank
aan verraad deden denken.
Nadat hij het detachement vermeende Indianen verkend, of althans
met hunnen aanvoerder gesproken had, was Antinahuel naar zijn post
teruggekeerd.
»Wat gebeurt er toch ?" vroeg dona Maria, die met aandachtige
blikken al de bewegingen van het opperhoofd had gadegeslagen.
»Niets buitengewoons," antwoordde deze geruststellend, »een troep
bondgenooten, die een weinig laat aankwamen en daar ik niet op
rekende ; wij hadden ze gemakkelijk kunnen ontberen, al zijn ze mij
desniettemin welkom."
»Caramba!" riep dona Maria, »misschien heb ik mij door een bedriegelijke gelijkenis laten misleiden, maar zoo de man dien ik bedoel
zich geen veertig mijlen ver van hier bevond, zou ik zeggen dat hij
het is die den troep kommandeert."
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»Dat mijne zuster zich nader verklare," riep Antinahuel.
»Noem mij eerst den naam van dien krijgsman daar gij mede gesproken hebt, hoofdman," hervatte dona Maria blijkbaar gejaagd.
»Een dapper krijgsman der Aucas," antwoordde de Toqui fier, »hij
heet Joan."
»Dat kan niet zijn ! Joan is op dit °ogenblik meer dan veertig mijlen van hier, om eene blanke vrouw daar hij verliefd op is," riep de
Linda met drift.
»Mijne zuster bedriegt zich, ik heb geen tien minuten geleden met
hem gesproken."
»Dan is hij een schelm !" riep zij beslissend ; »ik had hem gelast
om het blanke meisje op te lichten, en de Indiaan, dien hij mij in
zijne plaats zond, heeft mij zeker die historie op den mouw gespeld,
waar ik maar al te lichtvaardig geloof aan sloeg.'
Antinahuel trok de wenkbrauwen donker samen.
»Inderdaad," mompelde hij, »dat is zeer verdacht. Zou ik dan verraden zijn ?"
Hij deed als of hij zich wilde verwijderen.
»Wat wilt gij gaan doen?" vroeg de Linda, hem terughoudende.
»Joan rekenschap vragen van zijn dubbelzinnig gedrag."
»Dat is nu te laat !" hervatte zij, met den vinger naar de Chilianen wijzende, waarvan de voorhoede reeds de monding der bergengte
binnentrok.
»0 1" riep Antinahuel met nauwelijks betemde woede, »wee hem !
als hij een verrader is."
»Ga, het is geen tijd meer om te bestraffen, er moet gestreden worden."
Deze woorden sprak de Linda met een blik die den Araucanenchef als electriseerde en uit zijn hart alle andere gedachten verdreef
behalve die van den ophanden zijnden strijd.
»Ja!" antwoordde hij met vuur, »ten strijde ! na de overwinning
zullen wij de verraders wel tuchtigen !"
Hierop brulde hij zijn oorlogskreet, met eene stem die als leeuwengebriesch weergalmde tusschen de bergen, en door de Indianen
werd beantwoord, met een gehuil zoo vervaarlijk en woest, dat het den
senator don Ramon deed sidderen van angst.
Het aanvalsplan der Araucanen was zeer eenvoudig : eerst hadden
zij de Spanjaarden ongestoord in den bergpas laten voortrukken,
daarop zouden zij hen van voren en van achteren aanvallen, terwijl
de krijgslieden, op de beide flanken verscholen, een regen van steenen
en rotsblokken op hen zouden afstorten.
Eene afdeeling Indianen had zich reeds in den bergpas geposteerd
om den Spanjaarden den doortocht te beletten, terwijl eene andere
hen stout in den rug aangreep.
Antinahuel stond aan den rand der steilte zijne krijgslieden met
stem en gebaar aan te moedigen, en deed zelf een vervaarlijk grooten
steenklomp op de vijanden afrollen.
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Maar op eens knalde eene losbranding van klein geweervuur, een
hagelbui van kogels teisterde zijn troep en rondom de plaats waar
hij stond, verschenen als onheilspellende spoken de vervalschte
Indianen van Joan, die hem bestormden onder den kreet van:
»Chili ! Chili !"
»Wij zijn verraden!" huilde Antinahuel. »Slaat dood 1 slaat dood !"
In de bergengte, zoowel als op de beide hellingen aan weerszijden,
begon thans eene verschrikkelijke worsteling.
Bijna een vol uur was de strijd een chaos van verwarring en
hulde zich alles in een wolk van kruitdamp, geschutgedonder en krijgsgeschrei.
De bergpas was met strijdenden gevuld, die kwamen en gingen,
terugweken om weder voorwaarts te rukken, elkaar in den weg liepen, voortdreven, aanbotsten en neerstieten, onder woeste kreten van
schrik, smart of zegepraal.
Sommige ruiters vielen elkander aan in vollen galop; anderen renden
als bezetenen onder een hoop voetvolk.
Rotsklompen, van de hoogte der bergen geworpen, kwamen
neervallen, kantelden en kaatsten tusschen de strijdenden, en verpletterden zonder onderscheid vrienden en vijanden.
Indianen zoowel als Chilianen, van den steilen rotsrand dien zij
bezet hadden afgestort, vielen te pletter op de steenen in het rivierbed.
De Araucanen weken geen duimbreed terug, de Chilianen wonnen of verloren geen voetstap. De worsteling bewoog zich plaatselijk,
als de branding van eene verbolgen zee in den storm. De grond
kleurde zich rood met het bloed der verslagenen.
De lafhartigsten werden woest van wanhoop, daar er geen kans
was om te ontvluchten, en de moedigsten, dronken van strijdlust,
zwaaiden hunne wapenen en vielen aan onder uitdagende kreten van
haat en verbittering.
Te midden der strijders sprong Antinahuel rond als een tijger,
alles omverwerpend wat weerstand bood en onophoudelijk zijne
medegenooten tot vernieuwde aanvallen aanvurende, wanneer de
hardnekkige tegenstand hunner vijanden hen ontmoedigde. Chilianen
en Indianen werden beurtelings verwinnaars of overwonnenen, belegeraars of belegerden.
Het gevecht had de grootsche evenredigheden van een heldenstrijd
uit de Ilias van Homerus aangenomen ; het was geen geregelde kamp
meer, waar krijgskunst of beleid gebrek aan getalsterkte kon aanvullen, het was een duël op uitgebreide schaal, waar ieder man zijn
tegenman zocht, om met hem te strijden lijf tegen lijf op leven of dood..
Antinahuel schuimbekte van woede en poogde vergeefs den ijzeren
muur van vijanden door te breken die zich rondom hem gevormd
had, daar de kring van oogenblik tot oogenblik kleiner werd en zich
eindelijk geheel dreigde te sluiten ; en terwijl hij tevens verplicht
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was zich tegen de Chiliaansche soldaten te verzetten, die boven hem
op den rotswal stonden, zag hij geen kans meer om er zich door te
slaan.
Op hunne beurt hadden de Spaansche ruiters in de bergengte voor
en achterwaarts front gemaakt en deden verpletterende aanvallen op
de Indianen die hen onophoudelijk bestookten.
Eindelijk gelukte het Antinahuel met eene schier bovenmenschelijke
poging zich ruimte te maken en door de dichte gelederen des vijands
heen te breken; in vollen galop stormde hij den bergpas in, gevolgd
door zijne krijgslieden en liet met reuzenkracht de zware strijdbijl
boven zijn hoofd zwaaien.
Het Zwarte Hert slaagde insgelijks om dezelfde plaatsverandering
te bewerkstelligen.
Maar de tweehonderd Chiliaansche ruiters, die Joan in een bocht
van de bergengte in hinderlaag had gesteld, kwamen thans met groot
geschreeuw uit hun schuilhoek te voorschijn, alles neersabelend wat hun
in den weg kwam en niet weinig toebrengende om de verwariing te
vergrooten.
De Linda was Antinahuel op den voet gevolgd, en reed dicht achter
hem met oogen vlammende van wraak en lippen en tanden gesloten.
Sinds lang reeds half waanzinnig van haat, ademde zij thans met wellust
den reuk van kruitdamp en bloed.
Don Gregorio en generaal Cornejo deden wonderen van dapperheid, onder hunne aanvallen en sabelhouwen zag men de Indianen
zwichten als rijpe korenhalmen voor de zicht des maaiers.
Deze gruwzame slachting kon niet lang meer duren, de lijken hoopten zich reeds op onder de hoeven der paarden en belemmerden
hunne bewegingen, terwijl de arm der ruiters moede werd van het
slaan.
»Voorwaarts ! voorwaai ts !" riep don Gregorio met donderende stem.
Chili! Chili !" herhaalde de generaal, zijn voorbeeld volgende.
Ramon, die meer dood dan levend, van wanhopigen angst tot krankzinnigen bloeddorst was overgeslagen, vocht als een duivel ; hij zwaaide
woest met zijn zwaard om zich heen en verpletterde met de borst van
zijn paard allen die hem te nabij kwamen, hij uitte nu en dan een
onverstaanbaren kreet, terwijl hij zich aanstelde als een bezetene.
Intusschen had don Pancho Bustamente — de oorzaak van dit gruwzaam bloedbad — die tot hiertoe van al wat er rondom hem voorviel onverschillig aanschouwer was gebleven, plotselincrb aan een der
hem bewakende soldaten den sabel ontrukt en deed hij met zijn
paard een sprong voorwaarts, onder vervaarlijk geroep van :
»Hier is Bustamente ! hier is Bustarnente
Op dit geroep antwoordden de Araucanen met huilende vreugde kreten en ijlings snelden zij hem ter hulp.
ho ! don Pancho!" klonk eene spottende stem achter hem, »gij

zijt nog niet vrij, don Pancho."
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Generaal Bustamente keerde zich om, en zag zich op eens tegenover
generaal Cornejo.
De twee mannen wisselden een blik van haat en reden met de
sabel omhoog op elkander in.
De schok was vreeselijk, de beide paarden vielen, don Pancho
had een lichte wond aan het hoofd bekomen, generaal Cornejo was

den arm door een sabelhouw verbrijzeld.
Met een sprong was don Pancho weder op de been, doch generaal Cornejo, die hetzelfde wilde doen, voelde zich op eens een zware
knie op de borst zetter, zoodat hij op den grond terug viel.
»Pancho I Poncho!" krijschte de waanzinnige stem van de Linda, want
zij was het werkelijk, »zie hoe ik uw vijand dood !" en op hetzelfde
oogenblik stiet zij den ongelukkigen generaal een dolk in het hart.
Deze wierp haar een verachtelijken blik toe, slaakte een zucht en
verroerde zich niet meer.
Hij was dood.
Don Pancho had intusschen het geroep van de Linda niet gehoord,
daar hij zich nauwelijks tegen de tallooze vijanden wist te verweren,
die hem van alle kanten tegelijk besprongen.
Don Ramon scheen uit de overmaat zijner vrees een soort van
moed te scheppen, die hem geheel vreemd was. De wisselkans van den
strijd had hem geen twee passen ver van dona Maria gebracht, juist op
het oogenblik toen zij zoo koelbloedig generaal Cornejo doorstak.
Volgens een dier zonderlinge karakterstrijdigheden, die zich moeielijk laten verklaren maar toch dagelijks voorkomen, waardoor men
vaak het meest gehecht is aan hen die het meest genoegen schijnen
te vinden om ons te plagen, had ook de deftige raadsheer een bijzondere achting voor generaal Cornejo, ofschoon deze hem steeds ten
doel stelde aan zijne scherpste spotternij ; toen hij dus den verfoeielijken moord door de courtisane zag plegen, maakte een onweerstaanbare woede zich van hem meester zoodat hij zijn sabel ophief.
»Monster !" riep hij, »dooden zal ik u niet, daar gij eene vrouw
zijt, maar ik zal ten minste zorgen dat gij geen kwaad meer doet."
De Linda viel met een vreeselijken gil op den grond.
Hij had haar een noodlottigen houw op het aangezicht toegebracht.
Het gillen der gekwetste hyena klonk zoo vreeselijk dat zelfs de
strijdenden er van sidderden ; generaal Bustamente hoorde het en ijlde
met een paar galopsprongen naar zijn oude maitres, wier schoon gelaat voor altijd misvormd was ; hij bukte even, greep haar bij de
lange haar vlechten, en tilde haar voor zich op den hals van zijn paard ;
daarop gaf hij het de sporen en rende met het hoofd voorovergebo gen in blinde vermetelheid dwars door den drom der strijdenden.
Ondanks de heftigste pogingen der Chilianen om den vluchteling
weder in handen te krijgen, gelukte het hem te ontsnappen, daar hij
zich een doortocht wist te banen eer de ruiters er in slaagden om
hem geheel te omsingelen.
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De Araucanen zagen thans hun beoogde doel, de bevrijding van
.den generaal, bereikt en hadden dus geen reden meer om den strijd
langer voort te zetten, des te minder, daar de Spanjaarden hen reeds
genoodzaakt hadden hunne stelling te verlaten en eene vreeselijke
slachting onder hen aanrichtten.
Op een gegeven signaal van Antinahuel, verdeelden de Indianen
zich naar de beide kanten der bergengte, en beklauterden zij onder
,een hagelbui van kogels met ongelooflijke snelheid de rotsen, waar
zij weldra in de bosschen onzichtbaar werden.
De strijd was geëindigd.
De Araucanen waren verdwenen.
De Chilianen telden hun verlies, dat zeer aanzienlijk was.
Zij hadden« twee en zeventig dooden en honderd drie en veertig gewonden.
Verscheidene officieren, waaronder de generaal Cornejo, waren
gesneuveld.
Te vergeefs zochten zij Joan, de onversaagde Indiaan was nergens
te vinden.
Het verlies der Araucanen was veel aanzienlijker ; zij hadden
meer dan drie honderd dooden op het slagveld gelaten. De gewonden waren door hunne kameraden medegevoerd, maar het was licht
te vermoeden dat hun getal groot moest zijn.
Don Gregorio was wanhopig over de vlucht van generaal Bastamente. Deze vlucht kon voor de rust des lands allergevaarlijkst worden.
Men moest derhalve op nieuw de strengste maatregelen nemen.
Intusschen was de tocht naar Santiago thans doelloos geworden
en het werd integendeel noodig om onverwijld naar Valdivia terug
te keeren, ten einde de rust dezer provincie te verzekeren, die ongetwijfeld zoodra de ontsnapping van don Rancho ruchtbaar werd,
op nieuw gevaar liep ; aan den anderen kant was het echter even
noodzakelijk dat de overheden in de hoofdstad van het gebeurde kennis droegen, om zich op de mogelijke gevolgen voor te bereiden.
Don Gregorio bevond zich dus in een moeielijken tweestrijd, daar
hij niet wist aan wien hij deze zending het best op zou dragen, toen
don Ramon hem uit de verlegenheid hielp.
De raadsheer was thans, wat zijne houding betrof, om zoo te zeggen, omgekeerd als een blad van een boom ; hij was met zijn betoonden moed hoogst ingenomen en meende inderdaad dat hij voor
den dappersten man in Chili kon doorgaan ; hij gaf zich op deze
rekening zulke dwaze en in 't oog loopende airs, dat de aanwezige
officieren meenden zich te bersten te lachen.
Zijn dringendste wensch was nu om onverwijld naar Santiago terug
te keeren, niet uit vrees, o neen ! verre van daar ! Wat! zou hij bang
zijn? het zou dwaas zijn om zoo iets te gelooven, maar hij brandde
inwendig van ongeduld om Zijne kennissen met het verhaal van
zijne heldenfeiten te verbazen.
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Dit was althans de eenigste voor hem geldige reden waarom hij
de zending op zich wilde nemen.
Zoodra hij dus vernam dat de troepen van Valdivia zouden terugtrekken, meldde hij zich bij don Gregorio aan en verzocht hem verlof om zijne reis naar de hoofdstad voort te zetten.
Don Gregorio werd door dit voorstel aangenaam verrast en ontving het met een welgevalligen
Hij stond den senator niet alleen zijn verzcek toe, maar belastte
hem bovendien met het heugelijk bericht van den op de Indianen
gewonnen slag, een strijd waaraan hij, don Ramon, zulk een schitterend deel had genomen, en met de minder gunstige tijding der
onvoorziene vlucht van generaal Bustamente.
Don Ramon meesmuilde van zelfv&doening en trots, toen hem
deze vereerende zending werd opgedragen ; zoodra hij dus de depêches, die don Gregorio op het terrein zelf schreef, in handen had,
steeg hij te paard, onder eskorte van een vijftigtal lansiers, en vertrok naar Santiago.
De Indianen waren op dit cogenblik niet te vreezen, zij hadden
een al te ruwe les ontvangen om spoedig een nieuwen aanslag te
wagen. Don Gregorio verliet den bergpas niet voor dat hij de gesneuvelden begraven had en keerde terug naar Valdivia, terwijl de
lijken der Araucanen onbegraven bleven liggen, ten prooi aan de
gieren der Andes, die slechts op gelegenheid loerden om er zich
aan te vergasten.

LVII.
DE REIS.
Wij zullen ons thans weder tot twee belangrijke personen uit ons
verhaal vervoegen, die wij maar al te lang genoodzaakt waren op
den achtergrond te laten.
Na zijn kortstondig bezoek bij don Tadeo, had Valentin zich nauwelijks den tijd gegund om van zijn vriend Louis afscheid te nemen
en was hij onmiddellijk daarop vertrokken, vergezeld door Trangoil
Lanee en zijn trouwen terreneufschen hond Cesar.
Toen Valentin Frankrijk verliet, had hij zich een bepaalde gedragslijn voorgeschreven: 'hij had zich een doel voorgesteld, eene
gewichtige, voor hem heilige taak in het leven, — dat vroeger zoo
onbekommerd van den eenen dag tot den anderen was voorbijgegaan, zonder te denken aan het verledene of aan de toekomst. De
toekomst bezat toen voor hem geen andere hoop dan het ver verwijderd, meer of min twijfelachtig vooruitzicht om, wanneer hij niet
door de Arabieren werd gedood, aan het slot van zijn lange loopbaan
de luitenants-epauletten te verwerven, of misschien die van kapitein.

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

59

Daartoe beperkte zich al Zijne eerzucht en nog kon hij het met
zich zelven niet eens wonden, of deze verwachting niet overdreven
was voor hem, wanneer hij dacht aan hetgeen hij geweest was hij,
de Parijsche straatjongen.
Toen echter zijn zoogbroeder hem bij zich ontbood om hem de
jammerlijke slotsom zijns levens toe te vertrouwen, die den wanhopigen graaf, bij het verlies van een kolossaal fortuin na onheil op
onheil zijn toevlucht in zelfmoord deed zoeken, toen was Valentin
voor het eerst van zijn leven tot ernstig nadenken gekomen.
Bij een karakteristiek soldaten testament, had de kolonel de Prebois-Crancé hem in zekeren zin in zijn laatste uur zijn eenigen zoon
als beschermeling nagelaten.
Valentin begreep terstond dat het oogenblik daar was, om de erfenis van zijn overleden weldoener te aanvaarden.
Hij aarzelde niet. Al had hij ook van zijn eerste kindsheid af,
zijn zoogbroeder bijna geheel uit het oog verloren, die door zijne
adellijke geboorte en groot fortuin in de hoogste kringen der Parijsche samenleving werd rondgevoerd en de bezoeken van den armen
soldaat niet dan ter sluik ontving, zoo doorgrondde Valentin toch
bij den eersten oogopslag diens zonderling, bijna vrouwelijk en hoogst
prikkelbaar karakter, dat alleen van uitwendige gevoelsindrukken
scheen te leven en waarvan de grootste kracht in hartstochtelijke
overdrijving gelegen was.
Hij begreep dat de jonge graaf, gewoon om van het geld zijn
eenigste hulpbron te maken en als een grand seigneur alleen met
vreemde krachten te werken, onherroepelijk verloren zou zijn, wanneer hij zijn ruwen arm als volksman niet uitstak om hem te steunen en tot een schild te strekken tegen de moeielijkheden van het
nieuwe leven dat hij met hem dacht aan te vangen.
Even als de meeste jonge menschen in hoogen staat en rijkdom
geboren, kende Louis de eerste voorwaarden van het uitwendig leven niet; hij had zich alleen beholpen en weten te redden met zijn
geld om er de moeielijkheden en bezwaren van te overwinnen.
Maar deze gouden sleutel, waarmede de rijke alle poorten voor
zich opent, was hem plotseling ontvallen, en nu kwam de verloren
edelman, na rijpe overweging, tot de ontzettende erkentenis dat hij niets
door zichzelven vermocht, en eindelijk tot het noodlottig besluit om
zich te dooden.
Valentin daarentegen, van zijne eerste jeugd af gewoon om zijn
verstand te oefenen en zijne hulpbronnen in zich zelven te zoeken,
gevoelde dat de opvoeding van zijn zoogbroeder op nieuw moest warden
begonnen ; hij deinsde niet terug voor deze moeielijke taak,, die
zeker onmogelijk zou zijn geweest, als hij niet in zijn hart de zucht
en den aanleg had gevoeld om er zich aan toe te wijden, en des
noods voor op te offeren ; hij besloot derhalve, om, gelijk hij het
in zijne figuurlijke taal noemde, van Louis een mensch te maken.
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Van dit uur af was het doel van zijn leven gevonden : zich aan
het heil van zijn broeder toe te wijden en hem gelukkig te maken.
Dit besluit zich eenmaal in het hoofd gezet hebbende voerde Valentin
het ook uit, door Louis op eens met zijn vorig leven te doen breken, en hem te dwingen Frankrijk te verlaten, waartoe hij in diens
-hartstochtelijke verliefdheid een geschikt voorwendsel vond.
Wij zeggen een geschikt voorwendsel, omdat Valentin zich overtuigd hield dat hij in Amerika toch nimmer die vrouw terug zou
vinden, die als eene schitterende meteoor eenige maanden te Parijs
had geblonken, maar toen plotseling weder verdwenen was.
Hij behield zich voor, om zoodra hij op den gloeienden bodem
der Nieuwe Wereld voet aan wal zette, Louis zijne romaneske liefde
spoedig te doen vergeten en hem op eene baan los te laten, waar
de stormachtige wisselingen des levens hem geen tijd meer zouden
vergunnen om aan zijn hartstocht te denken, die ziekte, zooals Valentin
meende, die nergens toe diende dan om den mensch het weinge
verstand te doen verliezen dat God hem gegeven heeft. Het blinde
geval, dat zoo vaak behagen schept om de schranderste en best
beraamde ontwerpen te wijzigen of te verijdelen, had er behagen in
gevonden om ook dit plan omver te werpen door hem reeds dadelijk
na hunne aankomst in Chili het jonge meisje te doen ontmoeten,
daar Louis bijna tot gekwordens toe, verliefd op was.
Gedwongen om zich overwonnen te verklaren, had Valentin wijselijk het hoofd gebogen, intusschen geduldig het uur afwachtende
waarop hij zijne schade zou kunnen inhalen, daar hij deels op de
wankelmoedigheid van Louis, deels op den wisselkeer des tijds rekende
om hem te genezen van eene liefde, die dona Rosario, hoezeer zij
zelve er in deelde, de eerste was om als hopeloos te beschouwen.
De onverhoedsche opheldering echter, door don Tadeo in het toppunt zijner smart gegeven, was op nieuw tusschenbeide gekomen om
Valentin van batterij te doen veranderen en al zijne plannen in duigen te werpen.
Van toen af was er in het hoofd van den jongen waaghals een
helder idee opgegaan en had hij met vuur de goede gelegenheid
aangegrepen, hem aangeboden door de oplichting van dona Rosario,
die hij zoo gaarne wenschte te redden en in de armen van haren
vader terug te voeren.
Wij behoeven hier nauwelijks te zeggen dat Valentin nu weder
-een nieuw plan op touw had gezet, maar voor ditmaal een plan dat
hem bijzonder toelachte, daar het, zoo hij slagen mocht, hem de
middelen verschafte om zijn zoogbroeder gelukkig te maken en tevens
zijn fortuin te verzekeren.
Op den morgen van denzelfden dag toen in den Canon del Rio
Seco het bloedig gevecht werd geleverd, dat wij in ons vorige hoofd'stuk beschreven hebben, wandelden Valentin en Trangoil Lanec naast
,elkander, op de hielen gevolgd door hun trouwen gezel Cesar.
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De beide mannen gingen al pratende voort, onder het eten van
een droogen maïsbeschuit, dien zij nu en dan begoten met een teug
smylax-water, dat Trangoil Lanec in een kalebas aan zijn gordel
droeg.
De morgenstond voorspelde een heerlijk schoonen dag. De hemel
was doorzichtig blauw en de stralen der warme lentezon deden de
steenen en het kiezelzand op den weg met duizendvoudige vonken
weerspiegelen.
Ter rechter en linkerzijde zaten scharen van klein gevogelte in
het dichte groene loof der boomen te kwinkeleeren of te snateren,
en hier en daar in de verte zag men eenige hutten op de velden of
tusschen de heuvels verstrooid.
»Op mijn woord, hoofdman," begon Valentin schertsend, »gij maakt
mij tureluurs door uwe koude onverschilligheid."
»Wat wil mijn broeder zeggen ?” vroeg de verwonderde Indiaan.
»Caramba ! wij zijn hier in de heerlijkste landsdouw van de wereld,
de streek die wij thans doortrekken zou nergens rijker en afwisselender te vinden zijn, en toch laten al deze schoonheden u zoo koud
als de granietmassa's die zich aan den horizon verheffen."
»Mijn broeder is nog jong," merkte Trangoil Lanec zachtzinnig aan,
»daarom dweept hij zoo."
»Ik weet niet of ik dweep," antwoordde de jongman levendig, »alleen dit weet ik, dat de natuur hier verrukkelijk is, en wat ik gevoel
spreek ik uit."
»Ja," zei het opperhoofd op ernstigen toon, »Pillian is groot, hij
heeft al deze dingen gemaakt."
»God wilt gij zeggen, hoofdman," hervatte Valentin, »maar dat is
voor ons het zelfde, over den naam zullen wij nu niet twisten. Ach!
in mijn land," vervolgde hij met een zucht om zijn verre vaderland,
»in mijn land zouden de liefhebbers der natuur wel veel willen geven, om een oogenblik te kunnen zien wat ik hier den ganschen
dag zie voor niets : men zegt niet ten onrechte dat het reizen de
jeugd vormt."
»Zijn er dan op het eiland waar mijn broeder geboren is geen
bergen of boomen zooals hier ?" vroeg de Indiaan nieuwsgierig.
»Ik heb u reeds gezegd, hoofdman, dat mijn geboorteland geen.
eiland is, maar een land zoo groot als dit ; het ontbreekt er, Goddank !
ook niet aan boomen, die zijn er zelfs zeer veel, en wat bergen be
treft, die hebben wij ook, onder anderen de Montmartre."
»Hm !" meesmuilde de Indiaan, die er niets van begreep.
»0 ja," hervatte Valentin, »we hebben ook bergen, maar in verge
lijking van die daar ginds zijn het slechts heuvels."
»Mijn land is het schoonste van de geheele wereld," hernam de
Indiaan trotsch, »Pillian heeft het voor zijne kinderen geschapen,
daarom zouden de bleekgezichten het ons zoo gaarne afnemen."
»Er is iets waars in hetgeen gij daar zegt, hoofdman, maar ik wil,
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over dit punt thans niet verder uitweiden, daar wij ons wel met andere veel dringender zaken moeten bezig houden."
»Goed!" zei het opperhoofd inschikkelijk, »alle menschen kunnen
ook niet in ons land geboren worden."
»Daar hebt gij gelijk in, en daarom ben ik ook in een ander
land geboren."
Cesar, die tot dusver steeds stil en bedaard naast de beid'e vrienden bad gemarcheerd, nu en dan een brokje beschuit opsnappende
dat zij hem toewierpen, begon dof te grommen.
»Wat is er, mijn oudje ?" vroeg hem Valentin, het goedaardige
dier met de hand streelende, »zoudt gij onraad bespeuren ?"
»Neen 1" zei Trangoil Lanec bedaard, »wij naderen zoo zoetjes de
tolderia, de hond zal een Araucaan in den omtrek geroken hebben."
Inderdaad had hij het woord nauwelijks gezegd, of aan een bocht
van den weg verscheen een Indiaan te paard. Hij naderde in galop
de beide mannen, groette hen in 't voorbijgaan met het gewone
Marry-marry en vervolgde zijn weg.
»Zoo !" zei Valentin nadat hij den ruiter zijn laatste groet had teruggegeven en deze ver genoeg af was, »weet gij wel dat wij dwaas
doen met ons zoo onbedekt op weg te vertoonen
»Hoedat ?"
»Caramba ! omdat het niet ontbreekt aan lieden die ons zouden
willen dwarsbootnen."
»Wie weet wat wij hier doen ? en wie kent ons ?"
»Dat is zoo, niemand !"
»Welnu ; en daarbij is het immers altijd beter om ronduit te werk
te gaan ? wij zijn reizigers, meer niet ; als wij ons in de woestijn bevonden, dan maakte het een onderscheid, maar hier, in eene bijna
Spaansche tolderio, zouden zulke voorzorgen ons meer schade dan
voordeel doen."
»Wat ik u daar zoo even zeide, was slechts een losse aanmerking,
gij kunt doen wat gij wilt ; bovendien zult gij beter dan ik weten
wat er gedaan moet worden."
Onder deze redewisseling waren de sprekers goed doorgestapt,
met dien hoogen veerkrachtigen tred, die den geoefenden voetreiziger
eigen is en die, om hier een soldatenterm te bezigen, 'den weg opvreet", zoo waren zij ongevoelig tot den ingang van het dorp genaderd.
»Zijn wij nu te San Miguel?" vroeg Valentin.
»Ja," antwoordde Trangoil Lanec.
»En denkt gij dat dona Rosario er niet meer is?"
»Neen," zeide hij.
»Waarom zoudt gij dat denken, hoofdman ?"
»Dat kan ik mijn broeder zoo niet uitleggen."
»Waarom niet ?"
?"

»Omdat ik het voel bij instinct."
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»Te duivel!" dacht Valentin, »als het instinct er mede gemoeid is,
zijn wij zeker verloren; maar enfin," vervolgde hij hardop, »gij moet
er toch eene reden voor hebben, welke is die?"
»Dat mijn broeder rondzie."
»Wel," riep de jongman, naar alle zijden rondziende, »ik zie niets."
»Dit is mijne reden," hervatte de Indiaan ; »het dorp is te stil ; de
vrouwen der Huilichen zijn naar het veld, de mannen zijn op de
jacht ; alleen de ouden bevinden zich in de toldo's."
»Dat is waar," zei Valentin nadenkend ; »daar had ik niet op gelet."
»Zoo de gevangene hier was, zou mijn broeder krijgslieden, paarden
en vrouwen zien, het dorp zou leven ; maar nu is het dood."
»Parbleu!" dacht Valentin, »die wilden zijn flinke menschen, zij
zien alles, letten op alles en raden alles, en wij met al onze beschaving, zijn bij hen vergeleken, niets meer dan kinderen. Hoofdman,"
vervolgde hij overluid, »gij zijt wijzer dan ik ; zeg mij toch, wie heeft
u al deze dingen geleerd?'
De Indiaan bleef staan, strekte de hand uit, wees met statig gebaar
naar den horizon en sprak op een plechtigen toon, die den jongman
deed verstommen :
»Broeder, daar ginds ligt de woestijn, die heeft het mij geleerd."
»Ja, gij spreekt de waarheid," prevelde de Franschman ten volle
overtuigd, »want daar alleen ziet de mensch God in zijn werken als
van aangezicht tot aangezicht. Maar o ! nooit zal ik zooveel kennis
bekomen als deze Indiaan bezit."
Zij stapten nu het dorp binnen.
Zooals Trangoil Lanec gezegd had, scheen het geheel verlaten. Als
doorgaans in de Indiaansche tolderio's, stonden alle deuren open en
konden de reizigers zelfs zonder er binnen te treden zien dat er niemand
in huis was. In enkele slechts zagen zij een paar zieken, die op hunne
jtellones — schapenvachten — uitgestrekt, jammerlijk lagen te kreunen.
»Caramba !" riep Valentin teleurgesteld, »gij hebt het wel geraden,
hoofdman, dat wij zelfs geen honden zouden vinden om ons in de
beenen te bijten."
»Vervolgen wij onzen weg," zei het opperhoofd, zonder zich om
iets te bekommeren.
»Mijn hemel," antwoordde de jongman, »ik geloof dat er voor ons
niets beters op zit, want ik zie zelf geen kans om hier eenige inlichting te bekomen."
Op eens echter schoot Cesar huilend vooruit, liep naar eene alleenstaande hut en begon dicht bij de deur in de aarde te krabben,
onder vreeselijk gejank en geblaf.
»In dit huis," zei Trangoil Lanec, »zullen wij misschien iets van het
blanke meisje hooren."
»Haasten wij ons dan om er te kornenr," riep Valentin ongeduldig.
De beide mannen liepen op een .drafje naar de toldo. Cesar stond
er nog altoos te huilen.
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LVIII.
INLICHTINGEN.
Toen Valentin en Trangoil Lanec bij de hut kwamen, werd de
deur reeds geopend en verscheen er eene vrouw op den drempel.
Die vrouw scheen ongeveer veertig jaar oud, ofschoon zij nog
nauwelijks vijf en twintig was, maar het leven waartoe de arme
Indiaansche vrouwen gedoemd zijn en de zware arbeid dien zij moeten verrichten, doen haar snel veranderen en in weinige jaren de
bloemen der jeugd en schoonheid verliezen, die de vrouwen in ons
klimaat en in de christelijke maatschappij, aan zachtere zeden en leefwijze gewoon, zoolang mogen behouden.
Deze vrouw had in haar gelaat eene sterksprekende uitdrukking
van zachtheid, gepaard met een zweem van droefgeestigheid ; zij scheen
lijdende te zijn.
Hare kleeding, geheel van wollen stof en blauw yan kleur, bestond
in eene tunika, die haar tot aan de voeten reikte, maar zeer eng,
hetgeen de Indiaansche vrouwen in dit land noodzaakt om slechts met
kleine stapjes te loopen. Een korte mantel, ichella genaamd, bedekte
hare schouders ; hij was op de borst gekruist en met een zilveren gesp
gesloten, die tevens diende om de ceintuur der tunika vast te maken.
Hare lange haarlokken, zwart als ravenwieken, die in acht vlechten
verdeeld over hare schouders hingen, waren met een aantal lianca
of valsche smaragden versierd ; zij droeg tevens een halsketting en.
armbanden van glazen paarlen, aan hare vingers zaten een aantal zilveren ringen, en in hare ooren hingen vierkante klokken van hetzelfde
metaal.
Al deze snuisterijen zijn van Araucaansch fabrikaat en worden door
de Indianen zelve vervaardigd.
In dit land maken de vrouwen zeer veel werk van haar opschik
en bezitten zelfs de armste hare juweelen, of wat men zoo noemt
want die der laatsten zijn meerendeels valsch ; men berekent intusschen de waarde dezer vrouwelijke versiersels in zilver op meer dan
honderd-duizend mark gewicht, een aanzienlijke som in een land waar
de weinige handel dien men drijft, alleen in het uitwisselen van de
eene koopwaar tegen de andere bestaat, en waar het geld bijna onbekend en daarom ook zeer gezocht is.
Zoodra deze vrouw de deur opende, stoof Cesar met zooveel geweld
naar binnen, dat hij haar bijna omver stiet. Zij wankelde en was verplicht zich aan den wand vast te houden om niet te vallen.
De beide mannen groetten haar beleefd en verontschuldigden zich
zoo goed mogelijk over de brutaliteit van den hond, die ondanks

het gefluit van zijn meester, halsstarrig weigerde te gehoorzamen.
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»Ik weet wel wat dit beest schort," zei de vrouw goedig ; »mijne
broeders zijn reizigers, dat zij in mijne armoedige toldo binnentreden, zij is tot hun gebruik ; hunne slavin zal hen dienen."
»Wij nemen het welwillend aanbod onzer zuster aan," antwoordde
Trangoil Lanec; »de zon is heet; daar onze zuster het ons toestaat,
zullen wij eenige °ogenblikken rusten en ons verfrisschen."
»Mijne broeders zijn welkom, zij kunnen onder mijn dak vertoeven zoolang het hun goeddunkt."
Met deze woorden week de vrouw terug om de vreemdelingen
door te laten.
De beide mannen traden binnen,
Cesar lag midden in de kamer, met den neus op den grond, en
deed niets dan snuffelen en zacht janken ; zoodra hij zijn meester
zag, kwam hij kwispelstaartend naar hem toe, streelde hem en hernam terstond zijne vorige positie.
»Mijn hemel !" mompelde Valentin ongerust, »wat zou hier toch
gebeurd zijn ?"
Zonder iets te zeggen, had Trangoil Lanec zich ieeds bij den hond
neergehurkt en, met het oog strak op den grond gevestigd, begon
hij aandachtig zijne nasporingen.
De vrouw had, zoodra hare gasten in de toldo waren, zich verwijderd en hen alleen gelaten, om hun eenige ververschingen te
bereiden.
Na verloop van eenige oogenblikken stond het opperhoofd op en
zette zich zwijgend naast Valentin.
Daar deze zag dat zijn kameraad steeds bleef zwijgen, werd hij
ongeduldig en sprak hem aan.
»Wel ! hoofdman," zeide hij, »wat hebt gij ontdekt?"
»Niets nieuws," antwoordde de Ulmen, »de sporen zijn oud, ik
schat ze ten minste op drie dagen."
»Van welke sporen spreekt gij, hoofdman ?"
»Er zijn sporen van bloed op den grond," antwoordde Trangoil Lanec.
»Bloed !" riep de jongman : »dan is dona Rosario zeker vermoord."
»Neen," hervatte de Ulmen, »zoo dit bloed van haar zijn mocht,
is zij alleen gekwetst."
»Waarom veronderstelt gij dat?"
»Ik veronderstel het niet, ik ben er zeker van."
»Maar op welken grond?"
»Omdat men haar verbonden heeft."
»Verbonden! dat is toch al te sterk ; wat bedoelt gij ? neem mij niet
kwalijk dat ik er aan twijfel, hoofdman, maar hoe kunt gij weten
dat hier iemand, wie het ook zijn mag, gewond, en daarna verbonden is?"
»Mijn broeder is te schielijk, hij wil niet nadenken."
»Pardi ! ik zou kunnen nadenken tot morgen, en er nog niets
van begrijpen."
OPPERH. D. AUCAS. II.
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»Misschien ! Zie mijn broeder dit eens."
Met deze woorden opende het opperhoofd de rechterhand en liet
hem een klein voorwerp zien, dat hij er in had.
»Caramba!" antwoordde Valentin half kwaad, »dat is een droog
blad, wat zou ik daaruit kunnen leeren !"
»Alles!" zei de Indiaan,
»Spreek op! als gij mij dat bewijzen kunt, hoofdman, houd ik u
voor den grootsten machi uit gansch Araucanië."
De Ulmen glimlachte, wel in zijn schik.
»Mijn broeder houdt van schertsen," zesde hij.
»Wat duivel zoudt gij dan willen, hoofdman? moest ik dan liever
schreien! maar kom voor den dag met uwe verklaring."
»Die is zeer eenvoudig "
»Hrn!" riep Valentin twijfelmoedig, »wij zullen zien."
»Dit blad," vervolgde de hoofdman, »is een oregano-blad ; de oregano is een allervoortreffelijkst middel om bloed te stelpen en wonden te heelen, zooals mijn broeder wel weet."
»Ja, dat weet ik ; ga voort."
»Goed ; zie hier op den grond sporen van bloed, er moet dus iemand gewond zijn geweest, en daarbij vind ik een oregano-blad : dat
blad kan hier niet bij toeval zijn gekomen, er moet dus iemand
verbonden zijn."
»Dat is zoo duidelijk als de dag !" riep Valentin, verbaasd over
deze logische verklaring, en met zijne gewone komieke geestdrift opstaande, sloeg hij zich op het voorhoofd en riep : »Hoe dat mogelijk
is begrijp ik niet, maar die hoofdman heeft drommels goed slag
om mij te bewijzen dat ik niet 1112er dan een domkop ben."
»Mijn broeder denkt niet genoeg na."
»'t Is waar, hoofdman, gij hebt gelijk ; maar stel u gerust, het zal
wel beter worden."
Op dit oogenblik keerde de vrouw terug, met twee koehorens vol
Marina tostada — geroost mais-meel.
De reizigers, die des morgens slechts een sober ontbijt hadden ge.:
bruikt, namen dankbaar wat hun werd aangeboden, zij vielen dapper aan, elk op zijn meelhoorn, en dronken ten slotte een beker chicha.
Zoodra het lichte maal geëindigd was, zette de Indiaansche vrouw
hun de matée voor, die zij met veel smaak opzogen ; vervolgens staken zij hunne sigaren aan.
»Mijne zuster is goed," antwoordde Trangoil Lanec, »zij zal een
poosje met ons praten."
Valentin, die de Araucaansche zeden reeds had leeren kennen,
stond op, haalde twee zilveren piasters uit Zijne beurs en bood ze de
vrouw aan met de woorden :
»Mijne zuster zal mij verplichten dit aan te nemen, om zich een
paar oorbellen te koopen."
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Bij dit milde geschenk schitterden de oogen der arme vrouw van
'blijdschap.
»Ik dank mijn broeder," zeide zij, »mijn broeder is een muruche,
misschien is hij een bloedverwant van het jonge bleeke meisje dat
lier geweest is! Als hij verlangt te weten wat er met haar gebeurd
is, zal ik het hem vertellen."
Valentin bewonderde het schrandere doorzicht dezer vrouw, die
,zoo op eens zijne gedachten had weten te raden.
»Neen, ik ben haar bloedverwant niet," zeide hij, »maar ik ben
haar vriend, en ik stel veel belang in haar ; ik moet u dus bekennen
dat ik mij zeer gelukkig zal rekenen zoo mijne zuster mij iets van
haar kan vertellen."
»Dat zal ik," antwoordde zij.
Zij liet het hoofd op de borst hangen en stond zich een poosje te
bedenken ; zij moest eerst hare herinneringen bijeen verzamelen.
De beide mannen zaten met ongeduld te wachten.
Eindelijk hief zij het hoofd weder op en sprak tot Valentin.
»Een dag of vier geleden," zoo begon zij, »kwam hier tegen den
avond eene groote schoone vrouw der bleekgezichten, met een paar
oogen brandende als de stralen der middagzon ; zij was verzeld van
tien mosotones — bedienden. Ik was ziek en ben het nog, zoodat
ik sedert eene maand in het dorp moest blijven in plaats van naar
het veld te gaan. Die blanke vrouw verzocht mij om den nacht
in mijne toldo te mogen doorbrengen; de gastvrijheid kon dit niet
weigeren, ik zei haar dus dat zij in haar eigen huis was. Tegen
middernacht hoorde ik een groot gedruisch in het dorp en kwam er
een troep ruiters, met een muilezel bij zich, waarop een blank jong
meisje zat, dat er zeer lief maar treurig uitzag; zooals ik later hoorde,
was zij de gevangene der andere blanke vrouw. Ik weet niet hoe
het jonge meisje dit gedaan heeft, maar het gelukte haar te ontvluchten, terwijl de groote blanke vrouw in gesprek was met Antinahuel,
die cenige oogenblikken te voren ook was aangekomen; de Toqui
en de groote vrouw stegen te paard om het jonge meisje te zoeken,
,en niet lang daarna brachten zij haar weder hier, op een paard gebonden en met een diepe wond aan het hoofd ; het arme kind lag
in onmacht, haar bloed vloeide rijkelijk uit de wond zoodat ik medelijden met haar had : wat er toen is voorgevallen weet ik niet,
maar de groote vrouw, die het jonge meisje tot hiertoe gedurig mishandelde, veranderde plotseling van gedrag omtrent haar, hielp haar,
verbond haar en droeg voor haar de meest mogelijke zorg."
Bij deze woorden keken Trangoil Lanec en Valentin elkander
verwonderd aan.
De Indiaansche vervolgde :
»Daarop zijn Antinahuel en de groote vrouw samen vertrokken en
lieten zij het meisje in mijn huis achter, met een tiental mosotones
om haar te bewaken. Een der mosotones zeide dat het meisje aan
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den Toqui behoorde en dat deze haar tot zijde vrouw wilde maken,
en daar die man in mij vertrouwen stelde, bekende hij mij, dat het
meisje aan hare familie ontstolen en door de groote blanke vrouw
aan het opperhoofd verkocht was, en dat men om de familie te beletten haar terug te vinden, haar, zoodra zij genoeg hersteld zou zijn
om de vermoeienis der reis te kunnen verdragen, naar de andere
zijde der bergen zou vervoeren, naar het land der Puelcheii."
»Wel ! en wat toen ?" vroeg Valentin, daar hij zag dat de Indiaansche ophield.
»Gisteren," hervatte zij, »gisteren morgen was •zij veel beter, toen
hebben de mosotones hunne paarden gezadeld en zijn zij drie uren
na zonsopgang met haar vertrokken."
»En," vroeg Trangoil Lanec, »heeft het jonge meisje toen ook iets
gezegd aan mijne zuster?"
»Niets," antwoordde de Indiaansche treurig, »het arme kind schreide,
en wilde eerst niet vertrekken, maar zij dwongen haar te paard te
stijgen, haar dreigende, zoo zij langer weerstand bood, dat men er
haar op zou vastbinden ; toen gehoorzaamde zij."
»Het arme schaap I" zei Valentin, »zij hebben haar zeker mishandeld, niet waar ?"
»Neen, zij behandelden haar met eerbied ; overigens heb ik den
Toqui eer hij heenging, zelf hooren bevelen, dat zij haar zacht moesten behandelen."
»Dus is zij sedert gisteren vertrokken ?" vroeg Trangoil Lanec.
»Ja."
»Welken kant uit ?"

»Ik heb de mosotones, onder elkander hooren spreken van den
stam der Goede Valken, maar of zij daar juist heen zijn gegaan,
zou ik niet kunnen zeggen."
»Dank u," hervatte de Ulmen, »mijne zuster is goed, Pillian zal
haar beloonen, zij kan zich nu verwijderen, de mannen zullen samen
raad houden."
De Indiaansche stond op, en zonder een woord aan te merken verliet
zij de cuarto.
»Wel ! wat is mijn broeder thans voornemens te doen ?" vroeg het
opperhoofd aan Valentin.
»Wat drommel ! de weg is ons dunkt mij duidelijk aangewezen ; wij
moeten het spoor der mosotones volgen, zoolang tot het ons gelukt hun
het meisje te ontrooven."
»Goed, dat is mijn gevoelen ook, maar twee mannen zijn niet genoeg
om zulk een plan te volvoeren."
»'t Is waar, maar wat kunnen wij er aan doen ?"
»Niet vertrekken voor heden avond."
»Waarom niet."
»Omdat Curumilla, en wellicht nog een paar andere vrienden van
mijn broeder dan hier zullen zijn,"
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»Zijt gij daar zeker van ?"
»Ik ben er zeker van."
»Goed, dan zullen wij wachten."
Daar Valentin thans wist dat hij nog verscheidene uren in de toldo
zou doorbrengen, besloot hij om er zich op de voordeeligste wijs
van te bedienen ; hij strekte zich op den grond uit, met zijn hoofd
op een steen, sloot de oogen en sliep in.
Cesar had zich weldra aan zijne voeten nedergelegd. Trangoil Lanec
daarentegen ging niet slapen : met een stukje touw, dat hij ergens
in de hut had opgeraapt, begon hij nauwkeurig de verschillende
voetstappen te meten die op den mullen zandbodem waren afgedrukt ;
vervolgens riep hij de Indiaansche vrouw, wees haar de verschillende
voetsporen aan en vroeg of zij hem ook kon zeggen welke door het
jonge meisje waren nagelaten.
»Deze hier," zeide zij, hem de kleinste aanwijzende.
»Goed," riep de Ulmen, zorgvuldig een knoop in het touw leggende, om de juiste maat niet te verliezen, daarop stak hij het meetsnoer in zijn gordel, vlijde zich op zijne beurt op den grond neder,
en sliep weldra even rustig als Valentin.

LIX.
DE HINDERLAAG.
Curtimilla en zijne medgezellen daalden met den meesten spoed
af van de hoogte der Corcovado, zooveel de steile en ongebaande
berghelling hun toeliet.
Maar was de opklimming moeielijk geweest, de nederdaling was
zulks niet minder. Schier bij iederen voetstap werden de drie wandelaars door steenklompen, groote rotsblokken, of diepe holten en
dicht ineengewassen kreupelbosch opgehouden, die hun beurtelings
den doortocht betwistten.
Dikwijls wanneer zij dachten den voet op vasten bodem te zetten,
zakten zij er plotseling in en ontwaarden met schrik dat hetgeen zij
voor begaanbaren grond hadden aangezien, niets anders was dan
een verraderlijk groene massa welig opgeschoten onkruid en warrig
samengevlochten struiken, die soms diepe kloven bedekte ; op vele
plaatsen wemelde het van ongedierte, wier nesten zij stoorden en die
zich op eene lastige wijs zochten te wreken ; nu en dan zagen zij
slangen onder hunne voeten kronkelen of de koppen dreigend opsteken uit de dorre bladeren, vergane mosplanten of kruipgewassen en
allerlei meststoffen zonder naam, hier door de eeuwen ongestoord
opeengehoopt.
Nu eens moesten zij op handen en voeten voortkruipen, dan van
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den eenen tak of boomwortel op den anderen springen, of zich met
het jachtmes in de hand een doortocht banen.
Deze moeitevolle en vermoeiende marsch, waarbij zij ontelbare
bochten en omwegen moesten maken, duurde bijna twee uren.
Na verloop van dien tijd bevonden zij zich aan den ingang der
grot, waar zij des morgens hunne paarden gelaten hadden.
De beide blanken waren letterlijk afgemat, en vooral de jonge
graaf, die in de weelderige levenswijs der hoogere standen grootgebracht, zijne spierkrachten nog nooit op zulke harde proeven gesteld
had, was geheel uitgeput ; zijne handen en voeten waren met kloven
en builen bedekt, zijn aangezicht deerlijk geschramd en opgehaald ;
de onverbiddelijke noodzakelijkheid om voort te gaan had hem tot
hiertoe op de beenen gehouden, maar nu hij eenmaal op het kleine
bergterras voor de grot was aangeland, wierp hij zich hijgend en
aamechtig op den grond neder, verwezen met de oogen in 't rond
starende, als iemand die geheel af en op was door eene al te hevige
en al te lang volgehouden lichaamsoefening.
Don Tadeo gevoelde zich op verre na zoo afgemat niet als zijn
kameraad, maar toch, zijn korte adem, het hooge rood dat zijne
wangen deed gloeien en het zweet dat hem langs de kaken liep,
bewezen duidelijk genoeg dat ook hij hevig vermoeid was.
Wat Curumilla betreft, hij zag er nog zoo frisch en wel op zijn
gemak uit, alsof hij geen voet verzet had
De physieke vermoeienissen schenen op het ijzerharde gestel van
den Indiaan geen vat te hebben,
»Mijne broeders hebben een weinig rust noodig," zeide hij, »wij
zullen hier zoolang vertoeven als hun toestand vereischt om nieuwe
krachten te verzamelen."
Noch don Tadeo, noch de jonge graaf antwoordden hier op, de
schaamte belette hun om hunne zwakheid te bekennen.
Er verliep ongeveer een half uur, zonder dat er een woord gewis
seld werd.
Curumilla had zich intusschen verwijderd. Toen hij eindelijk terugkwam vroeg hij :
.

»Wel ! hoe is het ? Wij hebben onzen tijd noodig," mompelde hij.
Daarop haalde hij een kleine doos uit zijn gordel, opende die en
hield ze aan don Tadeo voor.
»Neem aan," zeide hij.
De doos was in vier vakjes verdeeld : het eerste bevatte eene zekere
hoeveelheid gedroogde bladeren, wit van kleur, ongeveer als berkenblad • in het tweede was ongebluschte kalk ; in het derde een
aantal kleine ronde steentjes, zoo groot als hazelnoten, daar zij overigens al het aanzien van hadden ; in het vierde eindelijk lagen drie
of vier dunne spatels, of platte lepéltjes, van zoogenaamd ijzerhout.
»0 !" riep don Tadeo aangenaam verrast, »coca !
»Ja," zei de Indiaan, »mijn vader neme er van."
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Don Tadeo liet het zich geen tweemaal zeggen ; hij nam een der
spateltjes in de eene hand, en een blad in de andere, streek toen
met de spatel een weinig ongebluschte kalk op het blad, wikkelde
in het aldus toebereide blad een der steentjes, zoodat het een pil of
brok werd, die hij vervolgens in zijn mond stak.
De graaf had al deze bewegingen van don Tadeo met steeds
klimmende belangstelling gadegeslagen ; zoodra de laatstgenoemde
er mede klaar was, vroeg hij uiterst nieuwsgierig :
»Wat is dat dan toch ?"
»Coca," antwoordde don Tadeo.
»Zeer goed, maar dat leert mij nog niets."
»Mijn vriend," zei don Tadeo, ;Amerika is het land van belofte,
haar bevoorrechte grond levert alles op ; evenals wij de Paraguaansche
thee hebben, hebben wij ook de coca, die ik u verzekeren kan dat
verreweg de zoogenaamde betel overtreft, ik moet u aanraden om
er van te proeven."
»Op uw voorbeeld en verantwoording, don Tadeo, zou ik ongehoorde dingen beproeven, hoeveel te meer dan dit blad, dat mij
vrij onschuldig voorkomt ; maar ik wil u niet verzwijgen dat ik de
eigenschappen van dit panacee gaarne zou leeren kennen, die wel
buitengewoon moeten zijn, daar gij er op het eerste gezicht zoo verheugd over waart.»
»Oordeel zelf," hervatte don Tadeo die onder het spreken reeds
een tweede pil gereed maakte, volkomen gelijk aan de eerste ; »de
coca," vervolgde hij, »heeft de eigenschap, om de gezonken krachten te herstellen, den slaap te verdrijven, den honger te stillen en
den moed op te wekken."
»En om alle deze voortreffelijke gaven te genieten, heeft men niets
anders te doen dan . ."
;Dan eenvoudig de coca te kauwen als de matrozen hun tabak of
de Maleiers hun betelwortel."
»Te duivel !" riep de jongman, »gij spreekt te ernstig, don Tadeo,
om een oogenblik aan uwe oprechtheid te twijfelen en te denken
dat gij met mijne lichtgeloovigheid zoudt willen spotten ; geef mij,
bid ik u, aanstonds die kostelijke medicijn, opdat ik er de proef van
neme; in allen gevalle, zoo zij mij niet baat . . .."
»Zal ze ook niet schaden," viel don Tadeo hem in het woord,
»het is altijd een streelende versnapering," vervolgde hij glimlachend,
terwijl hij den graaf de pil overhandigde die hij voor hem had klaar
gemaakt.
Louis stak de pil zonder aarzelen in den mond.
Curumilla, na het doosje zorgvuldig in zijn gordel geborgen te hebben, was reeds bezig de paarden te zadelen.
Op eens hoorde men op korten afstand een levendig geweervuur,
gevolgd door ontzettende oorlogskreten.
»Wat is dat?" riep Louis schielijk opstaande.
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»Het gevecht in den bergpas begint," zei Curumilla koel.
»Wat zullen wij doen?" vroeg don Tadeo.
»Onze vrienden te hulp snellen !" zei de jonge graaf edelmoedig.
Don Tadeo wierp een vragenden blik naar den Ulmen.
»En het jonge meisje dan ?" zei de Indiaan.
De graaf ontroerde, maar herstelde zich oogenblikkelijk.
»Onze vrienden zoeken haar reeds," zeide hij ; »wij hebben hier
bittere vijanden, die wij verplicht zijn tot reden te brengen en onschadelijk te maken."
Op dit oogenblik verdubbelde het geschreeuw en werd het geweervuur sterker.
»Laten wij besluiten!" vervolgde de jongman met ongeduld,
»Welaan!" riep don Tadeo vol moed ; »een uurtje later zal aan
mijne dochter niet schaden."
»Te paard dan!" zei het opperhoofd
De drie mannen stegen te paard en reden naar den Canon del
Rio Secco.
Naarmate zij den bergpas naderden, werd het rumoer van den hardnekkigen aldaar gevoerden strijd al duidelijker en duidelijker, en
'kon men den oorlogskreet der Chilianen zeer goed van het gehuil
der Araucanen onderscheiden; ettelijke geweerkogels vielen reeds in
hunne nabijheid, of verpletterden zich tegen de opstaande boomstam men.
Zonder het dichte "L ladgordijn dat hun verborg, zouden zij de
strijdenden zelven gezien hebben.
Intusschen bekreunde de drie ruiters zich weinig om de hindernissen die hun in den weg stonden, en reden zij in fermen galop
voort, op gevaar af van in de steile bergkloof te storten, die zij langs
snelden.
»Halt !" klonk plotseling de stem van den Ulmen.
De ruiters hielden hunne paarden, die met zweet en stof waren
bedekt, oogenblikkelijk in.
Curumilla had zijne vrienden naar eene plaats gebracht, die den
ingang der bergengte aan de zijde van Santiago volkomen bestreek.
Het was eene soort van natuurlijke vesting, uit groote granietblokken samengesteld, die eenmaal, hetzij door eene aardbeving of andere stuiptrekking der natuur op de zonderlingste wijs op elkander
waren gestapeld. Dezen rotsblokken hadden in de verte het aanzien
van een vierkanten toren, welks hoogte ongeveer dertig voeten bedroeg. Geheel afgezonderd door de haar omringende loodrechte
steilte, kon men den top dezer sterkte niet bereiken dan na ongelooflijk veel moeite, met behulp van handen en voeten. In een woord,
het was eene ware vesting, waar men, des noods, een geregeld beleg
zou kunnen doorstaan.
»Welk eene schoone stelling!" merkte don Tadeo aan.
»Haasten wij ons om haar te bezetten," antwoordde de graaf.
,
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Zij stegen af. Curumilla ontdeed de paarden van h'm zadel en
tuigen, en joeg hen het bosch in, wel verzekerd dat de schrandere
dieren zich niet te ver zouden verwijderen en hij ze later, wanneer
het noodig was gemakkelijk zou terugvinden.
Louis en don Tadeo beklauterden intusschen reeds de rotsmassa.
Curumilla was op het punt van hun voorbeeld te volgen, toen hij
in de struiken beneden zich beweging bespeurde en uit het dichte
kreupelbosch een man te voorschijn kwam.
De Ulmen had zich terstond achter een boom verscholen en zijn
geweer overgehaald.
De man die zoo plotseling verscheen droeg echter zijn geweer
achter op den rug, en had een degen in de hand, die met bloed
bezoedeld was en duidelijk bewees dat hij dapper gestreden had.
Hij liep langzaam en aarzelend en naar alle kanten rondziende,
niet als iemand' die vluchtte, maar als iemand die iets zocht.
Curumilla slaakte op eens een kreet van verrassing, kwam uit zijn
schuilhoek voor den dag, en ijlde den nieuw aangekomene te ge moet.
Op het geroep van het opperhoofd, keerde de vreemdeling —
het was ook een Indiaan — zich om, en een glans van blijdschap
verhelderde zijn gelaat.
»Ik heb naar mijn vader gezocht," riep hij levendig.
»Goed," zei Curumilla, »hier ben ik."
Het rumoer van den strijd werd thans met ieder °ogenblik heviger en scheen meer en meer te naderen.
»Dat mijn zoon mij dadelijk volge," zei Curumilla, »wij kunnen
hier niet blijven."
De beide Indianen beklauterden thans mede de rotsmassa, op
wier kruin don Tadeo en de jonge graaf zich reeds gevestigd hadden.
Gelukkig lagen er op de kruin dezer rotsmassa, die ongeveer twin
tig voet in 't vierkant breed was, een menigte kleinere steenen, die
met weinig moeite aan den uitersten rand konden worden gestapeld
om tot borstwering te dienen en zich in geval van nood met goed
gevolg achter te verbergen.
De twee blanken waren niet weinig verwonderd over de komst
van den vierden man, die 7oo als onze lezers reeds zullen hebben
vermoed, niemand anders was dan Joan ; het tegenwoordig oogenblik was echter niet geschikt om nadere opheldering te vragen, daar
de vier mannen zich moesten haasten om hunne borstwering op te
werpen.
Na den afloop van dit werk, namen zij een korte poos rust.
Het waren vier kloeke, vastberaden mannen, met snaphanen gewapend en rijkelijk van munitie voorzien. Aan leeftocht ontbrak het hun
evenmin, hetgeen hun toestand nog gunstiger maakte. Des noods, zouden zij het in hunne geïmproviseerde bergvesting meer dan eene
week tegen een aanzienlijk getal vijanden kunnen uithouden.
Ieder zette zich nu op een steen neder, en de drie vrienden begon-
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nen Joan te ondervragen, zonder daarbij de hun omringende vlakte uit
het oog te verliezen, die tot nogtoe geheel rustig bleef, ofschoon het
krijgsgeschreeuw en geweervuur in den bergpas zich steeds met onverminderde hevigheid deed hooren.
Wij zullen hier niet alles verhalen wat Joan hem vertelde, onze
lezers zijn er reeds mede bekend, maar wij vatten den draad van
zijn verslag op van het oogenblik af waarop hij den strijd verliet.

»Zoodi a ik gezien had," zoo vervolgde hij, »dat het den generaal
gelukt was te ontsnappen, ondanks de dappere pogingen van zijn
eskorte om hem terug te bekomen, dacht ik dat het voor u van
het meeste belang kon zijn dit te vernemen, en heb ik mij met veel
moeite dwars door de strijders een weg gebaand, en mij in het bosch
begeven om u te zoeken ; het gelukkige toeval bracht mij juist in uwe
nabijheid, toen ik wanhoopte u te zullen vinden.'
»Maar zeg mij toch!" riep don Tadeo met de meeste verbazing,
»hoe is het mogelijk dat die man zich heeft kunnen bevrijden? Ik
kan het bijna niet gelooven!"
»Het is maar al te waar," zeide Joan, »ik ben er zeker van dat
gij hem onverwijld op de vlakte zult zien verschijnen."
»Por Dios!" riep de jonge graaf in vervoering, »als ik dien schurk
onder het bereik van mijn geweer krijg, zweer ik dat ik hem zal neerleggen als een bunsing."
»0 !" riep don Tadeo, »als die man op vrije voeten is, dan is
alles verloren !"
Het krijgsgeschrei verdubbelde, het schieten begon met kracht van
naderbij te weergalmen en eene massa Indianen kwamen in de grootste
verwarring uit den bergpas te voorschijn ; sommigen kozen het hazenpad en vluchtten in alle richtingen ; anderen poogden zich tegen
hunne tot nog toe onzichtbare vijanden te verdedigen.
De vier mannen op de rots stelden zich in staat van tegenweer,
en velden hunne geweren over het bolwerk aan den rand der steilte.
Het aantal vluchtelingen werd met ieder oogenblik grooter, en de
vlakte, straks nog zoo eenzaam en stil, bood thans het levendigst
schouwspel. Sommigen liepen alsof zij door duizeling overvallen, niet
wisten waar zij heen moesten ; anderen verzamelden zich weder in
kleine troepen en keerden naar den strijd terug.
Van tijd tot tijd zag men mannen die neervielen, om niet weder
op te staan ; anderen gelukkiger misschien, waren slechts gewond en
al het mogelijke om op de been te :lijven
blijvenen zich met de vlucht
te redden.
Op eens zag men een troep Chiliaansche ruiters in vollen ren uit
de bergengte komen, de vluchtende Araucanen voor zich uitdrijvende,
die nog altijd weerstand poogden te bieden.
Ver voor dien troep uit, reed een man op een groot zwart paard,

over welks hals een vrouw in zwijm lag uitgestrekt.
Deze ruiter reed zoo snel als de wind, en won gedurig grond op
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de hem vervolgende Chilianen, die zich eindelijk genoodzaakt zagen
hem te laten varen en naar den bergpas terug te keeren,
»Daar is hij! daar is hij riep don Tadeo uit, »daar is de generaal !"
»Ik heb hem met mijn buks in het vizier," antwoordde de graaf
bedaard, terwijl hij zijn geweer afschoot.
Op hetzelfde °ogenblik schoot ook Curumilla; de beide losbrandingen vielen met eenen slag.
Het zwarte paard bleef pal staan, verhief zich op de achterbeenen„
sloeg de lucht met zijne voorbeenen, stond een oogenblik te waggelen en stortte bliksemsnel neder, den ruiter in zijn val medeslepende.
»Is hij dood ?" vroeg don Tadeo nieuwsgierig.
»Ik denk van ja," antwoordde Louis.
»Een kogel te meer kan nooit kwaad," merkte Joan bedaard aan
en schoot zijn geweer af.,
De Indianen, door dezen nieuwen aanval, van eene zoo geheel
onverwachte zijde, verschrikt, liepen thans met dubbele snelheid de
vlakte in, als een uiteengestoven troep kraaien, zonder langer aan
strijden te denken en niets anders zoekende dan hun leven te redden.

LX.
DE BERGVESTING.
»Op ! op ! en in de weer !" riep de graaf schielijk opstaande, »laat
ons van den schrik der Araucanen gebruik maken om den generaal
in handen te krijgen."
»Wacht even !" riep Curumilla bedaard, hem weerhoudende, »de
kans staat niet gelijk, mijn broeder zie slechts !"
Werkelijk kwam er op dit °ogenblik een menigte Indianen uit de
bergengte te voorschijn. Nu echter waren het geen verward vluchtende
bloodaards, maar eervolle krijgslieden in dicht gesloten gelederen
vereenigd, die dapper en fier het slagveld verlieten dat zij niet langer kans zagen te verdedigen, en in goede orde met eere terugtrokken. In de achterhoede bevond zich een peloton van honderd ruiters,
om den aftocht te dekken.
Twee opperhoofden, op moedige paarden gezeten, reden tusschen
de beide brigaden op en neder, om den nog onzichtbaren vijand het
hoofd te bieden, die hen onverbiddelijk op de hielen zat.
Op eens knalde er een gevaarlijke losbranding uit kleingeweer,
een hagelbui van kogels floot door de lucht, en uit den bergpas kwamen nu de Chiliaansche ruiters te voorschijn, die een stormenden
aanval deden op de terugtrekkende Indianen '• deze hielden echter
spoedig stand en ontvingen hen op de spits hunner lange pieken,
zonder een duimbreed te wijken.
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De meeste in de vlakte verstrooide vluchtelingen keerden tharis terug en voegden zich weder bij hunne wapenbroeders, om gezamenlijk
den vijand het hoofd te bieden.
Er volgde eene moorddadige worsteling met blank geweer, die eenige
minuten onbewegelijk or) dezelfde plaats stand hield.
Onze vier avonturiers, die van het hooge bergterras alles konden
zien, wenschten mede aan den strijd deel te nemen ; vier geweerschoten brandden los uit de geïmproviseerde vesting, en de rotstoren kroonde zich met een aureool van kruitdamp.
De twee Indianenhoofden tuimelden op den grond. De Araucanen
hieven een vervaarlijken kreet aan van schrik en van woede, en rukten
terstond voorwaarts, om te verhoeden dat de Chilianen zich van hunne
opperhoofden meester maakten die zij reeds dreigden te omsingelen.
Maar de snelheid waarmede Antinahuel en het Zwarte Hert — want
deze twee waren het — zich van hunne paarden wisten te ontdoen,
maakte den nieuwen strijd onnoodig. Zij waren reeds opgestaan en
zwaaiden hunne zwaarden onder het uitstooten van een brullenden
oorlogskreet.
Beiden waren gekwetst.
De Chilianen, wier oogmerk alleen was om hunne vijanden uit den
bergpas te verjagen, trokken in goede orde terug en verdwenen weldra.
Ook de Araucanen vervolgden ongestoord hunnen aftocht.
De vlakte door den rotstoren beheerscht op welks top zich de vier
mannen gelegerd hadden, was aan den kant van den bergpas nauwelijks meer dan een mijl lang en breed, vandaar af werd zij spoedig smaller en aan het uiterste eind verhieven zich. de voorposten
van een onmetelijk natuurwoud op een allengs hooger wordend terrein, dat eindelijk met de bergen samenliep.
De Araucanen trokken altoos in dicht gesloten massa de vlakte
over, en verdwenen weldra in het bosch.
De generaal Bustamente had zich sedert lang reeds uit de voeten
gemaakt.
De Indianen hadden niets op het slagveld achtergelaten dan de
lijken hunner vrienden of vijanden, en ook die van eenige paarden,
waaronder de twee van Antinahuel en het Zwarte Hert, door Louis
en zijne kameraden gedood, boven welke de arenden reeds rondgierden met hun scherp en angstwekkend geschreeuw.
De vlakte had haar vorig eenzaam en rustig aanzien terug bekomen.
»Wij kunnen thans onzen tocht weder voortzetten," zei don Tadeo
opstaande.
Curumilla keek hem aan met een blik van stomme verbazing, maar
antwoordde niet.
»Waarom verwondert gij u zoo, hoofdman?" hervatte don Tadeo,
»gij ziet immers dat de vlakte ledig is, de Chilianen zoowel als de
.Araucanen hebben zich verwijderd, wij kunnen dus, zoo ik meen,
onze reis veilig voortzetten."
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Curumilla bleef zwijgen.
»Komaan, hoofdman, spreek op ! hoe denkt gij er over 1" riep de
graaf; »gij weet onze tijd is kostbaar, onze vrienden wachten ons,
wij hebben hier niets meer te doen ; waarom zouden wij nog langer blijven ?"
De Indiaan wees met de hand naar het bosch.
»Daar ginds zijn te veel oogen," zeide hij,
»Zoudt gij dan denken dat wij bespied worden ?" vroeg Louis.
De Ulmen knikte toestemmend.
»Ja," zeide hij.
»Gij bedriegt u, hoofdman," hervatte don Tadeo, »de Araucanen
hebben de neerlaag gehad, het is hun echter gelukt den man te be
schermen dien zij wilden redden, waarom zouden zij nog langer
willen blijven, daar zij hier niets meer te doen hebben ?"
»Mijn vader kent de krijgslieden van mijn volk nog niet," antwoordde Curumilla op een toon van hooghartigen nadruk ; »zij zullen nooit een vijand ongestoord achter zich laten, zoo lang zij hoop
hebben zich aan hem te kunnen wreken."
»Waarmede gij wilt zeggen ?" riep don Tadeo ongeduldig.
»Dat Antinahuel, die door een kogel, van deze plaats afgeschoten,
getroffen werd, zich niet zal verwijderen zonder zich eerst te wreken," vervolgde Curumilla langzaam.
»Dat kan ik nog zoo gereedelijk niet toegeven," hervatte de dictator, »onze wijkplaats is ontoegankelijk ; of zijn de Araucanen arenden, dat zij tot hier zouden vliegen ?"
»De Araucanen zijn voorzichtig," antwoordde de Ulmen ; »zij zullen
wachten tot mijne broeders geen leeftocht meer hebben, en hen
dan door honger tot de overgaaf dwingen."
Don Tadeo, door de juiste aanmerkingen van den Indiaan getroffen, wist er niets meer op te antwoorden.
»Wij kunnen toch zoo niet hier blijven," zei de jonge graaf; »ik
stem toe dat gij gelijk hebt, hoofdman, maar dan is het ontwijfelbaar zeker dat wij binnen weinige dagen deze duivels in handen vallen."
»Ja, dat is zoo," zei Cururnilla.
»Ik moet zeggen dat dit vooruitzicht voor ons alles behalve aangenaam is," hervatte de graaf, »maar er is geen toestand zoo kwaad,
of er is met moed en beleid nog wel een uitweg te vinden."
»Weet mijn broeder een middel ?" vroeg de Ulmen.
»Misschien : ik wil niet zeggen dat het goed is, maar in allen geval; hier is het. Binnen twee uren zal het avond zijn, wij kunnen
dus wachten tot het geheel donker is, en wanneer wij denken dat

de Indianen zijn ingeslapen, zullen wij in stilte van hier vertrekken."
»De Indianen slapen niet," zei Curumilla bedaard.
»Caramba!" riep de jonge graaf, wiens bloed kookte van ongeduld, terwijl zijn oog fonkelde van strijdlust, »dan moeten wij des
noods over hunne lijken heen, maar ontsnappen zullen wij."
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Zoo Valentin op dit oogenblik zijn zoogbroeder had kunnen zien,
zou hij zich gelukkig hebben gevoeld bij deze spranken van wilskracht en fierheid die zich voor de eerste maal in hem voordeden.
Maar de liefde was bij Louis in het spel, hij wilde Zijne beminde
wederzien tot iederen prijs, en onder zulke omstandigheden is de
liefde in staat wonderen te doen.
»Het komt mij toch voor," zei don Tadeo, »dat dit plan wel eenige
kans heeft van te zullen slagen; ik denk dat wij tegen middernacht
wel konden beproeven om het uit te voeren ; gelukt het niet, dan
hebben wij hier altijd nog eene wijkplaats."
»Goed," zei Curumilla, »ik zal doen wat mijne broeders verlangen."
Joan had aan deze gesprekken geen het minste deel genomen;
op den grond gezeten, met den rug tegen een rotsklomp geleund,
rookte hij met alle Indiaansche gelatenheid zijne calumet, en liet zich
door niets in zijne rust storen.
Zoo zijn de Araucanen over het algemeen ; zoodra het oogenblik
van handelen voorbij is, achten zij het nutteloos hunne krachten te
verspillen, die zij liever sparen tot het weder noodig wordt om er
zich van te bedienen ; dus genieten zij het tegenwoordige zonder zich
met de toekomst bezig te houden, zoo zij ten minste geen opperhoofden zijn die een of andere onderneming moeten uitvoeren, welks
goede uitslag van hunne voorzorg afhangt; in dit geval zijn zij uiterst
waakzaam en vertrouwen zij alleen op zich zelven om alles te zien
en voor te bereiden.
Sedert den vroegen morgen, bij hun vertrek uit Valdivia, hadden
de vier mannen zich nog den tijd niet gegund om iets te nuttigen ;
de honger begon hen dus zoo ernstig te kwellen, dat zij besloten
om van het oogenblik rust dat hunne vijanden hun lieten, gebruik te
maken om hun eetlust te bevredigen.
Het toebereiden van den maaltijd duurde niet lang ; daar zij niet
zeker wisten of de Indianen met hun toestand bekend waren, en het
in ieder geval beter was om hen in den waan te brengen of te laten,
dat zij zich teruggetrokken hadden, werd er geen vuur aangemaakt;
hun maal bestond alleen uit harino tostada — geroost maismeel —
met water aangelengd, een sober kostje, maar dat de honger hun
voortreffelijk deed smaken.
Wij hebben straks gezegd dat zij ruim van levensmiddelen waren
voorzien ; werkelijk konden zij met de noodige spaarzaamheid en
overleg, er veertien dagen mede rond komen, maar het water, dat
zij in lederen zakken van geitevel bij zich hadden, bedroeg niet
meer dan zestig kannen ; dus was er reden genoeg om te vreezen
dat de dorst hen zou noodzaken zich reeds voor dien tijd over te
geven.
Toen zij hun sober maal geëindigd hadden, werden de sigaren
aangestoken en gingen zij bedaard zitten dampen, met de blikken
naar de vlakte gericht en zoo wachtten zij geduldig den nacht af.
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Er verliep meer dan een half uur, zonder dat iets hunne vreedzame rust stoorde.
De zon neigde ten ondergang, de hemel nam allengs donkerder
tinten aan, de verre toppen der bergen hulden zich in dichte nevels,
kortom, alles verkondigde hun dat de nacht weldra het aardrijk zou
bedekken.
Eensklaps echter vlogen de arenden en gieren, die in menigte op
de lijken waren gevallen en er zich rijkelijiz aan vergasten, onstuimig
op en verhieven zich hoog in de lucht onder wanluidend geschreeuw.
»0 1 o 1" riep de graaf, »wat zou daar ginds gebeuren? . . . die onverwachte afmarsch heeft zeker een of ander beduidende oorzaak."
»Wij zullen waarschijnlijk spoedig weten wat er van is en of men
ons hier zal omsingelen, zooals de hoofdman zegt."
»Mijn broeder zal het zien," meesmuilde de Ulmen min of meer
kregelig.
Een troep van omtrent vijftig Chiliaansche lansiers kwam op een
fermen draf uit den bergpas te voorschijn. Op de vlakte komende,
reden zij een weinig links af en kozen het rijpad in de richting van
Santiago.
Don Tadeo en de graaf deden vergeefsche moeite om de ruiters
te onderkennen waaruit de troep was samengesteld, en vooral den
chef die hen kommandeerde.
Het was reeds te donker geworden.
• »Het zijn bleekgezichten," zei Cururnilla wiens scherpe blik hen,
reeds bij den eersten oogopslag had herkend.
Intusschen vervolgden de ruiters ongestoord hun weg, zij schenen
geheel zonder vrees, hetgeen duidelijk genoeg bleek, daar zij hunne
geweren achter zich op den rug hadden geworpen en de lange lansen hun achteloos nasleepten, terwijl zij nauwelijks ordelijk in het
gelid bleven.
Deze ruiters maakten het eskorte uit, dat don Gregorio Peralta aan don
Ramon Sandias had medegegeven, om hem naar Santiago te geleiden..
Zij naderden allengs de dichte kreupelbosschen, die, als voorposten, een weinig voor het groote woud reeds begonnen, en achter
welke de kleine brigade weldra zou verdwijnen, toen een vervaarlijke
oorlogskreet, door al de echoos der Quebradas teruggekaatst, in hunne
nabijheid opging en een overmachtige schaar van Araucanen hen van
alle kanten te gelijk bestormde.
De Spanjaarden, door dezen onvogrzienen aanval verschrikt, boden
slechts geringen weerstand en verstrooiden zich in alle richtingen,
maar de Indianen zetten hen onverbiddelijk na en weldra waren zij
allen gevangen of gedood.
Een van hen, die in de richting der rots was gevlucht, waar de
vier avonturiers het bloedbad met gespannen blikken en hijgenden
adem zaten aan te zien, werd tot dicht in hunne nabijheid nagezet
en voor hunne oogen met lanssteken afgemaakt.
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Daarop snelden de Araucanen met hunne gevangenen naar het
bosch terug en was de vlakte als met een tooverslag weder in rust
gebracht en even eenzaam en stil als te voren.
»Wel !" vroeg Curumilla aan don Tadeo, »wat denkt mijn vader
nu, zouden de Indianen er nog zijn, of niet ?"
»Uwe vermoedens, waren maar al te gegrond," antwoordde don Tadeo.
»Helaas !" vervolgde hij met een diepen zucht, »wie zal nu mijne
arme dochter redden ?"
»Dat zal ik, met Gods hulp !" riep de graaf onverschrokken. »Hoor
eens, hoofdman, wij hebben eene groote dwaasheid begaan, met ons
hier in deze muizenval op te sluiten ; wij moeten er uit zien te komen
tot iederen prijs ; als Valentin hier was, zou zijn vindingrijke geest er
wel een middel op weten, daar ben ik van overtuigd ; maar ik wil
hem gaan zoeken, zeg mij slechts waar hij is, ik zal hem hier brengen en dan, zullen wij zien of die duivelskinderen ons langer zullen
tegenhouden."
»Ik dank u voor uw goeden wil," zei don Tadeo getroffen, »maar
gij zijt de man niet die dit doen moet, ik zal deze gevaarlijke onderneming zelf wagen."
»Kom, kom !" riep de jongman luchthartig, »laat mij begaan, ik
ben zeker dat ik slagen zal "
»Ja," sprak Curumilla, »mijne blanke broeders hebben gelijk ; Trangoil Lanec en mijn broeder met het gouden haar hebben wij hier
volstrekt noodig ; een van ons moet hen gaan halen ; maar dat kan
niemand beter dan Joan."
»Ja ! ik weet in de bergen den weg," zei Joan, die zich thans voor
het eerst in het gesprek mengde, »de bleekgezichten kennen de listen der Indianen niet, zij kunnen bij nacht niet zien, zij zouden verdwalen en in den strik vallen ; Joan kruipt als een vivara — adder
— hij heeft den reuk van een hond, hij zal ze vinden ; Antinahuel
is een Groot-Haas, hij heeft de Zwarte Slangen bestolen, Joan zal hem
dooden."
Zonder een woord meer te zegger deed de Indiaan zijn poncho
reeds af, rolde hem op, sloeg hem om het lijf en stond gereed om te
vertrekken.
Intusschen had Curumilla met zijn mes een stuk van zijn poncho
gesneden van omtrent vier vingers lang, dat hij aan Joan ter hand
stelde met de woorden :
»Dit moet mijn zoon aan Trangoil Lanec geven, om hem te doen
zien van wien hij komt, en hem dan vertellen hoe het hier gesteld
is."
»Goed," zei Joan, het stuk doek in zijn gordel stekende, »waar zal
ik het opperhoofd vinden?"
»In de tolderia San-Miguel, waar hij ons afwacht."
»Joan vertrekt," hervatte de Indiaan met edelen ernst, »Zoo hij zijne

zending niet vervult, is het omdat men hem gedood heeft."

"

:

e.i zag hij In het licht van den brand een aantal Indianen heen en
bladz. 83.
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De drie mannen drukten hem hartelijk de hand.
De Indiaan groette hen en begon Zijne nederdaling. In de laatste
schemering van den dag zagen zij hem al klauterend en kruipend de
uiterste boschjes van den Corcovado bereiken, daar komende keerde
hij zich even om, wierp hun met de hand een laatst vaarwel toe en
verdween in het hooge prairiegras.
De drie achtergeblevenen sidderden.
Er knalde een geweerschot, bijna onmiddellijk gevolgd door een
tweede, juist in de richting die hun zendeling genomen had.
»Hij is dood !" riep de graaf wanhopig.
»'t Is mogelijk," antwoordde Curumilla aarzelend. »Maar Joan is een
voorzichtig krijgsman ; intusschen zien mijne broeders, dat vluchten
voor ons ondoenlijk is en dat wij werkelijk zijn ingesloten."
»'t Is waar," mompelde don Tadeo neerslachtig en liet het hoofd
moedeloos op de beide handen zinken.

LXI.
VOORSTELLEN.
Het duurde niet lang of de nacht daalde en alle voorwerpen werden in diepe duisternis gehuld.
De lucht was bijzonder donker. Dikke wolken dreven traag door
het uitspansel en bedekten de bleeke sikkel der maan. Eene doodsche
stilte, nu en dan afgebroken door het akelig geschreeuw der wilde
dieren of door het gehuil van den wind in de takken der boomen,
beheerschte de natuur. Te vergeefs spanden de drie mannen op. de
rots hunne oogen in om de voorwerpen te onderscheiden, alles rondom hen was in diepe duisternis gehuld.
Bij lange tusschenpoozen drongen allerlei naamlooze geluitlen door
tot het kleine bergplat, die niet weinig bijdroegen om de onrust der
avonturiers te vermeerderen, en daar zij verplicht waren om tegen
iederen overval te waken, had niemand van hen lust om een oogenblik te slapen.
Don Tadeo had bovendien opgemerkt dat de rots waar zij zich
bevonden, zich wel is waar als een afzonderlijke klip tot eene aanzienlijke hoogte verhief, maar dat de berg waarvan zij een deel uitmaakte, nog veel hooger spitsen had, die, hoewel op vrij verren afstand, nochtans hun eigen wachtpost bestreken en door bekwame
scherpschutters licht konden worden gebruikt om van daar uit, bijna
zonder eenig gevaar voor zich zelven, op de belegerden te schieten.
Hij deelde deze opmerkingen aan zijne kameraden mede, die er
terstond al de juistheid van moesten erkennen. Aan de zijde der
vlakte waren zij volkomen veilig, daar hunne rots van voren onmoOPPERH. D. AUCAS. II.
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gelijk door gewapenden kon worden beklauterd, terwijl zij daarentegen hunne aanvallers ongestraft konden bestoken; maar aan de
achterzijde waren zij ongedekt.
Zij besloten dus om zich aan de andere zijde even sterk te verschansen, en maakten daartoe van de duisternis gebruik, die hen
voor het oog des vijands als met een kleed bedekte.
Met allen spoed bouwden zij een soort van muur of schans, door
eene massa steenen op elkander te stapelen, ter hoogte van acht
voeten: hiermede gereed zijnde, maakten zij, daar de nachtdauw in
deze streek buitengewoon sterk valt, met behulp der lans van Curumilla en die welke door Joan bij zijn vertrek was achtergelaten, eene
kleine tent van twee ponchos die zij aan elkander hechtten en over
de lansen heensloegen.
Onder deze tent verzamelden zij de dekens en schapenvachten
hunner paarden, zoodat zij thans aan die zijde niet alleen tegen
iederen aanval gedekt waren, maar tevens.eene vrij goede beschutting hadden tegen de koude van den nacht en de hitte der zonnestralen bij dag, in geval zij genoodzaakt werden om op deze plaats
een geruimen tijd te blijven.
Deze tent diende tegelijk tot berging hunner levensmiddelen en
krijgsvoorraad, die de regen en de zon anders licht zouden kunnen bederven.
Door dit werk werden zij een groot gedeelte van den nacht bezig
gehouden.
Tegen drie ure in den morgen toen de duisternis verminderde, en
de hemel aan den versten horizon de opaaltinten begon aan te nemen, welke in deze streken gewoonlijk de eerste voorboden zijn van.
den aankomenden dageraad, naderde Curumilla zijne twee lotgenoo•
ten, die van vermoeienis bijna niet meer staan konden en zich te
vergeefs inspanden om wakker te blijven.
»Dat mijne broeders een paar uren gaan slapen," zeide hij, »Curumilla zal waken "
»Maar gij dan, hoofdman," antwoordde don Tadeo, »die u zoo
edelmoedig en getrouw aan onze zaak verbonden hebt, gij moet
dunkt mij evenveel behoefte hebben aan slaap als wij, slaapt gij
liever, en ik zal wel blijven waken."
»Curumilla is een opperhoofd," zei de Ulmen, »hij slaapt nooit op
het oorlogspad."
De beide blanken kenden hun vriend te goed om éenige nutteboze aanmerking-en te maken ; en inwendig verheugd over zijne weigering, die hun de gelegenheid gaf om hunne krachtedte herstellen,
vlijden zij zich op de schapenvachten neder en sliepen oogenblikkelijk in.
Zoodra Curumilla zag dat zijne kameraden gerust sliepen, liet hij
zich zacht van de steile rots afglijden en stond hij aan den voet der
sterkte.
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Wij hebben reeds gezegd dat de berghelling overvloedig met
struikgewassen bedekt was : te midden dezer struiken, die door de brandende zonnestralen grootendeels waren verdroogd, stonden op vele
plaatsen kleine boschjes van laag en harsachtig geboomte. Curumilla
kroop in een dezer kreupelboschjes en luisterde scherp toe.
Niets verstoorde de stilte. Alles op de vlakte en op de bergen
sliep of scheen te slapen.
De Ulmen deed zijn mantel af en strekte zich op den grond uit,
otn zijne tegenwoordigheid zooveel mogelijk te verbergen ; vervolgens
wierp hij zijn mantel over zich heen en was nu geheel onzichtbaar.
Na deze noodige voorzorgen nam hij zijn mechero uit zijn gordel en
sloeg vuur, zonder vrees dat de vliegende vonken in de duisternis
zouden worden opgemerkt.
Zoodra hij vuur had gemaakt, verzamelde hij aan den voet van
het doornbosch een hoop dorre bladeren en takken en begon hard
te blazen, tot de gloed en de rook een genoegzame zelfstandigheid
hadden verkregen om zich verder door eigen kracht te verspreiden.
Daarop verwijderde hij zich en sloop kruipende naar de rots terug,
(n, dezelfde wijs als hij gekomen was, zonder de aandacht der talboze schildwachten te hebben gaande gemaakt die waarschijnlijk in
't verborgen al de bewegingen der avonturiers bespiedden.
Don Tadeo en Louis sliepen nog altijd.
»Ooah!" riep hij met innige zelfvoldoening, »nu behoeven wij niet
langer te duchten dat die scherpschutters daar boven ons, zich achter het geboomte zullen verbergen."
Met de oogen onafgewend op de boschjes gevestigd, die hij zoo
even verlaten had, bleef hij zitten waken.

Weldra vertoonde zich in de duisternis een roodachtig schijnsel;
dit schijnsel werd van lieverlede grooter en veranderde eindelijk in
een vuurkolom, die met dikke kronkelingen ten hemel steeg en duizend vonken in het rond wierp. Spoedig grepen de vlammen om zich
heen en verspreidden zich met zoo veel snelheid dat de gansche
kruin van den berg binnen weinig tijds in brand stond.
Nu verhieven zich aan alle kanten woeste kreten en zag hij in het
licht van den brand een aantal Indianen heen en weer loopen, die
hunne wachtposten ijlings verlieten en wier donkere gestalten zich
zwart tegen den rooden vuurgloed afteekenden.
De Corcovado was echter niet geheel met houtgewas bedekt, de
brand kon zich dus .niet zeer ver uitstrekken. Evenwel had Curumilla zijn doel volkomen bereikt, al de plaatsen die geen uur te voren
nog uitmuntende schuilhoeken aanboden, waren thans geheel ontbloot.
Door het woeste geschreeuw der Indianen waren don Tadeo en
de graaf plotseling met schrik ontwaakt, en daar zij voor eene overrompeling vreesden, snelden zij onmiddellijk naar Curumilla.
Deze zat met gespannen aandacht naar den brand te staren, en
wreef zich de handen van genoegen.
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»Zeg!" riep don Tadeo, »wie heeft dat vuur daar gestookt ?"
»Ik!" antwoordde Curumilla; »zie eens hoe de half gebraden bandieten zich aan alle kanten zoeken te redden."
De beide anderen deelden hartelijk in zijne vroolijkheid.
»op mijn woord van eer, hoofdman, dat hebt gij goed bedacht,"
riep de graaf, »nu zijn wij in eens van die lastige buren bevrijd, die
ons ieder oogenblik hadden kunnen verontrusten."
Bij gebrek aan brandstof ging het vuur even spoedig uit als het
ontstoken was, de avonturiers wierpen thans een blik over de vlakte,
en schreeuwden bijna van verbazing en schrik.
Toen de eerste stralen der opgaande zon zich met den wegstervenden gloed der afgebrande boschaadjes begonnen te vermengen,
zagen zij in de verte een Indiaansch kamp, omgeven door eene gracht
en een opgeworpen schans, naar al de regelen der Araucaansche
krijgskunst aangelegd.
Binnen dit kamp, dat tamelijk uitgestrekt was, verhieven zich een
groot aantal hutten of tenten, uit koehuiden samengesteld, die op in
den grond gestoken gekruiste palen waren uitgespannen.
De avonturiers zouden dus een geregeld beleg te verduren hebben.
Curumilla nam intusschen zijne maatregelen en bezorgde alles met
schier wanhopige nauwkeurigheid.
»Hm 1" mompelde de graaf, »ik weet nu niet langer hoe wij ons
uit deze muizenval zullen redden."
»Maar wacht even! kijk eens!" riep don Tadeo, »zoudt ge niet
zeggen dat zij met ons willen parlementeeren ?"
»Ja, ja," antwoordde Curumilla, zijn geweer aanleggende, »moet ik
op hen schieten?"
»Pas op, hoofdman, doe dat toch niet!" riep don Tadeo met drift.

»Laat ons eerst zien wat zij willen, misschien zijn de voorslagen die
zij ons doen zullen aannemelijk."
»Daar twijfel ik aan," zei de graaf, »intusschen geloof ik dat wij
ze moeten aanhooren."
Curumilla bracht den haan van zijn geweer weder in rust, zette het
met de 'kolf op den grond en bleef met de armen gekruist er, op
staan leunen.
Verscheidene mannen hadden het vijandelijke legerkamp verlaten.
Zij waren vier in getal en ongewapend, en kwamen regelrecht op de
rots af. Een van hen zwaaide met de rechterhand een kleine met
sterren bezaaide vlag boven zijn hoofd, het gewone veldteeken der
Araucanen. Twee anderen dezer parlementairen waren in Chiliaansche
kleeding.
Toen zij bijna tot aan den voet der zoogenoemde citadel genaderd
waren, bleven zij staan. De sterkte was tamelijk hoog, zoodat hunne
stem den belegerden slechts zwak in de ooren klonk.
»Laat een van u afkomen !" riep eene stem, welke door don Tadeo dadelijk als die van den generaal Bustamente herkend werd,
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»dan zullen wij u de voorwaarden doen hooren die wij u komen
aanbieden."
Don Tadeo was gereed om te antwoorden, toen de graaf hem met
kracht terugdrong.
»Zijt gij dwaas, goede vriend ?" riep hij min of meer onstuimig,
»zij weten niet welke menschen zich hier bevinden, het is beter hun
op dit punt in het onzekere te laten. Laat mij met hen begaan."

Zich thans over de borstwering heenbuigende, riep hij
»Zoo een van ons tot u afkomt, zal het hem dan vrij staan om
naar zijne kameraden terug te keeren, indien uwe voorstellen niet
worden aangenomen ?"
»Ja," antwoordde de generaal, »op mijn woord van eer als soldaat,
den parlementair zal geen leed geschieden, hij kan naar welgevallen
naar zijne wapenbroeders terugkeeren."
Louis keek don Tadeo aan.
»Ga," zeide deze met edele fierheid, »ik ben zijn doodvijand, maar
ik zou zijn woord durven vertrouwen."
De jongman wendde zich op nieuw tot de parlementairen.
»Ik kom !" riep hij.
Thans legde hij zijne wapens af, en met de vlugheid van een gems
van rots tot rots naar beneden springende, stond hij nauwelijks vijf
minuten later tegenover de vijandelijke chefs.
Zij ,ween vier in getal, zoo wij reeds meenen gezegd te hebben,
namelijk : Antinahuel, het Zwarte Hert, de generaal 134,st3mente en
de senator dori. Ramon Sandias.
Alleen de laatstgenoemde was niet gewond.
De generaal en Antinahuel daarentegen hadden kwetsuren aan het

hoofd en in de borst, terwijl het Zwarte Hert zijn arm in een r band
droeg.
De graaf, zoodra hij in hunne tegenwoordigheid kwam, groette
hen met de meeste wellevendheid, en toen de armen op de borst
kruisende, wachtte hij tot het hun behagen zou hem toe te spreken.
»Caballero," begon don Pancho met een gedwongen glimlach,
»de zon is hier brandend heet ; zooals gij ziet ben ik geblesseerd,
zoudt gij ons naar het kamp willen volgen ? Gij hebt niets te vreezen."
»Monsenor," antwoordde de jongman fier, »ik vrees niets, mijne
komst alhier is er het bewijs van ; ik zal u volgen waar gij goedvindt mij voor te gaan."
De generaal bóog ten teeken van dank. »Kom," zeide hij.
»Ga voor, mijnheer," zei de jonge graaf, »ik volg u."
De vijf mannen stapten thans naar het verschanste kamp ; daar,
zij den een na den ander in werden toegelaten, door middel van een
plank die dwars over de gracht was gelegd.
»Hm !" mompelde de Franschman in zichzelven, »die lieden zien
er alles behalve vriendelijk uit, ik vrees dat ik mijn hoofd in een
leeuwenmuil heb gestoken."
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De generaal die hem op dit oogenblik in het oog hield, scheen
zijne gedachten te raden, want hij bleef eer hij den voet op de plank
zette, even staan en zei tot hem :
»Als gij bang zijt, mijnheer, kunt gij nog terugkeeren."
De jongman sidderde, zijn gelaat werd rood van schaamte en verontwaardiging.
»Generaal, ' antwoordde hij hooghartig, »ik heb uw woord van eer,

en bovendien is er iets dat gij nog niet weet."
»Wat is er dat ik niet weet, mijnheer ?" vroeg don Pancho.
»Dit, generaal, dat ik Franschman ben."
»Dat wil zeggen ?"
»Dat ik geen vrees ken ; zoo gij derhalve vooruit wilt gaan, zal
ik u volgen, of anders, zoo gij dat liever wilt, verzoek ik u, mij uwe
plaats in te ruimen, dan ga ik u voor."
De generaal zag hem een poos aan met eene soort van verbazing
die aan bewondering grensde, en strekte onwillekeurig zijn arm naar
hem uit.
»Geef mij uwe hand, mijnheer," zeide hij, »gij zijt onversaagd, het
zal van mij niet afhangen, dat zweer ik u of gij zult, over ons mondgesprek voldaan, naar uwe kameraden terugkeeren."
»Dat is uwe zaak, mijnheer," antwoordde de jongman, terwijl hij
zijn fijne witte aristocratenhand prijs gaf aan de bruine soldatenknuist
van den generaal.
De twee Indianen hadden het einde dezer redewisseling roerloos.
afgewacht.
De Araucanen zijn goede rechters in zaken van moed en onver
saagdheid, twee eigenschappen die zij boven alles schatten en zelfs
in een vijand weten te eerbiedigen.
De vijf personen stapten een paar minuten voort, dwars door het
kamp ; eindelijk kwamen zij aan eene hut, die veel grooter was dan
de overigen, en voor wier ingang een bundel lange pieken met scharlaken vaantjes in den grond geplant stonden, ten bewijze dat hier
het opperhoofd zijn verblijf hield.
Zij traden binnen.
De hut was geheel zonder meubels ; slechts eenige ossenschedels
lagen hier en daar verstrooid om als zetels te dienen.
In een hoek, op een hoop dorre bladeren, waarover eenige schapenvachten en ponchos waren gespreid, lag eene vrouw met het
hoofd in zwachtels gewonden.
Deze vrouw was de Linda.
Zij scheen te slapen. Op het gedruisch echter, door het binnenkomen der chefs veroorzaakt, schitterde haar fonkelend oog in de
schemerduistere hut en bewees dat zij ontwaakt was.
Ieder nam zoo goed of kwaad mogelijk plaats op een der ossenkoppen in de hut voorhanden.
Toen allen gezeten waren, scheen de generaal zich een poosje te
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bedenken, daarop wendde hij de oogen naar den graaf en sprak met
diplomatische kortbondigheid :
..Laat ons hooren, mijnheer, op welke voorwaarden zijt gij bereid
u aan ons over te geven ?"
»Ik vraag u wel verschooning, mijnheer," antwoordde de jongman,
»wij zijn niet bereid om ons over te geven, op welke voorwaarden
ook. Laten wij de zaak niet verkeerd aanvatten, als ik u verzoeken
mag ; het is integendeel uwe beurt om ons voorstellen te doen , dat

maakt hier een groot onderscheid ; ik wacht dus tot het u beha
gen
zal uwe termen nader te bepalen."
Op dit antwoord volgde eene diepe stilte.

LXII.
DE BOODSCHAPPER.
Joan was een jongman van omtrent dertig jaar. Stoutmoedig, avontuurlijk, en zonder de minste vrees voor gevaren, van welken aard
ook ; maar hij bezat tevens de arglistige scherpzinnigheid die zijnen
landgenooten eigen is. Alvorens te vertrekken, had hij al de kansen
voor en tegen het welslagen zijner zending in koelen bloede berekend. Hij ontveinsde zich geenszins de groote moeielijkheden die er
mede verbonden waren, en wist dat er weinig minder dan een wonder zou moeten gebeuren om hem door de tallooze gevaren en strikken te helpen die voor zijne voeten werden gespannen.
Deze gevaren intusschen, wel verre van hem af te schrikken, had-

den hem integendeel zijne taak met des te meer ijver doen aanvaard en.
Bovendien zag hij zich thans eene schoone gelegenheid geopend
om Antinahuel, dien hij, wij moeten het bekennen, zonder recht te'
weten waarom, persoonlijk haatte, een fijnen trek te spelen, door
Curumilla aan zijne wraak te onttrekken, uit dankbaarheid, dat deze
hem den vorigen dag het leven geschonken had.
Het kwam er nu slechts op aan, om onopgemerkt de linie der
schildwachten door te komen, die ongetwijfeld de rots aan alle kanten omringden.
Hij bleef een oogenblik besluiteloos in het hooge gras nedergehurkt
en dacht na op een geschikt middel om heelhuids te kunnen ontsnappen.
Het bleek weldra dat hij zulk een middel gevonden had, want hij
zette zijn tocht weder voort.
Na zich verzekerd te hebben dat hij alleen was, nam hij zijn lasso,
maakte den loopenden strik los, en bond het eene einde aan een
struik vast. Op die struik zette hij zijn hoed derwijze dat hij er niet
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af kon vallen, daarna verwijderde hij zich, en naarmate van dien,
ontrolde hij zijn lasso. Toen hij het ellenlange touw geheel had uitgeloopen, begon hij er zacht aan te trekken, met kleine rukjes, waardoor de struik zich heen en weder bewoog.
De beweging werd terstond door de naastbijzijnde schildwachten
opgemerkt, en onmiddellijk kwamen zij er op af, zagen den hoed en
schoten er op.
Intusschen maakte Joan zich voort met de snelheid van een gua.nacco, in zijn vuist de schildwachten uitlachende, wanneer deze zouden ontdekken waar zij hun kruit op verschoten hadden.
Overigens had hij zijne maatregelen zoo goed weten te nemen, dat
hij reeds ver weg en buiten hun bereik was, eer de Araucanen bemerkten dat hij hun een trek had gespeeld.
Er loopt van den Canon del Rio Seco naar de tolderia San Miguel een gebaand, of liever een bijna gebaand spoor, dat de reizigers gewoonlijk kiezen: zoo Joan dit had willen volgen, zou hij ruim
vijftien uren gaans hebben moeten afleggen ; maar Joan was Indiaan,
hij sneed zijn weg als de vogels en ging recht op zijn doel af. Jong
en om zoo te zeggen met ijzeren beenen begaafd, liep hij met den
stap van een gymnast over heuvels en dalen zonder zijn marsch een
oogenblik te vertragen.
Zoo had hij de rots om zes ure des avonds verlaten en kwam
reeds den volgenden morgen om drie ure in het gezicht van SanMiguel.
In minder dan negen uren tijds had hij dus twaalf uren gaans
afgelegd, langs wegen waar de bokken en guanaccos alleen het
van een Indiaan zouden kunnen winnen. Dit mocht marcheeren genoemd worden.
Toen hij de tolderia bereikte, was het nog nacht en heerschte er
overal schaduw en rust ; al de inwoners sliepen, enkele losloopende
honden huilden tegen de nu en dan doorbrekende maan. Overigens hoorde of zag hij niets.
Joan gevoelde zich min of meer verlegen ; hij wist niet hoe hij
het aan zou leggen om de menschen te vinden die hij hebben moest;
op eens echter werd de deur van een der hutten geopend en twee
mannen, door een grooten terreneufschen hond gevolgd, traden naar
buiten.
Nauwelijks had de hond den Indiaan gezien of hij schoot met woedend geblaf op hem toe.
»Houd uw hond bij u," riep Joan die zich reeds in tegenweer
stelde.
»Ici! Gesar! ici! monsieur!" riep eene stem in 't Fransch.
De hond gehoorzaamde en kwam grommend bij zijn meester terug.
Deze woorden werden in 't Fransch gesproken, eene taal die Joan
natuurlijk niet kende ; maar hij herinnerde zich te Valdivia twee Fransche heeren gezien te hebben, die juist zulk een hond bij zich had-
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den als hem hier zoo vriendelijk onthaalde ; dit deed hem terstond
vermoeden dat hij de bedoelde personen reeds gevonden had.
Joan was een man van kort besluit, hij koos derhalve dadelijk partij
en riep met een luidklinkende stem :
»Marry-marryi zijt gij de muruche, de vriend van Curumilla ?"
»Curumilla!" herhaalde Trangoil Lanec, terstond naderbij komende,
»wie heeft dien naam uitgesproken?"
»Iemand die van zijnentwege hier komt," zei Joan.
Het opperhoofd keek hem doordringend aan, maar het was te donker om te onderscheiden wien hij voor zich had.
»Kom nader," zeide hij ; »als Curumilla u zendt, zult gij ons zeker
iets nieuws van hem te vertellen hebben."
»Zijt gij dan de mannen die ik zoek ?" vroeg Joan op zijne beurt
weifelend.
»Ja ; maar kom in de hut, wij zullen elkaar beter herkennen bij
het licht der candille — lamp
dan hier, daar de nacht nog zwarter is dan de krater van den Autaco."
»Dat is waar," lachte Valentin, »'t is hier zoo donker dat de duivel op zijn eigen staart zou trappen."
Dé drie mannen traden de toldo binnen, gevolgd door Cesar die
de achterhoede uitmaakte.
Zonder een oogenblik tijd te verliezen, nam Trangoil Lanec zijn
niachero en sloeg vuur, daarop stak hij de candille aan, en de drie
sprekers zagen elkander.
Trangoil Lanec naderde den Indiaan.
»Goed," zeide hij, »ik herken mijn broeder, hij is dezelfde dien
Curumilla mij reeds eenmaal te Valdivia gezonden heeft."
»Ja," zei Joan, naar Cesar wijzende, die bij hem zat en hem de
handen likte, »gij ziet dat de hond mij ook herkent."
»Dien mijn hond lief heeft, heb ik ook lief, geef mij de hand,
krijgsman," zei Valentin.
Joan drukte hartelijk de hand die hem zoo broederlijk werd toegestoken, de rondborstige Franschman had zijn hart gewonnen, tusschen
deze twee mannen was het voortaan geklonken op leven en dood.
Trangoil Lanec was op den grond nedergehurkt, hij wenkte zijne
vrienden om naast hem plaats te nemen.
Zij gehoorzaamden.
Na eenige oogenblikken zwijgens, gedurende welke hij zijne gedachten scheen te verzamelen, wendde het opperhoofd zich tot Joan.
»Gisteren avond tegen het ondergaan der zon," begon hij, » wachtte
ik Curumilla en zijne twee vrienden hier. Curumilla is een opperhoofd, zijn woord is heilig, de nacht is verschenen, de uil laat zijn
gekras reeds hooren en verkondigd het opgaan der zon, en Curumilla is niet gekomen. Wat is de reden hier van P mijn zoon is een
krijgsman, hij komt van mijnen broeder, dat hij dus spreke, mijne
—

ooren zijne geopend."
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Joan boog eei biedig en haalde uit zijn gordel het afgesneden stuk
van den mantel, dat Curumilla hem tot bewijs zijner zending had
medegegeven ; hij overhandigde het zwijgend aan Trangoil Lanec.
»Een stuk van den mantel van Curumilla!" riep de Ulmen terwijl
hij het met drift aannam en aan Valentin overgaf, die evenzeer ontstelde als hij. »Spreek 1 bode des ongeluks," vervolgde hij tegen Joan,
»is mijn broeder dood ? Welke droevige tijding brengt gij ons ? Spreek,
in den naam van Pillian ! noem mij de namen zijner moordenaal s,
opdat Trangoil Lanec zich moge wreken en van hunne beenderen
oorlogsfluitjes maken."
»De tijdingen die ik breng zijn wel slecht, maar tot op het oogenblik toen ik hen verliet, waren Curumilla en Zijne metgezellen nog
veilig en zonder wonden."
Valentin en Trangoil Lanec haalden weder vrij adem.
»Eer ik vertrok," vervolgde Joan, »sneed Curumilla dat stuk van
zijn mantel en gaf het mij, met de woorden : Ga naar mijne broeders,
toon hun deze stof, dan zullen zij u gelooven en gij zult hun in al
de bijzonderheden vertellen wat er met ons gebeurd is ; ik ben daarop vertrokken en heb sedert zonsondergang twaalf mijlen geloopen
zonder stil te staan, en nu ben ik hier."
Op verzoek van Trangoil Lanec, verhaalde Joan thans alles wat
hij te melden had. Dit verslag dat met Indiaansche nauwkeurigheid
werd gedaan, duurde vrij lang en werd door Valentin en den Ulmen
met de grootste aandacht aangehoord. Toen het geëindigd was volgde er eene poos diepe stilte.
Ieder dacht na over hetgeen hij gehoord had.
»De tijdingen waren werkelijk slecht, de toestand der belegerden
was gevaarlijk, het scheen bijna onmogelijk dat drie mannen, hoe
onverschrokken zij ook wezen mochten, zich lang tegen een duizendtal welgewapende Araucanen zouden kunnen verzetten, die woedend
over hunne hinderlaag, brandden van verlangen om zich te wreken..
Daarbij was de hulp die zij van hunne vrienden konden verwachten zoo gering, en misschien zou die hulp nu reeds te laat komen.
Wat moet er gedaan worden ! was de vraag die deze drie onversaagde mannen zich voorstelden, zonder er een voldoend antwoord
op te vinden. Zij stonden voor eene onmogelijkheid, die hoe meer
zij er over nadachten zich des te dreigender tegen hen verhief.
Zij hadden slechts tusschen twee dingen te kiezen, &hunne vrienden te laten omkomen zonder iets in hun belang te ondernemen, —
van dit idee gruwden zij — eif zich naar hen te begeven om met
hen te sterven.
Buiten deze twee berekeningen was er geen derde, en te vergeefs
putten zij hunne verbeelding uit om het duistere raadsel op te lossen.
De kans stond hopeloos en het kwaad was onherstelbaar, men
moest er het hoofd voor buigen ; Valentin was de eerste die tot een
besluit kwam.
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»Goede God 1" riep hij met drift opstaande, »al kunnen wij voor
onze vrienden niets meer doen dan met hen sterven, laten wij toch
tot hen gaan, de dood zal voor hen minder hard zijn als wij met
hen omkomen."
»Gaan wij !" klonk het antwoord der twee Indianen als eene sombere echo.
Zij gingen de hut uit.
De zon was intusschen luisterrijk uit de kimmen gerezen.
»Ha I" riep Valentin, terstond vervroolijkt door de frissche morgenlucht en het heldere zonnelicht dat zich in de bedauwde struiken
en gladde keien op den weg verblindend afspiegelde, »geen nood I
wij zullen er ons nog doorhelpen ! zoo lang de ziel in het lichaam
is, is er hoop! laten wij den moed niet opgeven, hoofdman, ik ben
zeker dat wij hen zullen redden."
De Ulmen schudde bedenkelijk het hoofd.
Op dit oogenblik kwam Joan, die zich ongemerkt verwijderd had,
terug, drie opgetuigde paarden aan de hand leidende.
»Te paard," riep hij, »dan komen wij misschien nog in tijds."
De beide anderen juichten van vreugde en sprongen terstond in
den zadel.
Onmiddellijk reden zij af, en nu volgde er een rid zonder wederga
in snelheid, trots alle hindernis.
Deze rid duurde vijf uren lang over heg en steg.
Het was omtrent tien ure toen de drie ruiters, altijd gevolgd door
Cesar, den Coroovado in 't gezicht kregen.
»Hier moeten wij afstijgen," zei Joan, »als wij onzen weg langer
te paard wilden voortzetten, liepen wij gevaar van door de spionnen
van Antinahtlel ontdekt te worden."
De paarden werden dus achtergelaten.
De diepste stilte heerschte in het rond.
De drie avonturiers begonnen den berg te beklimmen.
Na lang genoeg geklauterd te hebben, bleven zij een poosje staan
om adem te scheppen en samen te raadplegen.
»Als gij mij hier wilt wachten," zei Joan, »dan ga ik even op verkenning uit, want wij worden zonder twijfel door spionnen omringd."
Zijne kameraden strekten zich op het gras uit, en hij verwijderde
zich al kruipende.
Liever dan den berg verder te bestijgen, ging Joan, die reeds berekend had dat hij zich op de hoogte der geïmproviseerde vesting
moest bevinden, een weinig ter zijde af, en verdween weldra achter
een groot rotsblok.
Hij bleef een geruimen tijd weg, en er verliep bijna een vol uur.
Zijne vrienden maakten zich zeer ongerust over dit lange uitblijven
en wisten niet wat zij er van denken moesten, maar al te zeer vreezende dat hij overvallen en gevangen genomen zou zijn ; zij waren
reeds op het punt van hun tocht te hervatten, op gevaar af van te
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verdwalen of mede gevangen te worden, toen zij Joan in de verte
zagen aankomen, geheel open en vrij en zonder zich eenige moeite
te geven om zich te verbergen.
»Wel !" riep Valentin hem toe, zoodra hij dicht genoeg genaderd
was, »wat is er gaande ? Hoe ziet gij er zoo vroolijk uit ?"
»Curumilla is een wijs opperhoofd," antwoordde Joan, »hij heeft
al het bosch achter de rotsen afgebrand."
»Welk voordeel is er dan in dien brand gelegen voor ons ?" vroeg
Valentin.
»Een zeer groot voordeel," hernam de Indiaan. »De krijgslieden
van Antinahuel zaten hier overal in het kreupelhout verscholen, maar
zijn genoodzaakt geweest zich te verwijderen ; de 'weg is thans geheel
vrij, en wij kunnen ons ongehinderd naar onze vrienden begeven,
zoodra wij maar willen."
»Gaan wij dan ?" juichte Valentin.
»En Curumilla ?" vroeg Trangoil Lanec, »hoe zullen wij hem van
onze komst verwittigen ?"
»Ik heb hem reeds verwittigd," antwoordde Joan, »hij heeft mijn
signaal gezien, hij wacht ons."
»Die drommelsche Indianen, zij denken aan alles !" mompelde
Valentin op zijn knevel kauwend. »Kom aan ! kom Cesar, kom beste
hond," vervolgde hij tegen zijn viervoetigen vriend »het zou wel ongelukkig zijn als ik met behulp van deze drie kloeke mannen mijn
armen broeder Louis niet zou kunnen verlossen ; maar de horizon
der gebeurtenissen is verduiveld betrokken, helaas ! wij zullen wel
zeer voorzichtig moeten zijn als wij er heelhuids af willen komen."
En thans, gevolgd door Cesar, die hem kwispelstaartend aankeek
met een paar oogen alsof hij de sombere gedachten van zijn meester
volkomen begreep, trad hij achter Trangoil Lanec, die op zijne beurt
om zoo te zeggen de voetstappen drukte van Joan.
Twintig minuten later bereikten zij ongestoord den voet der rots,
van wier top don Tadeo en Curumilla hen met alle teekenen van
blijdschap verwelkomden.

LXIII.
IN DEN LEEUWENMUIL
Wij zijn hier weder verplicht ons verhaal af te breken, om eenige
bijzonderheden te vermelden die in het kamp der Aucas voorvielen,
na den geleverden veldslag tegen de Spanjaarden in den bergpas.
Het ons bekende viertal in hinderlaag op den rotstor en verscholen,
,had hun gevoeliger verliezen toegebracht dan men oppervlakkig zou
‘len ken.
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De voornaamste opperhoofden der Araucanen, ofschoon ongedeerd
aan den bloedigen strijd in de bergengte ontkomen, waren op de
vlakte door onzichtbare handen getroffen, hunne paarden gedood en
zij zelven deerlijk gewond.
De generaal Bustamente, onder zijn doorschoten paard geworpen,
had een kogel ontvangen die gelukkig voor hem, slechts een lichte
vleeschwond had gemaakt. kortom, de Araucanen, verwoed over
dezen aanval, uit een hoek van waar zij dien liet minst konden verwachten, hadden in de eerste opbruisching hunner gramschap gezworen dat zij er eene bloedige wraak over zouden nemen.
Dit besluit had de stelling der avonturiers allergevaarlijkst gemaakt.
Generaal Bustamente door den val van zijn paard bedwelmd, was
bewusteloos van het slagveld gedragen, tegelijk met de Linda, en in
het bosch gebracht naar het kamp der Indianen, waar zij werden
verpleegd. Zoodra het eerste verband was gelegd, kwam don Pancho
echter tot zich zelven, en zijn eerste belangstellende vraag was nu
om te weten waar hij zich bevond, en wat er met hem had plaats
gehad.
Antinahuel gaf hem de noodige opheldering.
»Hoe denkt mijn broeder zich thans te gedragen ?" vroeg de ge-neraal.
»De Groote Arend heeft mijn woord," antwoordde het opperhoofd,
met een sluwen blik ; »hij houde zijne belofte en ik zal de mijne
houden."
»Ik spreek niet met dubbele tong," zei de generaal, »laat ik maar
eerst weder de hoogste macht in handen hebben, dan zal ik aan
de Aucas al het land terug geven dat hun vroeger toebehoorde."
»Dan heeft mijn vader slechts te bevelen en ik zal gehoorzamen,"
antwoordde Antinahuel.
Een hoogmoedige glimlach plooide zich om de lippen van don
Pancho, hij begreep wel dat alles nog niet geëindigd was en in
zijne verontwaardiging bereidde hij zich voor om deze laatste partij
stout te spelen, daar zijn toekomstige fortuin of ondergang er onmiddellijk van afhing.
»Waar bevinden wij ons thans ?" vroeg hij.
»In het legerkamp der Aucas, tegenover de bleekgezichten, die ons
een uur geleden, op onzen terugtocht naar de vlakte zoo deerlijk
geteisterd hebben."
»En wat is mijn broeder voornemens ?"
»Mij van hen meester te maken," antwoordde Antinahuel, »die mannen moeten sterven.'
Bij deze laatste woorden groette bij den generaal en ging onmid-

dellijk de hut uit.
Toen hij vertrokken was, verzonk don Pancho in zwaarmoedige gedachten ; hij werd schier wanhopig : hij zag zich gedwarsboomd en

94

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

teleurgesteld door de stijfhoofdigheid waarmede de Araucanen een
handvol vermetele avonturiers zochten te verdelgen, die zonder twijfel
nog lang genoeg weerstand konden bieden, en dus allicht de plannen doen mislukken, die hij met zooveel zorg had beraamd, terwijl
de partij der opstandelingen thans tijd zou hebben om zich op een
nieuwen strijd voor te bereiden.
Voor het welslagen zijner ontwerpen was snelle uitvoering een onmisbaar vereischte, hij verwenschte dis den hoogmoed der Indianen,
die in eene dwaze verovering, zonder ander gevolg dan de dood
van eenige weinige mannen, eene onderneming prijs gaven, welke
ook voor hem van het hoogste belang was.
Met het hoofd zwaarmoedig op de hand geleund, zat hij geheel
in deze sombere beschouwingen verdiept, toen hij zich op eens
zachtjes aan het pand van zijn rok voelde trekken. Hij keek onthutst
om en weerhield nauwelijks een kreet van ontzetting.
Hij zag dona Maria met gescheurde kleederen, hier en daar met
bloed en slijk bezoedeld, en het aangezicht in bloedige zwachtels
gewikkeld 1
De Linda begreep dadelijk den indruk, door haar in deze oogenblikken teweeggebracht, op den man dien zij tot hiertoe steeds in
hare macht gehouden en voor hare minste grillen had zien buigen ;
zij gevoelde dat met hare schoonheid de liefde vervlogen was, en
een bittere glimlach trok hare lippen samen,
»Doe ik ti schrikken, don Pancho?" zeide zij met eene haperende
stem en op droevigen toon.
»Mevrouw ! ..." riep de generaal driftig.
Zij viel hem in de rede.
»Verlaag u niet tot. een leugen die uwer en mijner onwaardig is.
Wat steekt er voor wonders in hetgeen u gebeurt ? het ging immers
altijd zoo ?"
»Mevrouw, geloof vrij. .
»Gij bemint mij niet langer, zeg ik u, don Pancho. Ik ben thans
leelijk," vervolgde zij bitter, »maar heb ik u niet alles opgeofferd wat
ik bezat? mijne schoonheid was al wat mij overbleef, en die is nu weg."
»Ik zal niet antwoorden op uwe bedekte verwijtingen, ik hoop u
met daden te bewijzen . .."
»Houd op met uwe alledaagsche gezegden !' riep zij vinnig, »daar
gij geen woord van gelooft zoo min als ik ; nu de liefde ons niet
langer vereenigen kan, moet de haat in hare plaats treden : wij hebben een gerneenschappelijken vijand."
»Don Tadeo de Leon!" brulde hij, »niet waar?"
»Ja, don Tadeo de Leon, dezelfde die ons sedert de laatste dagen de maat der vernederingen zoo vol heeft gemeten."
»Nu ben ik weder vrij !" riep hij uit, met vreeselijken nadruk.
»Dank het de Linda," zeide zij met voordacht, »want al uwe aanhangers hadden u lafhartig verlaten."

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

95

»Ja," antwoordde hij, »gij alleen zijt mij getrouw gebleven."
»Zoo zijn de vrouwen," riep zij, »zij begrijpen niets van die bastaard-gevoelens, alles is bij haar duidelijk afgeteekend, zij beminnen
of zij haten ; maar geno-Jg hiervan, gij moet u haasten om van uwe
vrijheid gebruik te maken ; gij kent de bekwaamheid en koelzinnige
stoutmoedigheid van uw vijand ; zoo gij hem tijd geeft, zal hij binnen weinige dagen een kolossus zijn, op een basement van graniet,
dat gij onmogelijk zult kunnen omverwerpen of ondermijnen."
»Ja," prevelde de generaal half binnensmonds, »ik weet het, ik voel
het, met aarzelen is alles verloren; maar wat zal ik doen ?"
»Vooreerst niet wanhopen en alles wel overwegen wat hier omgaat .. . . 0 ! wat is dat ? luister !" vervolgde zij, haar hoofd oprichtende; »hoort gij dat gedruisch ? dat is misschien de hulp reeds die
wij verwachten."
In het bosch hoorde men eene drukke beweging, veroorzaakt door
het eskorte van don Ramon, dat door de Indianen overvallen en gevangen genomen was en thans werd binnengebracht.
Antinahuel verscheen weldra in de hut, gevolgd door een persoon
dien de beide sprekers dadelijk herkenden,
Die man was niemand anders dan don Ramon Sandias.
Zoodra hij de Linda gewaar werd, sprong hij terug van schrik,
en als het opperhoofd hem niet had tegengehouden zou hij de vlucht
nen gedood te
hebben genotnen, op gevaar af van door de India
worden.
»Ellendeling !" brulde de generaal, hem bij de keel grijpende.
»Laat af!" riep de Linda, den senator ontzettende, die meer dood
dan levend scheen.
»Wat beteekent dat ! verdedigt gij dien man ?" vroeg de generaal,
ten hoogste verwonderd, »weet gij dan niet wie hij is? niet alleen dat
hij met zijn medeplichtige Cornejo mij op eene schandelijke wijs
heeft verraden, maar hij was de schurk die u die vreeselijke wond
toebracht.'
»Dat alles weet ik," antwoordde de Linda met een grijns, die den
armen senator van angst deed sidderen, daar hij dacht dat zijn laatste uur reeds geslagen wad; »maar," vervolgde zij, »de religie beveelt
dat wij beleedigingen moeten vergeten en vergeven, ik vergeef en vergeet dus wat don Ramon Sandias mij gedaan heeft, en gij zult het
ook doen, don Pancho."
»Maar . .." begon hij.
»Gij zult het ook doen zeg ik," herhaalde zij zoo bedaard mogelijk, en met een veelbeteekenenden blik.
De generaal begreep nu dat de Linda hare bedoeling had, en sprak
haar niet langer tegen.
»Goed," zeide hij, »omdat gij het verlangt, dona Maria, vergeef ik
hem even als gij, ziedaar mijne hand, don Ramon," vervolgde hij,

hem de hand toestekende.
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De senator wist niet of hij zijne ooren gelooven moest, maar op
goed geluk greep hij driftig de hand die men hem aanbood en drukte
die met kracht.
Antinahuel glimlachte minachtend over zulk eene ontknooping, daar
hij met al zijne slimheid de strekking niet van begreep.
»Als het zoo gaat," zeide hij, »laat ik u liefst alleen, het is dan
niet noodig den gevangene langer in hechtenis te houden."
»Geheel onnoodig," bevestigde don Pancho.
»Ooah 1" riep de Toqui, »ik zie wel dat gij elkander verstaat."
»Onverbeterlijk goed, hoofdman, onverbeterlijk," herhaalde de generaal met een ondoorgrondelijken glimlach.
Antinahuel ging heen.
Zoodra don Ramon met de Linda en den generaal alleen was,
kende zijne dankbaarheid geen grenzen meer.
»0 ! mijne dierbare weldoeners," riep hij als uitgelaten, en vloog
naar hen toe.
»Wacht even, caballero !" riep don Pancho, »wij moeten elkander
eerst nader spreken."
De senator bleef bedremmeld staan.
»Waart gij dan van meening," begon de Linda, »dat een uitgemaakte schurk eenige aanspraak had op ons medelijden?"
»Maar ...." stotterde de senator.
»Maar," herhaalde de generaal, »wij behielden ons voor om onverdeeld over u te beschikken."
»Gij zult wel erkennen," hervatte de Linda, »dat gij geheel in onze
macht zijt, niet waar, en dat wij u gemakkelijk kunnen dooden, als
wij dat willen?"
De senator stond als verplet.
»Intusschen," liet de generaal er op volgen, »zult gij mij wel eens
categorisch willen antwoorden op eenige vragen die ik u doen ga ;
ik moet u vooraf zeggen dat de minste leugen u het hoofd zal
kosten."
De senator begon weder te beven.
»Hoe kwaamt gij hier ?''
»0 ! dat is zeer eenvoudig, generaal, ik ben zoo even door de Indianen overvallen."
»Waar gingt gij heen ?"
»Naar Santiago."
»Alleen ?"
»Te dronimel, neen 1 ik had een eskorte bij mij van vijftig ruiters,
maar helaas !" vervolgde hij met een zucht, »het was niet genoeg."
Bij het woord »eskorte" wisselden de generaal en de Linda een
blik van verstandhouding.
Don Pancho vervolgde zijn verhoor.
»Wat moest gij te Santiago gaan doen ?'
»Helaas ! ik ben de politiek moede, het was mijn voornemen om
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mij naar mijn gezin te begeven op mijne guinta — buitenverblijf —
Cerro Azul."
»Hadt gij geen ander doel ?" vroeg de generaal.
»Waarlijk niet."
»Weet gij dat zeker ?"
»Zeker .... maar wacht ! neen," riep hij, zich bedenkende, »ik was
met eene zending belast."
»Ha! daar hebt gij 't1"
»0 ! lieve hemel ! daar dacht ik niet om, inderdaad."
»Hm ! en waarin bestond die zending ?"
»Dat weet ik niet."
»Hoe ! weet gij dat niet ?"
»Ja .... ja wel ! ik had een brief."
»Geef mij dien."
»Ziedaar !"
De generaal nam den brief, verbrak het zegel en liep hem snel
door.
»Bah !" riep hij, het papier tusschen zijne vingers verfrommelende,
»dat stuk is een paskwil, met zulke zaken kan men alleen lieden belasten als u."
De senator hield zich alsof hij dit gezegde als een komplirnent beschouwde.
»Zoo heb ik er ook over gedacht," zeide hij met een gedwongen
glimlach, om zich zoo hij meende aangenaam te maken, maar die helaas,
op zijn door angst vertrokken gezicht veranderde in een afschuwelijken
grijns.
Bij dit zotte antwoord was het den generaal onmogelijk om langer ernstig te blijven, hij barstte uit in een schaterlach, waarmede
de senator, zonder te weten waarom, zich hartelijk vereenigde.
Dona Maria maakte een einde aan deze vroolijkheid door zich weder in het gesprek te mengen.
»Don Pancho," zeide zij, »gij moest Antinahuel eens gaan spreken,
het is van het meeste belang dat hij morgenochtend vroegtijdig een
onderhoud heeft met de avonturiers, die zich als uilen daar ginds
op die rots hebben genesteld."
»Maar dat zal hij niet willen," beweerde de generaal, min of meer
verwonderd.
»Hij moet het ondernemen, zie dat gij er hem toe overhaalt."
»Ik zal het beproeven."
»Gij moet het niet alleen beproeven, maar het moet u gelukken ook."
»Het zal mij gelukken, daar gij het wilt."
»Terwijl gij afwezig zijt, zal ik dezen heer wel aan de praat houden."
»Doe wat u behaagt ; ik ka."
Van welke drangredenen de generaal zich bediende om den Toqui
tot een mbndgesprek met de belegerden over te halen, willen wij niet
onderzoeken, maar zoo veel is zeker, dat het hem gelukte.
OPPERH. D. AUCAS. II.
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Toen hij terugkwam, had dona Maria juist haar gesprek met don
Ramon geëindigd, en zeide zij hem ten slotte met een spotachtigen
lach :
»Overleg uwe zaken naar uw beste vermogen, waarde senor, zoo
gij niet slaagt, lever ik u uit aan de Indianen, die u levend zullen
verbranden."
»Hm !" mompelde don Ramon in doodsangst, »als zij hooren dat
ik dit gedaan heb, wat zal mij dan gebeuren?"
»Zij zullen u verbranden."
»Duivel en dood ! dat is geen aangenaam vooruitzicht , maar oprecht gesproken, zoudt gij niemand anders met die boodschap kunnen
belasten ?"
Dona Maria glimlachte fijn.
»Stel u gerust," zeide zij, »ik ben uw medeplichtige, ik zal u
helpen."
»0 ! dan . . ." riep hij verheugd, »dan ben ik zeker van te zullen
slagen."
De Linda hield woord en hielp hem in het uitvoeren van het
stoute plan dat zij beraamd had.
Don Pancho achtte het ongeraden haar om opheldering te vragen.
Hij wist dat zij in zijn belang werkzaam was, dit was hem genoeg.
Hij wachtte dus geduldig af tot zij het oogenblik geschikt zou oordeelen om hem haar geheim toe te vertrouwen.

LXIV.
DE CITADEL GEEFT ZICH OVER.
Keeren wij naar de raadshut terug, waar de graaf de Prébois-Crancé
was binnen geleid.
Don Pancho Bustamente bezat zelf te veel moed om deze hoedanigheid niet in een ander te ontzien en op prijs te ,stellen. De edele
en fiere houding door den jongman aangenomen had hem dus zeer
behaagd ; ook diens krasse antwoord waarmede hij de onderhandeling op het ware standpunt had weten terug te brengen, scheen hem
volstrekt niet te hinderen, integendeel nam hij het zeer welwillend op
en zeide met eene beleefde buiging:
."
»Uwe aanmerking is volkomen juist, mijnheer
»De graaf de Prébois-Crancé," liet de Fransche edelman er op
volgen, om zich terstond persoonlijk bij den generaal te introduceeren.
In Amerika, het land der gelijkheid bij uitnemendheid, althans
zooals de Europeanen, of zij die er nooit geweest zijn denken, bestaat
geen adel. De titels zijn er derhalve onbekend. Evenwel is er misschien
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geen land in de wereld waar het prestige van geboorte en titels zooveel op anderen vooruit heeft als in Amerika.
Een graaf of markies, die er als vreemdeling of als balling komt,
'wordt door het volk als een wezen van hoogeren rang en beteekenis
begroet dan de overige gelukzoekers of martelaren. Wat wij hier zeggen bepaalt zich niet enkel tot Zuid-Amerika, waar men ten minste
volgens de oude Kastiliaansche wet, aan al de afstammelingen der
Spanjaarden het recht des adeldoms zou mogen toekennen, maar
/ook in de Vereenigde Staten heerscht het vooroordeel der titels in
volle kracht.
De onsterfelijke auteur Fenimore Cooper heeft trouwens dezen
heerschenden trek in zijne romans reeds in het licht gesteld. Werkelijk beschrijft hij in een zijner personages een geboren Amerikaan,
die tijdens de revolutie naar Engeland uitgeweken, aldaar den titel
van baronet had opgedaan, en bij zijne terugkomst in Amerika een
geweldigen opgang maakte. »In een woord," vervolgt Cooper ten
-slotte : »de burger Yankees waren er bijzonder mede ingenomen.
Vanwaar zulk eene tegenstrijdigheid bij zulke radicale republikeinen
als de Amerikanen?
Wat ons betreft, wij achten ons onbevoegd om dezen duisteren
trek van het menschelijk hart nader op te helderen en laten de
'beslissing van die netelige vraag gaarne aan meer ervaren physiologen
ever.
De generaal en de senator beschouwden den jongman met deelnemende belangstelling en don Pancho nam °ogenblikkelijk het woord
weder op.
»Eer ik verder ga, mijnheer de graaf," zeide hij, »zult gij mij toestaan u te vragen hoe het komt, dat een man als gij, zich onder de
lieden die wij belegeren bevindt?"
»Om de eenvoudige reden, mijnheer de generaal," antwoordde Louis
met een snedig lachje, »dat ik met eenige vrienden en een paar bedienden aan het reizen was en dat wij gisteren hier onverwachts hoorden dat er een gevecht plaats had ; ik informeerde mij natuurlijk wat
er gaande was, en onder deze bedrijven zijn eenige Spaansche soldaten zich op den rotsheuvel komen verschansen, waar wij reeds de
wijk hadden genomen, zonder ons te bekommeren of wij den over.winnaars in handen vielen, al waren het zelfs Araucanen, die, naar
men mij gezegd heeft, zeer woest moeten zijn en geen trouw of wet
eerbiedigen, ofschoon ik er overigens niets van weet. De strijd in
den bergpas werd naar de vlakte overgebracht, en de Spaansche s&daten, alleen hun moed gehoor gevende, hebben op den vijand geschoten ; die onvoorzichtigheid is ons echter duur te staan gekomen,
daar gij alstoen onze wijkplaats hebt ontdekt."
De generaal en de senator, ofschoon zij wel wisten wat zij van dit
'verhaal denken moesten, hielden zich echter als beschaafde lieden
.en schenen er volkomen geloof aan te hechten ; daarbij werd het hun
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met zooveel onverschrokkenheid, innernenden zwier en schijn van
rondborstigheid gedaan, dat zij hem met welgevallen 'aanhoorden.
Antinahuel en het Zwarte Hert hadden het intusschen voor goede
munt aangenomen.
»Derhalve, mijnheer de graaf;" antwoordde de generaal, »zijt gij
de chef van het garnizoen ?"
»Ja, mijnheer .. • •" begon de graaf, »uw naam en titel zijn mij niet
bekend."
»Generaal don Pancho Bustamente," voltooide de generaal, om zijn
persoon te beschrijven.
»Ah ! neem mij niet kwalijk," hervatte de jongman met allen schijn
van verrassing, ofschoon hij zijn man zeer goed kende, »dat wist ik
niet, generaal."
Don Pancho glimlachte trotsch.
»En is dat garnizoen talrijk ?" vroeg hij.
»Hm ! talrijk genoeg," antwoordde de graaf losweg.
»Dertig man misschien?" vroeg de generaal, hem polsend.
»Ja, ten naastenbij," antwoordde de graaf ferm.
De generaal stond op.
»Wat ! mijnheer de graaf," riep hij met geveinsde verontwaardiging ,,
»zoudt gij u met dertig man tegen vijfhonderd Araucaansche krijgslieden durven verzetten ?"
»En waarom niet, mijnheer ?" riep de jongman koelbloedig.
Bij het uitspreken van deze weinige woorden klonk de stem van
den Franschma,n zoo onverschrokken en schitterde zijn blik zoo krijgs
haftig, dat de toehoorders hem tegen wil en dank moesten bewonderen
»Maar dat is eene dwaasheid," hervatte de generaal.
»Neen, mijnheer, dat is moed," antwoordde de graaf, »Por Dios
gij allen, die mij hier hoort, zijt mannen die durft en die mijne taal
geenszins kan verwonderen ; in mijne plaats zoudt gij allen hetzelfde
doen."
»Ja!" antwoordde Antinahuel, »mijn broeder de muruche spreekt
goed, hij is een groot opperhoofd onder de krijgslieden van zijn volk,
de Aucas zullen er trotsch op zijn hem te overwinnen."
De generaal fronste de wenkbrauwen, daar het gesprek eene wending nam die niet met zijne bedoeling strookte.
»Beproef het maar eens, hoofdman," antwoordde de jongman fier ;
»de rots die wij bezetten is hoog en wij hebben besloten ons te laten
dooden, tot den laatsten man, liever dan ons over te geven."
»Bedaard, mijnheer de graaf," sprak de generaal op verzoenenden
toon, »alles is hier een misverstand ; Frankrijk is niet in oorlog met
Chili, voor zoo ver ik weet."
»Dat moet ik u toestemmen," antwoordde Louis.
»Ik geloof dus, dat wij ons lichter zullen kunnen verstaan dan gij
schijnt te denken."
»Mijn hemel ! ik moet u rondweg zeggen dat ik in Amerika ben
-
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gekomen om er te reizen, maar niet om te vechten, en dat ik, wat
mij betreft, het gebeurde van gisteren gaarne zou hebben vermeden."
»Welnu ! niets is gemakkelijker dan ons verschil te vereffenen."
»Ik zou niets liever verlangen."
»Ik evenmin ; en wat gij hoofdman ?" vroeg hij aan Antinahuel.
»Goed, mijn broeder is er meester van, hij doe wat hem goeddunkt.
»Voortreffelijk," riep de generaal, »zie hier mijne voorwaarden: gij,
mijnheer de graaf, en al de Franschen die bij u zijn zult vrijheid heb-

ben om te vertrekken waarheen gij wilt, maar de Chilianen en Aucas,
wie zij ook wezen mogen, die zich onder het garnizoen bevinden, zullen ons onmiddellijk worden uitgeleverd."
De graaf fronste de wenkbrauwen, en na de aanwezigen niet de
meeste hoffelijkheid te hebben gegroet, stapte hij onvervaard de hut uit.
De vier achterblijvende zagen elkander een poos verwonderd aan,
en toen' als door eene werktuigelijke beweging, ijlden zij hem allen
te gelijk achterna.
De graaf was reeds op weg en wandelde langzaam en rustig naar
de rots. De generaal had hem spoedig ingehaald, op korten afstand
van de verschansing.
»Waar moet gij heen, mijnheer," zeide hij, »dat gij zoo plotseling
vertrekt, zonder u zelfs te verwaardigen om ons antwoord te geven?"
De jonkman bleef staan.
»Mijnheer," zeide hij droog, »op zulk een voorstel is ieder antwoord
nutteloos."
»Het komt mij toch voor...." begon don Pancho.
»Houd op, mijnheer! dring mij niet langer; ik moet naar mijne
kameraden terug ; houd wel in 't oog, dat de mannen over welke ik
bevel voer zich tijdelijk onder mijne bescherming bevinden ; zij zullen mijn lot tot het einde toe deelen, gelijk ik het hunne ; door hen
in den steek te laten zou ik eene lafheid begaan ; de beide Araucaansche opperhoofden die ons hooren, zijn, ik houd mij dus verzekerd,
mannen vol moed, zij zullen begrijpen dat ik alle onderhandeling
moet afbreken." .
»Mijn bleeke broeder spreekt goed," zeide Antinahuel, »maar er
zijn dooden gevallen en er moet bloed worden vergoten om hen te
wreken."
»Dat is billijk," bevestigde de jonkman' »en daarom keer ik terug,
mijne eer verbiedt mij om langer hier te blijven en het oor te leenen
aan voorstellen die ik als geheel onaannemelijk beschouw."
Zoo pratende, was de graaf steeds voortgestapt, en waren de anderen ongevoelig het kamp uitgegaan, zoodat zij zich weldra op korten afstand van de geïmproviseerde citadel bevonden.
»Intusschen, mijnheer," merkte de generaal aan, »moet gij alvorens
mijn aanbod zoo botaf te weigeren, ten minste aan uwe kameraden

er kennis van geven."
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»Gij hebt gelijk, generaal," zei de graaf met een goedwilligen lach..
Hij nam zijn aanteekenboekje, schreef een paar regels op een der
bladzijden, scheurde het blad er uit en vouwde het dicht.
»Ik zal op staanden voet aan uw verlangen voldoen," zeide hij,
keerde zich naar de rots, hield beide handen aan den mond bij wijze
van roeper en schreeuwde met een luidklinkende stem :

»Laat eene lasso af !"
Bijna onmiddellijk werd er door een der schietgaten een lang lederen koord nedergelaten, dat weldra afdaalde tot op eenige voeten
van den grond.
De graaf nam een kleinen steen, wikkelde dien in het beschreven
blad en bond hem aan het uiteinde der lasso, die terstond werd opgehaald.
De jongman kruiste de armen op de borst en wendde zich gelaten
tot de omstaande parlementairen.
»Gij zult spoedig genoeg antwoord hebben," zeide hij.
Op dit oogenblik heerschte er in het kamp der Aucas eene geweldige opschudding; een van hen kwam verschrikt naar de parlementairen en fluisterde Antinahuel iets in het oor, dat laatstgenoemde geheel scheen te verbijsteren.
De generaal en de senator hadden mede reeds een veelbeduidenden blik gewisseld.
Maar eensklaps werd het beweegbare bolwerk op de rots als met
een tooverslag geopend en nu vertoonden zich op het kleine plateau
een groot aantal gewapende Chilianen. Een weinig voor hen stond
Valentin met zijn adjudant Cesar. Alleen don Tadeo en de beide
Indiaansche opperhoofden bleven onzichtbaar.
Valentin stond achteloos op zijn buks geleund alsof hem niets deren kon.
De graaf wist niet of hij zijne oogen gelooven mocht, hij vroeg zich
vergeefs af waar zijne vrienden zoo plotseling zulk een talrijke bezetting hadden opgedaan.
Intusschen raakte hij volstrekt niet van zijn stuk, geen spoor zelfs
van verrassing kwam er op zijn gelaat, bedaard wendde hij zich vaar
de parlementairen en zei hun met een pikant lachje :
»Zoo als gij ziet, mijne heeren, het antwoord zal zich niet lang
laten wachten ; luister nu maar wel toe, als ik u verzoeken mag."
»Mijnheer de graaf !" schreeuwde Valentin, boven van de rots, met
eene stem die als een donderslag door de vallei klonk, »ramens
uwe kameraden is mij gelast u dit te antwoorden :
»Gij hebt volkomen gelijk gehad de schandelijke voorstellen af te
wijzen die u werden aangeboden, wij zijn hier ruim honderd en
vijftig man sterk, en hebben besloten te sterven, liever dan ons op
zulke voorwaarden over te geven."
Het bepaalde cijfer van honderd vijftig bracht eene groote opschudding
bij de Araucaansche opperhoofden te weeg, vooral in verband met.
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het zoo even ontvangen bericht, dat de Chiliaansche gevangenen,
met al hunne wapenen en bagage, uit het kamp hadden weten te
ontsnappen om zich bij de belegerden te gaan voegen.
Wij zullen hier onze lezers niet behoeven te zeggen' dat deze
vlucht der gevangenen heimelijk was overlegd en uitgevoerd tusschen
dona Maria en den senator.
Dit was nu het ontwerp dat zij beraamd had om de Araucanen
te noodzaken het beleg op te breken en naar elders te vertrekken,
een ontwerp dat even als de overige plannen door deze vrouw
gevormd, met duivelsche scherpzinnigheid was uitgedacht, en door
zijne eigene gewaagde vermetelheid de meeste kans had van te
slagen.
De graaf, die, toen hij niet meer dan een garnizoen van drie man
vertegenwoordigde, reeds zulk een hoogen toon had gevoerd, was
natuurlijk niet gezind om dien te laten zakken, nu het fortuin hem
zoo zichtbaar toelachte.
»Dat blijft afgesproken," riep hij Valentin toe en wendde zich tot
de parlementairen : »Gelijk gij ziet, heeren," zeide hij, »mijne kameraden
zijn van hetzelfde gevoelen."
»Wat wil mijn broeder dan ?" vroeg Antinahuel.
»Wat ik dan wil?" herhaalde de jongman, »ik verlang niets anders
dan eenvoudig af te trekken ; ik ben niet eerzuchtig, wij zijn allen
dappere lieden, waaitoe zouden wij elkander om hals brengen zonder aannemelijke reden ? dat ware inderdaad belachelijk. Gij zult
dus binnen uwe verschansingen terugkeeren en mij op uw woord van
eer verzekeren dat gij er niet uit zult komen in de eerste drie uren,
gedurende dien tijd zal ik met mijn troep den door ons bezetten
post ontruimen, en met pak en zak wegtrekken, zonder naar de vlakte
af te dalen ; zoodra ik vertrokken ben, zult gij uw kampement opbreken en uw eigen weg gaan, zonder mijn aftocht te verontrusten ;
zijn deze voorwaarden naar uw genoegen ?"
Antinahuel, het Zwarte Hert en de generaal raadpleegden eene
korte poos onderling fluisterend.
»Wij nemen uw voorstel aan," zeide Antinahuel, »mijn jonge blanke
broeder heeft een groot hart, hij en zijne mosotones zijn vrij om te
vertrekken werwaarts zij verkiezen."
»Goed," hervatte de graaf, de hand drukkende die Antinahuel hem
toestak, »gij zijt een dapper krijgsman, ik zeg u dank, hoofdman,
maar ik heb nog een verzoek aan u."
»Dat mijn broeder zich verklare, en als ik in staat ben om er
aan te voldoen, zal ik zijn verzoek niet weigeren," antwoordde Antinahuel.
»Wel," hervatte de jonkman op een toon van vertrouwen, »doe
dan uwe zaken niet ten halve, hoofdman ; gisteren hebt gij eenige
Spaansche gevangenen gemaakt, die moest gij mij weder vrij geven."
»Die gevangenen zi n reeds vrij," meesmuilde de Toqui met een
i
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gedwongen glimlach, »zij hebben zich bereids bij hunne broeders
op de rots gevoegd."
Louis kreeg thans licht in de zaak, en begreep op eens waar hij
dien ongehoorden aanwas van garnizoen aan toe moest schrijven.
»Ik heb dus niets meer te doen dan mij te verwijderen," zeide hij.
»Met uw verlof ! met uw verlof !" riep de senator, die gansch niet
rouwig was dat hij gelegenheid vond om zoo spoedig mogelijk van

dona Maria en den generaal weg te komen, wier gezelschap hem
weinig beviel, »ik behoor ook onder de gevangenen."
»Dat is waar," merkte don Pancho aan, »wat zegt mijn broeder hierop ?"
»Goed, laat die man vertrekken," antwoordde Antinahuel, de
schouders ophalende.
Don Ramon liet het zich geen tweemaal zeggen, en voegde zich
terstond bij den graaf.
Louis nam van de opperhoofden beleefdelijk afscheid en ging naar
de rots terug, waar zijne kameraden hem met ongeduld verwachtten.
De toebereidselen tot hun vertrek vorderden niet veel tijd.
De senator vooral maakte bijzonder veel haast om weg te komen,
zoozeer vreesde hij weder in handen zijner vijanden te vallen, aan
welke hij als door een wonder ontsnapt was.
Als dona Maria en generaal Bustamente hadden kunnen vermoeden,
dat ook don Tadeo, de man dien zij zoo diep haatten en tegen wien
zij samenzwoeren, zich onder de bezetting bevond en dus alleen door
hunne ijverige kuiperij van den dood was gered, hoe groot zou dan
hunne teleurstelling niet zijn geweest !
Eenige uren later waren de beide legerplaatsen tot hare gewone
eenzame stilte teruggekeerd, die slechts bij tusschenpoozen verstoord
werd, door de vlucht van een neerschietenden condor of het voorbijspringen van een schichtigen guanacco.
Chilianen en Araucanen waren beide verdwenen.

LXV.
HET APPÈL.
Het was nacht.
Valentin en zijne gezellen marcheerden nog altijd.
Nadat zij hunne versterkte plaats zoo kloekmoedig verlaten hadden,
had de Parijzenaar onmiddellijk, niet alleen de leiding, maar het
kommando over den troep op zich genomen.
Deze verandering was geheel natuurlijk toegegaan, zonder schokken of tegenspraak van de zijde zijner kameraden. Allen erkenden
als bij instinct in hem eene meerderheid, waarvan hij alleen niets

scheen te weten.
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De voormalige spahis was een soldaat van ondervinding en als
zoodanig had hij tegen de Mooren in Algiers zijne lauweren reeds
vroeg geplukt. Daarbij kwam, dat hij sedert zijne komst in Amerika
zich in een leven vol gevaren geworpen zag, dat weder geheel van
zijne vroegere ervaring verschilde. Zijne telkens veranderde toestanden deden zijn verstand en bezonnenheid met iedere lotwisseling
toenemen.
Begaafd met eene ziel vol gevoel en veerkracht, en een hart dat
warm klopte voor al wat menschelijk was bezat hij daarbij eene bijzondere besluitvaardigheid en een oogopslag waaruit de fermeteit van
den kommandant levendig sprak; zoo oefende hij, zonder dat hij het
zelf wist, over allen die met hem in aanraking kwamen, een gezag
uit daar zij zich geen rekenschap van konden geven, maar waaraan
zij zich gewillig onderwierpen.
Louis de Prébois-Crancé was de eerste geweest om dezen invloed
te gevoelen ; aanvankelijk had hij wel is waar meermalen getracht
er zich aan te onttrekken, maar weldra was hij genoodzaakt geweest
de meerderheid van Valentin te erkennen, en geëindigd met er aan
toe te geven.
De Araucanen waren de voorwaarden van het gesloten verdrag getrouw nagekomen, de Chilianen hadden dus hun aftocht kunnen volbrengen, zonder een enkelen spion te zien of door hunne vijanden
in het minst verontrust te worden.
Zij trokken thans voort in de richting van Valdivia.
Intusschen was, gelijk wij reeds gezegd hebben, de nacht gedaald ;
de duisternis die het aardrijk omhulde deed alle zichtbare voorwerpen verdwijnen en maakte den marsch uiterst moeielijk.
De vermoeide paarden vorderden slechts tragelijk en struikelden
bij iederen stap. Valentin was met reden beducht dat de troep in
de duisternis zou verdwalen. Toen hij aan den oever eener rivier
kwam, die hij herkende voor dezelfde waar eenige dagen geleden
de vernieuwing der tractaten had plaats gehad, liet hij halt maken
om voor het overige van den nacht te kampeeren.
Hij wilde op dit ver gevorderde uur niet wagen om op den anderen oever over te gaan, des te minder daar de rivier, ofschoon in
gewone tijden niets meer dan een smalle waterloop, die als een zilver lint helder en klaar door het dal kronkelde, op dit oogenblik,
hetzij door overvloedigen regen of het smelten der sneeuw in de
bergen, tot een vollen en breeden stroom was aangezwollen, die
troebel en onstuimig in zijne oevers bruiste.
Bij vlagen woei er een koude wind door het bleeke loof der wilgen, de maan verschool zich achter dikke wolken en de hemel had
dien dreigenden, staalkleurigen tint aangenomen, die een naderenden
storm voorspelt.
De voorzichtigheid vorderde dus halt te houden en zich zoo goed
mogelijk in veiligheid te stellen, liever dan voort te trekken in eene
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duisternis, die van oogenblik tot oogenblik dikker werd ; de order
om te kampeeren werd door de metgezellen van Valentin met een
vreugdekreet beantwoord, en ieder haastte zich het noodige te be
reiden om zich den nacht zoo gemakkelijk mogelijk te maken.
De Amerikanen, die aan het nomadenleven gewoon, vaak meer
onder den blooten hemel slapen dan onder dak, zijn zelden verlegen
om zich tegen weer en wind te beveiligen.
De vuren werden weldra ontstoken, deels om de wilde dieren op
een afstand te houden, deels om de nachtkoude te verdrijven, en
de noodige hutten, uit boomtakken en bladertwijgen samengesteld,
rezen als bij tooverslag uit den grond op.
Toen deze gereed waren, greep ieder in zijn alforjas groote
zak van gestreept linnen, dien de boeren en soldaten in Chili gewoon
zijn bestendig bij zich te dragen - - en haalde er de charqui gedroogd en fijn gestooten vleesch — uit en de harina tostada, die
het souper moesten uitmaken.
De maaltijden der hongerigen en vermoeiden zijn haastig en kort
van duur, slapen is hun eene eerste behoefte ; een uur later dus lagen,
behalve de schildwachts die voor de algemeene veiligheid moesten
waken, al de soldaten reeds in diepe rust.
Slechts zeven mannen rondom een groot vuur, dat in het midden
van het kamp brandde, waren nog klaar wakker en zaten samen te
praten en te rooken.
Die zeven mannen, wij zullen hunne namen hier niet noemen, de
lezer heeft ze reeds her
kend.
»Mijne vrienden," zei Valentin, de sigaar uit zijn mond nemende
en met de oogen de kleine blauwe rookzuil volgende, die hij zon
even had uitgeblazen, »wij zijn niet ver meer van Valdivia."
»Nauwelijks tien uren gaans," zei Joan. •
»Ik geloof, onder verbetering gesproken," hervatte Valentin, »dat
wij wel zullen doen, eer wij de rust nemen waaraan wij allen groote
behoefte hebben, dat wij wel zullen doen, zeg ik, om onze plannen
te regelen en tot het een of ander besluit te komen."
Allen bogen het hoofd, ten teeken van toestemming.
»Wij behoeven hier de reden niet te herinneren, die ons, eenige
dagen geleden, Valdivia heeft doen verlaten, die reden wordt met
ieder oogenblik dringender ; als wij onze nasporingen nog langer uit•
stellen, zal onze taak nog moeielijker, en zal ik het zeggen, bijna
ondoenlijk worden ; laten wij dus goed afspreken, opdat wij ons genomen besluit zonder aarzeling en met de meest mogelijke snelheid
kunnen uitvoeren."
»Wat zullen wij er nog langer over redekavelen ?” riep don Tadeo
met drift, »morgen met het krieken van den dag gaan wij weder op
weg, de bergen in, en laten wij de soldaten hun tocht naar Valdivia
vervolgen, onder geleide van don Ramon, des te meer, daar er thans
voor niets meer te vreezen is."
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»Dat is afgesproken !" riep de senator, »wij zijn allen goed gewapend, de weinige mijlen die wij nog hebben af te leggen, bieden
geen den minsten schijn van gevaar meer ; morgen, met het krieken
van den dag, scheiden wij van elkander, en laten u vrijheid om uwe
eigen zaken te doen, nadat wij u bedankt hebben voor de goedediensten die gij ons bewezen hebt,"
»Goed," hervatte Valentin ; »maar nu moet ik mijne Araucaansche
vrienden vragen of zij nog altoos voornemens zijn ons te volgen, dan
of zij liever naar hunne tolderia willen terugkeeren ?"
»Waarom doet mijn broeder ons deze vraag ?" antwoordde Trangoil Lanec, »verlangt hij dan dat wij hem verlaten ?"
»Verre van daar, hoofdman, ik zou mij zeer teleurgesteld voelen
als gij mijne woorden zoo wildet uitleggen ; integendeel, ik zou niets.
liever verlangen dan dat gij bij ons bleeft."
»Laat mijn broeder zich dan duidelijker verklaren, opdat wij zijne
meening mogen verstaan."
»Daar ben ik dadelijk bereid toe," hervatte Valentin. »Mijne broeders hebben reeds sedert een geruimen tijd hun dorp verlaten, zij
zullen misschien verlangen hunne vrouwen en kinderen weder te zien ;
bovendien zullen de omstandigheden ons noodzaken om hunne landgenooten te bevechten, ik begrijp zeer goed dat mijne broeders daar
iets tegen zullen hebben ; mijne vraag had dus geen andere bedoeling dan hen van alle verplichtingen jegens ons te ontslaan, en hun
volkomen vrijheid te laten om in deze zaak te handelen zoo als hun
hart het hun ingeeft."
Trangoil Lanec nam het woord weder op.
»Mijn broeder heeft goed geantwoord," zeide hij, »hij heeft eene
oprechte ziel ; als hij spreekt ligt het hart hem steeds op de lippen,,
ook klinkt zijne stem in mijn oor als de welluidende tonen van den
nzaw kawis kwartel -- ik ben gelukkig als ik hem hooren mag.
Maar Trangoil Lanec is een opperhoofd in zijn stam, hij is wijs, wat
hij doet is goed. Antinahuel is zijn vriend niet. Trangoil Lanec zal
dus zijn bleeken broeder volgen overal waar hij gaat ; ik heb gezegd."
»Ik dank u, hoofdman ; ik had uw antwoord voorzien en rekende
er op; evenwel, de eer gebood mij u die vraag te doen."
»Goed," riep Curumilla, »mijn broeder moet nu op deze zaak niet.
verder terugkomen."
»Terugkomen?" herhaalde Valentin vroolijk, »wel zeker niet, ik
acht mij veel te gelukkig dat ik die zaak zoo goed geëindigd heb,.
die ik wel zeggen durf dat mij drommels zwaar op het hart lag, en
nu geloof ik dat wij wijs zouden doen als wij een poosje gingen
slapen"
Allen stonden op.
Eensklaps begon Cesar, die tot hiertoe rustig bij het vuur had gelegen, vreeselijk te huilen.
»Welnu komaan, wat zal er nu nog gebeuren ?" riep Valentin.
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Ieder spitste de ooren, uit vrees voor onraad en greep onwillekeurig naar de wapenen.
Een vrij sterk gedruisch, dat schielijk toenam, liet zich op korten
afstand hooren.
»In de wapens !" kommandeerde Valentin zacht maar nadrukkelijk,
»er zijn hier altoos veel boschloopers, men kan nooit weten met wie
men te doen krijgt, het is althans goed op zijne hoede te zijn."
Binnen weinige sekonden was het gansche kamp ontwaakt, en
maakten de soldaten zich gereed om Tederen stoutmoedigen indringer
warmpjes te ontvangen.
Het gedruisch naderde meer en meer, donkere gestalten begonnen
zich te vertoonen in de duisternis.
»Quien vive? werda!" riep een schildwacht.
)Chili!" antwoordde eene sterke stem.
»Que genie? -- welk volk?' — riep de soldaat andermaal.
»Gente de paz — goed volk," antwoordde de stem, die er onmid-d.ellijk op liet volgen : »don Gregorio Peralta."
Op het hooren van dezen naam liet men de geweren rusten.
»Kom ! kom hier ! don Gregorio," riep Valentin. »Caramba ! ik
heet u welkom onder uwe vrienden."
»Caspita! caballeros," antwoordde don Gregorio, terwijl hij hartelijk
de handen drukte die hem van alle kanten werden toegestoken,
»welk gelukkig toeval brengt ons reeds zoo spoedig te zamen ?"
In het gevolg van don Gregorio reden een dertigtal ruiters het
kamp binnen.
»Hoedat, zoo spoedig?" vroeg don Tadeo, »hebt gij ons dan gezocht, waarde vriend ?"
»Garai! of ik u gezocht heb, don Tadeo? het is alleen met dat
-doel dat ik een paar uren geleden uit Valdivia ben vertrokken."
»Ik begrijp u niet," zei don Tadeo.
Don Gregorio scheen hierop niet te letten, hij wenkte don Tadeo
en de beide Franschen om hem te volgen, terwijl hij zich eenige
stappen verwijderde, opdat niemand dan zijne vrienden hooren zouden wat er verder tusschen hen gesproken werd.
»Gij hebt mij gevraagd, don Tadeo, waarom ik u zocht," hervatte
hij. »Gij zult het hooren : op heden ben ik uit Valdivia vertrokken,
tot u gezonden door al onze broeders de patriotten en door al de
Sombere Harten in Chili, waarvan gij het hoofd en de koning zijt,
met verzoek om wanneer ik u mocht ontmoeten, uit hunnen naam
dus tot u te spreken : Koning der Duisternis, het vaderland is in
gevaar! één man slechts is in staat het te redden, die man zijt gij !
zoudt gij weigeren u voor het heil des vaderlands op te offeren?"
Don Tadeo ontstelde zichtbaar, hij antwoordde niet, maar met het
verbleekte voorhoofd ter aarde gebogen, scheen hij aan een hevigen
zielestrijd ten prooi.
»Hoor nu nog eene tijding die ik u breng, don Tadeo,'' vervolgde

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

109,

don Gregorio met diepen ernst, »de generaal Bustamente is ontsnapt !"
»Dat wist ik !" mompelde don Tadeo zacht.
»Ja, maar wat gij nog niet wist, is, dat het dien onverlaat gelukt
is de Araucanen in zijn belang te winnen ; eer wij acht dagen verder
zijn , zal een ontzaglijk leger dezer woeste kiijgslieden , onder
kommando van Antinahuel en Bustamente een inval doen op onze
grenzen en het gansche land met moord en brandstichting vervullen."'
»Deze tijding ...." begon don Tadeo.
»Is zeker," viel don Gregorio hem met drift in de rede, »een geloofwaardige spion heeft ze ons overgebracht."
»Gij weet, mijn vriend, dat ik de oppermacht aan u heb overgedragen ;
ik ben tegenwoordig niets meer."
»Toen gij van de oppermacht afstand deedt, don Tadeo, was de
vijand overwonnen en krijgsgevangen en triumfeerde de vrijheid, maar
thans is dit alles anders, het gevaar is grooter dan ooit, het vaderland
roept u, kunt gij doof blijven voor die stem ?"
»Vriend," zeide don Tacleo op een toon van de grievendste smart,
»nog een andere stem roept mij, die mijner dochter, haar moet ik
redden."
»Het heil des vaderlands gaat boven alle familiebanden, Koning
der Duisternis, denk aan uwe eeden !" riep don Gregorio barsch.
»Maar mijne dochter ! mijn arm kind ! het eenigste dat ik bezit "
riep hij met eene stem door tranen gebroken.
»Denk aan uwe eeden, Koning der Duisternis 1" herhaalde don
Gregorio nadrukkelijk, »uwe broeders wachten u."
»0 !" riep de ongelukkige vader uit, op een toon heesch door smart,
»zoudt gij dan geen medelijden hebben met een vader die u smeekt."
»Goed!" antwoordde don Gregorio bitter, terwijl hij een stap terug
deed, »ik zal vertrekken, don Tadeo ; tien jaren lang hebben wij
alles opgeofferd voor de zaak die gij heden verraadt, maar wij zullen weten te sterven voor de door u verlaten vrijheid. Vaarwel, don
Tadeo ; het Chiliaansche volk zal ondergaan, maar gij moogt uwe
dochter terugvinden en gij zult het hoofd buigen voor den vloek
uwer broederen ! vaarwel, ik ken u niet meer !"
»Blijf!" riep don Tadeo, »neem uwe gruwzame woorden terug.
Wilt gij het? welaan het zij zoo! ik zal dan met u sterven ! vertrekken wij . . .. Mijne dochter ! o, mijne dochter," vervolgde hij hartverscheurend, »o, vergeef mij I"
»Ha! ik vind in u mijn broeder terug," riep don Gregorio, hem in
zijne armen sluitende. »Neen, neen ! met zulk een kampioen zal de
vrijheid niet ondergaan."
»Don Tadeo," riep Valentin, »ga waar uw plicht u roept; ik zweer
u bij God dat wij u uwe dochter zullen teruggeven."
»Ja," bevestigde de graaf, hem de hand drukkende, »al moest het
ons den dood kosten."
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Don Gregorio wilde dien nacht niet in het kamp blijven : iedere
ruiter nam een infanterist achter zich te paard en een uur later reed
de gansche troep in galop naar Valdivia.
»Mijne dochter, mijne dochter!" riep don Tadeo voor het laatst.
»Wij zullen haar redden!" antwoordde de Franschman.
Weldra was de brigade Chilianen in de duisternis verdwenen. In
het kamp bleef niemand terug dan Valentin, Louis, Curumilla, Joan
-en Trangoil Lanec.
Zoodra zij zich alleen bevonden slaakte Valentin een zucht.
»Die arme vader !" riep hij, daarop vervolgde hij tegen de anderen :
- »Laten wij een weinig rust nemen, wij hebben een moeielijken dag op
handen."
De vijf avonturiers wikkelden zich in hunne ponchos, staken de
voeten bij het vuur en sliepen in, onder de hoede van hunnen waakzamen schildwacht Cesar, die wel zorgen zou dat zij niet overrompeld
-werden.

LXVI.
DE RAAD.
Tegen middernacht barstte het onweder los.
Er heerschte eene tastbare duisternis, slechts voor oogenblikken afgebroken door verblindende bliksemstralen, wier flikkerend en kortstondig licht aan de omringende voorwerpen een fantastisch aanzien gaf,
om ze plotseling in een nog dieper nacht te doen verdwijnen.
De boomen door een wind gezweept, die met loeiend gehuil door
het bosch bulderde, bogen als riethalmen voor den woedenden storm :
terwijl het aanhoudend gerommel des donders zich vermengde met
het gedruisch van den regen en het bruischen der hooggezwollen
rivier, die buiten hare oevers trad en de prairie gedeeltelijk overstroomde.
De hemel zag er uit als een looden gewelf en de plasregen die
op de reizigers nederstortte had hen weldra tot op de huid toe doorweekt. Daarbij was hun wachtvuur uitgedoofd en zaten zij tot de dag
aankwam te huiveren onder het onverbiddelijk rumoer der elementen
die boven hunne hoofden woedden.
Tegen het naderen van den morgen begon echter het onweder
allengs te bedaren, en toen de zon opsteeg klaarde de hemel weldra
geheel op.
Thans eerst konden onze vijf avonturiers zien welke verwoestingen
deze vreeselijke natuurstuip had te weeg gebracht. Een aantal boomen
was gebroken of gescheurd en van kruin of takken beroofd ; anderen,
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door den storm ontworteld, Jagen op en over elkander geworpen of
op den grond uitgestrekt.
De prairie was grootendeels in een modderpoel herschapen.
De rivier, die den vorigen dag zoo kalm en helder scheen, had
alles medegesleept, en met hare troebele wateren het gras bedolven
of diepe geulen gegraven.
Valentin wensohte zich en de zijnen geluk dat hij den vorigen avond
zijn kamp aan het hangen van den berg had opgeslagen, in plaats
van in de vallei af te dalen ; had hij dit niet gedaan, dan zou hij
met zijne vrienden waarschijnlijk door de woedende wateren zijn weggesleept en verzwolgen geworden.
De eerste zorg der reizigers was nu hun vuur weder te ontsteken,
om zich te verwarmen, hunne kleederen te drogen en hun maal
gereed te maken.
Trangoil Lanec had reeds een grooten platten steen weten te vinden. Op dezen steen legde hij een met moeite verzamelden hoop
dorre en hier en daar in de bergkloven droog gebleven bladeren,
en slaagde eindelijk om het vuur weder aan het branden te krijgen.
Op den doornatten en verdronken bodem zou dit onmogelijk zijn
geweest.
Weldra was er droog en harsachtig hout genoeg bijeengebracht
om het vuur verder aan te wakkeren, en eindelijk veranderde de
rookzuil in een helder vlammende vuurkolom, die vroolijk ten hemel
flikkerde en de harten der verkleumde reizigers met nieuwen moed
en hoop vervulde, zoodat zij hun welkome vuur met een vreugdekreet begroetten.
Zoodra hun ontbijt was afgeloopen, was de opgeruimde stemming
hersteld en het lijden van den nacht vergeten; zij dachten niet meer
aan het doorgestane ongemak en maakten zich met nieuwen moed
gereed voor de gevaren en moeielijkheden die hun nog te wachten
stonden.
Het was zeven ure in den morgen. Bij hun vuur nedergehurkt,
zaten zij in stilte te rooken, toen Valentin het woord opnam.
»Wij hebben dezen nacht verkeerd gedaan met don Tadeo te laten
vertrekken."
»Waarom ?" vroeg Louis.
»Waarom ? wel ! wij waren op dat oogenblik te zeer door angst en
schrik verbijsterd, en hebben een gewichtige zaak verzuimd, daar ik
nu eerst aan denk."
»En wat is dat?"
»Dit : don Tadeo is een plicht gaan vervullen waartoe zijn vaderland hem riep, maar zoodra hij daaraan voldaan heeft zal hij onmiddellijk de macht nederleggen die hij alleen als burger tot heil van
den staat op zich nam."
»Dat begrijpt zich."
»Wat zal hij dan het eerste verlangen ?"
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»Pardi ! hij zal terstond weder denken om zijne dochter te gaan
opsporen," riep Louis.
»Of zich bij ons te voegen."
»Dat komt op hetzelfde neer."
»Goed ; maar dan volgt er een onoverkomelijk bezwaar, dat hem
het handelen zal beletten."
»Welk?"
»Gebrek aan een gids die hem bij ons kan brengen."
»Dat is waar 1" riepen de vier mannen verschrikt.
»Hoe zullen wij daarin voorzien ?" vroeg Louis.
»Gelukkig is het nog niet te laat," riep Valentin, »wij kunnen ons
verzuim herstellen. Don Tadeo heeft een man noodig daar hij volkomen op vertrouwen kan, die met de landstreek daar wij door zullen trekken grondig bekend is, en die in staat zal zijn om ons spoor
te volgen, zoo zeker als een speurhond. Wat dunkt u, is het niet zoo?"
»Ja," zei Trangoil Lanec met een toestemmenden wenk.
»Welnu !" hervatte Valentin, »die man is Joan."
»Recht zoo," bevestigde de Indiaan, »ik zal de gids zijn."
»Joan moet ons verlaten, ik zal hem een brief medegeven, dien
Louis schrijven moet en waarin hij don Tadeo inlichten zal omtrent
de verplichting die onze vriend ten zijnen aanzien op zich neemt."
»Goed !" riep Curumilla, »mijn broeder denkt aan alles ; laat don
Louis den collier — brief — schrijven."
»Als ik het wel inzie !.' vervolgde Valentin vroolijk, »is het zelfs
veel beter, dat mij deze gedachte nu eerst is ingevallen."
»Waarom ?" vroeg Louis verwonderd.
»Omdat de arme don Tadeo recht gelukkig zal zijn een brief van
ons te ontvangen, die hem bewijst dat wij hem niet vergeten, maar
zijne belangen trouw ter harte nemen."
»Dat is zoo," zei Louis.
»Niet waar? welnu, schrijf dan, broeder."
De graaf ging terstond aan 't schrijven op een blad uit zijn zakboekje, en binnen een paar minuten was de brief gereed.
Joan had intusschen het noodige voor zijn vertrek in orde gebracht.
»Broeder !" zei Valentin toen hij hem den brief overhandigde,
dien de Indiaan zorgvuldig tusschen zijn vollen haarband stak, »ik
behoef u de zaak niet verder aan te bevelen, gij zijt een krijgsman
van ondervinding en een man van kloeken moed, en gij laat hier
vrienden achter die uw aandenken altijd in waarde zullen houden."
»Meer heeft mijn broeder mij dus niet te zeggen ?" antwoordde
Joan met een glimlach van genoegen, die zijn krijgshaftig gelaat
merkelijk ophelderde, »ik laat mijn hart hier, en ik zal het er terug
vinden."
Hiermede boog hij voor zijne vrienden, en nu verwijderde de moedige Indiaan zich met snelle stappen, of liever met luchtige sprongen, door het hooge gras, zoo vlug als een guanacco.
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Weldra zag men hem zich te water begeven en de rivier overzwemmen.
Toen hij aan den anderen oever kwam, keerde hij zich druipnat
als hij was nog eens om, wierp zijne vrienden een laatsten groet toe,
en verdween achter een met hout bezet, heuvelachtig terrein.
»Moedige knaap!" mompelde Valentin, terwijl hij weder bij het
vuur plaats nam.
»'t Is een krijgsman," zei Trangoil Lanec trotsch.
»Laten wij thans nog een beetje praten, hoofdman," hervatte de
gewezen spahis, »gij wilt immers wel ?"
»Dat mijn broeder spreke, mijne ooren zijn geopend."
»Luister dan, ik heb met u ernstige zaken te bespreken ; de taak
die wij ondernemen is moeielijk, ik zou zelfs zeggen onmogelijk, zoo
wij u niet bij ons hadden. Louis en ik, hoe moedig wij ook zijn
mogen, zouden er van af moeten zien, want in dit land zijn de oogen
van een blanke niet in staat hem den weg te wijzen. Gij alleen kunt
ons naar ons doel geleiden, een van u beiden moet dus onze kommandant zijn ; wij zullen u gaarne gehoorzamen en overal gaan waar
gij zult goedvinden ons te brengen, kortom, hoofdman, tusschen ons
geen valsche kieschheid, gij en Curumilla zijt van rechtswege onze
aanvoerders."
Trangoil Lanec dacht eenige minuten na, en antwoordde :
»Mijn broeder heeft goed gesproken, zijn hart is onbewolkt voor
zijne vrienden : ja, de weg is lang en niet vele gevaren bezet, maar
laten onze bleeke broeders op ons vertrouwen ; de woestijn daar wij
in geboren en groot geworden zijn, heeft voor ons geene geheimen,
wij zullen de hinderlagen weten te verschalken en de strikken te
vermijden die onze vijanden ons mochten spannen."
»Dat is afgesproken, hoofdman," zei Valentin, »wat ons betreft,
wij zullen gehoorzamen."
»Nu wij dit punt tot wederzijdsch genoegen geregeld hebben,"
merkte de graaf aan, »is er nog een van niet minder gewicht, dat
wij op staanden voet mede moeten vaststellen."
»En welk is dat, broeder ?" vroeg Valentin.
»Het betreft de vraag welke richting wij moeten kiezen en wanneer wij op weg zullen gaan."
»Wij vertrekken onmiddellijk," antwoordde Trangoil Lanec, »maar
vooraf moeten wij onze richting bepalen, zoodat wij ons reisplan niet
behoeven te veranderen, als wij eenmaal op weg zijn."
»Zeer verstandig geredeneerd, hoofdman," zei Louis, ›geefons dus
uwe beschouwingen te kennen, door de wrijving der denkbeelden, zegt
het spreekwoord, wordt het licht geboren."
»Volgens mijne gedachten," hervatte Trangoil Lanec, »moeten wij,
om de jonge maagd met de hemelsblauwe oogen te vinden, vooreerst
naar San-Miguel terugkeeren, en van daar uit het spoor volgen der
krijgslieden, die haar hebben weggevoerd."
OPPERH. D. AUCAS. II.
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»Daar kan ik mij zeer wel mede vereenigen," ondersteunde hem
Valentin. »Ik zou niet weten wat wij beter doen konden."
Curumilla schudde bedenkelijk het hoofd.
»Neen," zeide hij, »dat spoor zou thans moeielijk te vinden zijn en
ons licht doen afdwalen, en zoo zouden wij een kostbaren tijd verliezen."
De beide Franschen zagen elkander verwonderd aan, terwijl Trangoil Lanec rustig bleef doorrooken en niet scheen te zullen ant.
woorden.
»Ik begrijp u niet, hoofdman," riep Valentin, »verklaar u nader."
Curumilla glimlachte.
»Dat mijn broeder luistere," zeide hij : »Antinahuel is een machtig
en geducht opperhoofd, hij is de grootste der Araucaansche krijgslieden, zijn hart is zoo wijd als de wereld. De Toqui heeft aan de
bleekgezichten den oorlog verklaard, en hij zal dien des te onverbiddelijker wreed voeren, omdat hij een man en eene vrouw der Huincas
bij zich heeft, die hem in hun eigen belang aanhitsen om hun land
te veroveren Antinahuel zal zijne krijgslieden wel verzamelen, maar
hij zal niet naar zijn dorp terugkeeren ; de maagd met de hemelsblauwe oogen is door de vrouw met het adderenhart opgelicht om den
Toqui tot dezen oorlog te dwingen, want de Toqui bemint die maagd,
en, zooals ik reeds aan mijne broeders gezegd heb, brandt hij van
begeerte om haar te bezitten : en daar hij verplicht is om aan het
hoofd zijner krijgslieden te blijven, zal hij zeker bevel geven om de
maagd bij hem te brengen. Volgen wij dus het voorbeeld der jagers,
die, als zij de leeuwin willen vinden, steeds het spoor van den leeuw
volgen ; zoo ook wij, als wij de jonge maagd willen zoeken, moeten
wij het spoor van Antinahuel volgen, en weldra zullen wij bevinden
dat deze beide wegen ineenloopen. Ik_heb gezegd; dat mijne broeders
oordeelen."
Hij zweeg, boog het hoofd op de borst en wachtte.
Er volgde een geruime poos stilte, die het eerst door den graaf
verbroken werd.
»Wat gij er van denkt weet ik niet, maar de redenen die de
Ulmen heeft aangevoerd, komen mij zoo aannemelijk voor, dat ik bereid ben om er mij naar te voegen."
»Ja, ja," riep Valentin, »ik geloof ook, dat mijn broeder Curumilla
de zaak uit het rechte oogpunt heeft beschouwd ; het is maar al te
duidelijk dat Antinahuel dona Rosario bemint, en dat die verfoeielijke
dame, die onze vriend met recht de vrouw met het adderenhart noemt,
het arme meisje alleen heeft doen oplichten om haar aan het opperhoofd uit te leveren ; wat denkt gij er van, hoofdman ?" vroeg hij
aan Trangoil Lanec.
»Curumilla is een der verstandigste Ulmenes van zijn volk," ant-

woordde Trangoil Lanec, »hij heeft den moed van een jaguar en de
slimheid van een vos, hij alleen heeft de zaak juist beoordeeld : wij
moeten Antinahuel op het spoor volgen."
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»Welaan, volgen wij dan het spoor van Antinahuel, dat zal ons niet
moeielijk vallen, het is althans breed genoeg," riep Valentin vroolijk.
Trangoil Lanec schudde bedenkelijk het hoofd.
»Mijn broeder bedriegt zich, wij moeten wel is waar het spoor
van Antinahuel volgen, maar wij zullen het doen op de Indiaansche
manier."
»Dat wil zeggen?"
»Door de lucht."
»Zeer goed," antwoordde de Franschman, min of meer overbluft
door deze lakonische verklaring, »maar nu begrijp ik er niets meer
van !"
De Ulmen kon bijna zijn lach niet bedwingen, toen hij het verwezen gezicht van Valentin zag.
»Als wij niets anders wilden doen dan stap voor stap het spoor
van den Toqui volgen," hervatte hij op zekeren toon van inschikkelijkheid voor den onnoozelen uitroep van Valentin, »dan kwamen
wij zeker te laat ; hij is ons reeds twee dagen vooruit, bovendien
reist hij te paard, wij daarentegen te voet, dus zouden wij ondanks
al onzen ijver, veel te lang werk hebben om hem te achterhalen, en
waarschijnlijk ons doel niet bereiken."
»Caramba!" riep de jongman, »dat is waar ook, daar heb ik niet
aan gedacht; maar hoe komen wij aan paarden?"
»Die hebben wij niet noodig," hervatte de Ulmen, »in de bergen
reist men sneller te voet dan te paard. Wij zullen zijn spoor rechtlijnig doorsnijden; iederen keer dat wij het ontmoeten, letten wij nauwkeurig op de richting waarin het loopt, en gaan op die wijs voort, zoolang tot wij zeker zijn dat van de jonge maagd te hebben gevonden ;
dan eerst kunnen wij zien wat wij doen, en ons stelsel naar gelang
der omstandigheden wijzigen."
»Ja, ja," riep Valentin, »wat gij daar zegt komt mij zeer vernuftig
en welbedacht voor ; maar als wij nu op die wijs te werk gaan, zijt
gij dan volkomen zeker dat wij niet verdwalen, in een woord dat
wij geen verkeerden weg inslaan?"
»Dat mijn broeder zich niet ongerust make."
»0, volstrekt niet, hoofdman; maar zeg mij, als wij zoo recht door
de lucht gaan, zoo als gij het noemt, tegen wanneer denkt gij dan
dat wij hem zullen bereiken?"
»Overmorgenavond zullen wij hem nagenoeg hebben ingehaald."
»Wat, zoo spoedig reeds ? dat is bijna ongeloofelijk."
»Mijn broeder oordeele : terwijl onze vijand, die niet vermoeden
zal dat men hem vervolgt, zijn tocht met allen spoed voortzet en vier
mijlen op de vlakte maakt, maken wij op onze manier in de bergen
acht mijlen."
»Parbleu! dat noem ik harddraven 1" riep Valentin. »Handel naar
goedvinden, hoofdman, ik zie wel dat wij geen beter gidsen kunnen
verlangen dan u en uw vriend !"
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Trangoil Lanec meesmuilde.
»Zullen wij dadelijk vertrekken ?" vroeg Valentin.
»Nog niet," antwoordde de Ulmen, naar Curumilla wijzende, die
bezig was met twee paar Indiaansche laarzen te maken, »alles in de
woestijn heeft zijne reden : als de mannen die wij vervolgen, op hunne
beurt ons gingen vervolgen, zouden uwe laarzen ons verklappen. Gij
moet dus uwe Spaansche laarzen uittrekken, dan zult gij de Araucaansche
krijgslieden misleiden, want zoodra zij slechts Indiaansche voetstappen
zien zijn zij gerust."
Valentin antwoordde niet, maar ging op het gras zitten om zijn.
laarzen uit te trekken, welk voorbeeld door den graaf werd gevolgd
»Ik denk dat ik ze nu maar in de rivier zal smijten," riep de
Parijzenaar lachend, »anders vinden zij ze nog; heila, daar gaan ze!"
»Pas op !" riep Trangoil Lanec driftig, »dat moet mijn broeder niet
doen, die laarzen moeten bewaard werden, wie weet of ze u misschien later niet nog kunnen dienen."
De twee jongelieden hadden elk een lederen zak bij zich, dien zij
op den rug droegen op de wijs van een soldatenransel en waarin zij
eenige voorwerpen van dagelijksch gebruik, alsmede hunne ponchos
en kampementsdekens borgen.
Zonder verder iets aan te merken, bonden zij de laarzen op den
uders.
ransel en gespten dien over hunne scho
Curumilla had weldra zijne taak volbracht, en gaf aan ieder een
paar voetschoeisels, volkomen gelijk aan de zijnen, die de Franschen
onmiddellijk aantrokken.
Nadat al deze toebereidsels gemaakt waren, namen zij de reis aan
en trokken met den gezwinden pas de bergen in, gevolgd door Cesar, die de achterhoede uitmaakte.

LXVII.
LIST TEGEN LIST.
Keeren wij thans tot den grooten Toqui der Aucas terug. Zoodra
de Chilianen de rots hadden ontruimd, wendde Antinahuel, die hen
met leede oogen zag vertrekken, zich tamelijk ontevreden tot generaal Bustamente.
»Ik heb gedaan wat mijn broeder verlangde," zeide hij, »wat wil
hij nog meer ?"
»Voor dit oogenblik niets, hoofdman," antwoordde de generaal,
»zoo gij ten minste niet weigert om op uwe beurt te vertrekken, dat
dunkt mij wel het beste zou zijn."
»Mijn broeder heeft gelijk, wij hebben hier niets meer te doen."
»Volstrekt niets; intusschen, daar wij voortaan in alles vrij kunnen
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te werk gaan, zal het noodig zijn, zoo mijn broeder er niets tegen
heeft, dat wij naar de hut terugkeeren om gezamenlijk ons plan voor
den aanstaanden veldtocht te beramen."
»Goed," antwoordde de Toqui verstrooid, terwijl hij met een onvergenoegden blik het laatste gelid der Chiliaansche soldaten naoogde,
die op dit oogenblik achter een kleinen heuvel verdwenen.
De generaal legde hem vrijpostig de hand op den schouder, en de
Toqui keerde zich barsch om.
»Wat verlangt het blanke opperhoofd ?" vroeg hij droog.
»Ik wil u dit alleen vragen," antwoordde de generaal even koel :
»wat geeft gij om een dertigtal vijanden, daar gij er welhaast duizenden
zult ombrengen ? Wat gij heden gedaan hebt is een meesterstuk van
taktiek : door deze soldaten vrij te laten vertrekken, brengt gij hen
in den waan dat gij uwe nederlaag erkent en u te zwak gevoelt om
u te wreken, uwe vijanden zullen zich met eene bedriegelijke rust
vleien en er niet aan denken op hunne hoede te zijn, terwijl gij u
thans gereed maakt om hen op nieuw aan te vallen, zullen zij des
te minder in staat zijn om u weerstand te bieden."
Het voorhoofd van den Toqui ontplooide zich, zijn gelaat helderde
merkbaar op.
»Ja," mompelde hij als in zich zelven, »er is veel waars in hetgeen
mijn broeder zegt ; men moet in den oorlog wel eens een hoen laten
loopen om later een paard te vangen ; mijn broeder spreekt goed,
gaan wij dus naar de hut terug om samen raad te houden."
Antinahuel en de generaal, gevolgd door het Zwarte Hert, traden
weldra de toldo binnen waar dona .Maria hen wachtte.
Toen zij gezeten waren nam de Toqui het woord.
»De jongman die dezen morgen hier was om voor zijne vrienden
te spreken, heeft een groot hart," zeide hij don Pancho aanziende ;
»mijn broeder kent hem zonder twijfel?"
»Mijn hemel ! neen," antwoordde de generaal met minachting, »ik
ontmoette hem dezen morgen voor het eerst ; het schijnt een van die
vreemde vagebonden die hier uit Europa aanlanden om onze schatten te stelen."
»Neen, die jongman is een opperhoofd, hij heeft het oog van een
arend."
»Gij schijnt wel met hem ingenomen?"
»Ja, zoo als men ingenomen is met een dapper man als men hem
heeft zien handelen, ik zou mij gelukkig achten als ik hem nog eens
kon ontmoeten."
»Jammer slechts dat dit niet waarschijnlijk is," hervatte de generaal
spotachtig ; »ik geloof dat de arme duivel zoo bang was, dat hij
zich haasten zal om het land te verlaten."
»Wie weet ?" mompelde het opperhoofd nadenkend, en vervolgde
toen overluid : »dat mijn broeder luistere, een Toqui zal spreken,
laten zijne woorden zich in mijns broeders geheugen graveeren."
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»Ik luister," antwoordde de generaal, die nauwelijks zijn ongeduld
kon bedwingen.
Antinahuel vervolgde bedaard :
»Toen de jongman hier was en sprak, heb ik hem gadegeslagen ;
terwijl hij meende door mijn broeder niet gezien te worden, wierp
hij hem zonderlinge blikken toe ; hij is een onverzoenlijke vijand."
De generaal trok de schouders op.
»Ik moet u zeggen dat ik hem niet ken, hoofdman," antwoordde
de generaal, »en al ware hij ook een vijand, wat geef ik om zoo'n
vagebond ? tegen mij zal hij nooit iets kunnen uitrichten."
»Men moet nimmer een vijand licht achten," sprak Antinahuel
ernstig ; »de minsten zijn dikwijls het gevaarlijkst alleen door hunne
schijnbare geringheid. Maar keeren wij tot het doel onzer samenkomst
terug : wat is mijn broeder thans voornemens te doen ?"
»Hoor mij op uwe beurt, hoofdman : wij zijn thans door gemeenschappelijk belang verbonden ; zonder mij kunt gij niets of althans
bijna niets doen ; en van mijne zijde beken ik, dat ik 'alleen, evenzeer buiten staat ben iets uit te voeren maar ik ben overtuigd, als
wij elkander helpen en oprechtelijk ondersteunen, zullen wij binnen
weinige dagen groote daden verrichten."
»Goed ! dat mijn broeder zich nader verklare," zei Antinahuel.
»Ik wil met u niet langer dingen, hoofdman, hoor, over het verdrag dat ik u voorstel: gij zult mij krachtdadig en getrouw helpen
om de macht terug te nemen die mij ontroofd werd, geef mij de
middelen om mij aan mijne vijanden te wreken en ik sta u voor altijd en in vollen eigendom af, niet alleen de provincie Valdivia, maar
ook die van Concepcion tot aan Talca, met dien verstande, dat ik
Chili in twee deelen splits en er u de helft van geef."
Bij dit schitterende voorstel vertoonde zich op het gelaat van Antinahuel geen spoor van verrassing.
»Mijn broeder is wel edelmoedig," zeide hij spotachtig, »hij geeft
wat hij niet bezit."
»Dat stem ik toe," antwoordde de generaal spijtig, »maar ik zal
het bezitten als gij mij helpt, en zonder mij krijgt gij het nooit."
De Toqui fronste min of meer de wenkb»auwen, doch de generaal
hield zich alsof hij het niet merkte en ging voort :
»Gij kunt kiezen of deelen, hoofdman, de tijd dringt, met ieder
oogenblik dat wij onnoodig verliezen scheppen wij ons eene nieuwe
hindernis ; antwoord mij ronduit, neemt gij het aan, ja of neen ?"
Zoo eensklaps tot beslissing gevorderd, moest de Toqui zich een
poos bedenken ; daarop wendde hij zich tot den generaal, keek hem
strak in 't gezicht en antwoordde :
»En wie waarborgt mij dat mijn broeder zijne belofte zal nakomen ?"
Thans was de generaal aan de beurt om verlegen te worden.
Hij verbeet zich de lippen maar herstelde zich bijna onmiddellijk.

»Mijn broeder zegge mij welken waarborg hij verlangt ?" hervatte hij.
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De lippen van Antinahuel plooiden zich tot een onbeschrijfelijken
lach.
Hij gaf het Zwarte Hert een wenk.
Deze stond op en ging de toldo uit.
»Dat mijn broeder een oogenblik geduld hebbe " zei Antinahuel
bedaard.
De generaal boog zonder te antwoorden.
Na verloop van tien minuten keerde het Zwarte Hert terug, gevolgd door een Araucaansch krijgsman met eene soort van tafel, die
in der haast uit eenige ruwe stukken gekloofd hout was samengesteld.
Op die tafel plaatste de oude Ulrnen stilzwijgend een inktpot, een
blad papier, pennen en verder schrijftoestel.
De generaal huiverde onwillekeurig, hij begreep dat hij gevangen was.
Waar of hoe de Aucas deze verschillende voorwerpen zoo spoedig
hadden opgedaan, wist hij niet te verklaren.
Antinahuel nam een der pennen op en zat er werktuigelijk mede
te spelen.
»De bleekgezichten bezitten veel kennis," begon hij, »zij weten een
aantal dingen meer dan wij ; mijn broeder begrijpt dat ik dikwijls met de
blanken heb verkeerd, ik ken dus verscheidene hunner gebruiken, zij
verstaan de kunst om hunne gedachten op het papier te brengen. Mijn
broeder neme dus deze pen, en stelle mij daar," vervolgde hij, op het
witte blad wijzende, »in collier, wat hij mij zoo even gezegd heeft, opdat
ik zijne woorden kunne bewaren en de wind ze niet wegvoere ; of
zoo het geheugen mijns broeders hem soms een trek mocht spelen,
zal hij het hier altijd kunnen wedervinden ; overigens heeft hetgeen
ik mijnen broeder verzoek niets aanstootelijks, daar de bleekgezichten
gewoon zijn onderling zoo te handelen."
De generaal nam de pen op en doopte hem in den inkt.
»Daar mijn broeder mijn woord durft mistrouwen," zeide hij op
min of meer gebelgden toon, »ben ik bereid aan zijn verlangen te
voldoen."
»Mijn broeder heeft mijne meening niet wel begrepen," antwoordde
de sluwe Antinahuel, »ik stel in hem het volste vertrouwen en ik
wil hem volstrekt niet beleedigen, maar ik vertegenwoordig hier mijn
gansche volk ; als nu de Ulmenes en de Apo-Ulmenes mij later rekenschap vragen van het bloed hunner mosotones, dat in dezen oorlog
bij stroomen zal worden geplengd, dan zullen zij mijn gehouden gedrag goedkeuren, wanneer ik hun dezen collier vertoon, waarop mijn
broeder zijn naam heeft geteekend."
Don Pancho zag thans dat er voor hem geen kans meer overbleef
om den dans te ontspringen, hij begreep dus dat hij niets anders te
doen had dan het verzoek van den Toqui ridderlijk uit te voeren,
in de hoop dat, wanneer eenmaal de tijd daar was om zijne belofte
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na te komen, hij licht een voorwendsel zou vinden om er zich van
te ontslaan.
Hij wendde zich glimlachend naar Antinahuel en sprak :
»Het zij zoo ! mijn broeder heeft gelijk, ik zal doen wat hij verlangt."
De Toqui maakte eene deftige buiging.
De generaal nam het papier voor zich, schreef haastig eenige regels en teekende het.
»Ziedaar, hoofdman," zeide hij, hem het bewijsstuk overgevende,
»dat is wat gij verlangt."
»Goed," zei deze, het aannemende.
Hij bekeek het papier aan alle kanten, keerde het om, en nog eens
om, blijkbaar verlangende om te weten wat de generaal geschreven
had ; maar, zooals zich licht laat denken, was dit voor hem onmogelijk.
Don Pancho en dona Maria letten aandachtig op al zijne bewegingen.
Het volgende oogenblik gaf de hoofdman het Zwarte Hert een
wenk.
Laatstgenoemde ging de toldo uit, maar kwam bijna onmiddellijk
terug, gevolgd door een Chiliaansch soldaat, die door twee Indianen
onder de armen gesteund, half gedragen werd binnengebracht.
De arme stakker was zwaar aan het been gewond en had zijne kameraden bij hunne ontsnapping niet kunnen volgen : hij zag er akelig
en bleek uit en sloeg de oogen vreesachtig rond.
Antinahuel glimlachte toen hij hem zag.
»Moro .Huinca," riep hij hem met eene ruwe stem toe, »kunt gij ontcijferen wat er op een papier staat ?"
»Wat meent gij ?" antwoordde de soldaat, die deze onverwachte
vraag niet begreep.
De generaal nam nu het woord :

»Het opperhoofd vraagt of gij lezen kunt ?"
»Ja, senoria," stotterde de gewonde.
»Goed ; daar, lees dan dit eens," riep Antinahuel, hem het papier
gevende.
De soldaat nam het werktuigelijk aan, keerde het een paar malen
om, maar blijkbaar was de man zoo zeer door schrik bedwelmd dat
hij niet begreep wat men van hem verlangde.
De generaal gaf Antinahuel een geruststellenden wenk, daar deze
ongeduldig begon te worden, en wendde zich op nieuw tot den soldaat :
»Vriend," zeide hij, »daar gij toch lezen kunt, verzoek ik u zoo
goed te zijn ons voor te lezen wat dit papier behelst. — Dat. bedoelt
gij immers, hoofdman ?" vroeg hij nog eens aan den Toqui.
Deze boog toestemmend.
De soldaat, door de vriendelijke toespraak van den generaal min
of meer van zijn schrik bekomen, begreep eindelijk wat men van
.
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hem verlangde, hij vestigde de oogen op het papier en las met
eene bevende, nu en dan afgebrokene stem, maar toch duidelijk
genoeg :

»Ik ondergeteekende, don Pancho Bustamente, divisie-generaal, ex»minister van Oorlog der Chiliaansche Republiek, verbind mij jegens
»Antinahuel, den grooten Toqui der Araucanen, om aan hem en aan
»zijn volk, in vollen eigendom af te staan, om voor eens en voor
»altijd te gebruiken en er vrijelijk over te beschikken, zoodat niemand
»hun ooit het wettige bezit zal mogen betwisten : Do de provincie
»Valdivia ; 20 de provincie Concepcion tot twintig mijlen van de stad
»Talca. Dit grondgebied zal in zijne volle lengte en breedte aan het
»Araucaansche volk overgaan, zoodra de Toqui Antinahuel, met be»hulp van zijne legerbenden mij zal hebben hersteld in de macht die
»ik verloren heb, en mij de middelen verschaft om die verder te be»houden. Ingeval Antinahuel deze voorwaarde niet binnen eene maand,
»te rekenen van den dag der tegenwoordige verbintenis, komt te vol»doen, zal zij vervallen en in rechten als van geene waarde worden
»beschouwd.
»Aldus gedaan, en geteekend met mijn naam, toenaam en kwa»liteit."
DON PANCHO BUSTAMENTE,

Divisie-generaal, ex-minister van Oorlog
der Chiliaansche Republiek.

Zoolang de soldaat las, stond Antinahuel over zijn schouder gebogen achter hem, als trachtte hij ook te lezen wat er geschreven
was ; maar nauwelijks had hij geëindigd, of de Toqui ontrukte hem
met de eene hand het papier en stiet hem met de andere een dolk
in het hart. De ongelukkige deed nog een paar stappen voorwaarts,
strekte de beide armen uit, spalkte de oogen wijd open, wankelde,
en stortte . toen zieltogend op den grond.
»Wat hebt gij gedaan ?" riep de generaal ontzet opstuivend.
)0oah 1" antwoordde het opperhoofd onverschillig, terwijl hij het
papier toevouwde en in zijn borstzak verborg, »die man zou wellicht
naderhand hebben gesproken."
»Dat is waar," mompelde don Pancho.
Een der Araucaansche krijgslieden nam het lijk op en droeg het
op de schouders de toldo uit.
Een groote plas bloed teekende tusschen de twee onderhandelaars
de plaats waar het gelegen had.
Maar de een noch de ander dachten er meer aan. Watgaven deze
twee heerschzuchtigen om het leven van een mensch !
»Wel ?" hervatte de generaal.
»Mijn broeder kan op mijn hulp staat maken," zei Antinahuel ;
»maar vooreerst moet ik naar mijn dorp terugkeeren."
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»Waartoe dat, hoofdman ? dat is kostbare tijd verloren."
»Belangen van het hoogste gewicht roepen mij naar mijne tolderia
terug."
Dona Maria, die tot dusver van al het gebeurde de stille en zoo het
scheen belangelooze getuige was gebleven, trad langzaam vooruit en
bleef voor den Toqui staan.
»Het is onnoodig," zeide zij koel.

»Wat bedoelt mijne zuster ?" vroeg Antinahuel verwonderd.
»Ik begreep wel dat het hart van mijn broeder door ongeduld zou
verteerd worden zoo ver van zijne beminde, daarom heb ik dezen
morgen een charpi gezonden aan de mosotones die de blanke maagd
naar de tolderia der Puelchen brachten, en hun laten zeggen dat zij
terug moesten keeren om haar terstond naar mijn broeder te geleiden."
Het gelaat van Antinahuel helderde zichtbaar op.
»Mijne zuster is goed," riep hij haar in vervoering de hand drukkende, »Antinahuel is geen ondankbare, hij zal het bewijzen."
»Laat mijn broeder dan voldoen aan hetgeen de groote krijgsman
der blanken verlangt, en ik zal mij rijkelijk beloond achten," zeide
zij op innemenden toon.
»Mijn broeder heeft slechts te spreken," antwoordde de Toqui.
»Zoo wij slagen willen moet er met bliks
emsnelheid gehandeld worden," sprak don Pancho, »ik herhaal u dus nadrukkelijk, hoofdman, dat
gij onverwijld uwe krijgslieden oproept om zich te verzamelen aan de
Biobio. Wij zullen Concepcion bij verrassing nemen en van daar naar
Talca oprukken, dat eene opene stad is, en als wij onze bewegingen
snel uitvoeren, zullen wij van de hoofdstad Santiago meester zijn eer
men den tijd zal hebben gehad tot het lichten der noodige troepen
om onzen voortgang te stuiten."
»Goed," antwoordde Antinahuel, »mijn broeder is een ervaren opperhoofd, hij zal slagen."
»Ja, maar daarvoor moeten wij ons haasten."
»Mijn broeder zal het zien," antwoordde de Toqui lakonisch.
Zich thans tot het Zwarte Hert wendende, vervolgde hij :
»Mijn broeder zende den QuOos en de brandende lans door al de
Indiaansche stammen ; binnen tien zonnen moeten dertig duizend
krijgslieden vereenigd zijn in de vlakte van Condorkanki, de krijgslieden zullen dag en nacht door marcheeren om in tijds op het bepaalde punt aanwezig te zijn, ieder Ulmen die zijne mosotones niet
strijdvaardig heeft, zal zijn rang verbeuren en in een vrouwenrok naar
zijne tolderia worden teruggezonden ; ik heb gezegd, ga !"
Het Zwarte Hert boog en verwijderde zich zonder te antwoorden.
Geen twintig minuten daarna of er vertrokken renboden in alle
richtingen.
»Is mijn broeder tevreden ?" vroeg Antinahuel.
»Ja," antwoordde de generaal, »weldra zal ik van mijn kant het
opperhoofd bewijzen dat ik ook woord weet te houden."
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De Toqui gaf order om het kamp op te breken.
Een uur later zag men eene lange rij van ruiters verdwijnen in
de diepten van het onmetelijk woud dat de vlakte van alle zijden
insloot.
Het was Antinahuel met zijne krijgslieden, die reeds optrokken
naar de vallei van Condorkanki.
Slechts een enkele krijgsman bleef in het ontruimde kamp achter.
Hij had order om op de mosotones te wachten, die met dona
Rosario derwaarts in aantocht waren, en hen naar de plaats te geleiden waar de Toqui zijn laatste kamp zou opslaan eer hij Chili binnentrok.
Dona Maria en Bustamente juichten inwendig over den gang der
zaken. Zij dachten nu eindelijk hun doel te zullen bereiken en zagen in hunne verbeelding reeds de vervulling der sedert lang gekoesterde wenschen, in het bezit der hoogste macht, na eene schitterende wraakneming over hunne vijanden.
.A.ntinahuel, ondanks zijn woeste Indianen-ziel en zijne heerschzucht,
dacht aan dona Rosario en dweepte met zijne liefde.

LXVIII.
DELIRIUM.
Niet dan tegen wil en dank had don Tadeo de Leon de teugels
der oppermacht weder in handen genomen, die in dagen van revolutie zoo zwaar vallen, vooral voor grootmoedige harten en gevoelige
zielen, en des te meer voor don Tadeo, daar deze zich reeds eenmaal had gehaast om van het bewind afstand te doen, toen hij meende
dat de orde in het gemeenebest volkomen hersteld en de rust voor
goed verzekerd was.
Somber en peinzend volgde hij den troep, die veeleer in hem een
staatsgevangene scheen te eskorteeren, dan den eenigen man dien men
bekwaam rekende om het vaderland voor den afgrond te behoeden
waarin het op nieuw dreigde neer te storten. Hij alleen scheen door
de macht van zijn genie en standvastigheid van zijn wil in staat om
het op de noodlottige helling tegen te houden.
Een vreeselijk onweder dat dien nacht ook elders woedde, toefde
niet lang met over het hoofd dezer ruiters los te breken, die daar
zwijgend in de duisternis voorttrokken, kampende tegen den storm,
als de sombere spookgestalten uit de bekende Duitsche ballade.
Allen hadden zich dicht in . hunne mantels gewikkeld en de hoeden
diep over de oogen geslagen, om zicll zooveel mogelijk te beveiligen
tegen den woedenden orkaan.
Don Tadeo echter scheen op het gehuil van den wind te herleven :
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eensklaps wierp hij zijn hoed ver van zich af om den regen op zijn
brandend voorhoofd te doen stroomen ; met vliegende haren en
verwilderde blikken, dreef hij zijn paard de sporen zoo diep in de
flanken, dat het brieschte van smart, en reed eensklaps voor de anderen uit onder het dolzinnig geroep van :
»Hoerah! mijne getrouwen ! hoerah! voor het heil des vaderlands !
voorwaarts ! voorwaarts!"

In het licht der flikkerende bliksemstralen hadden zijne kameraden
deze indrukwekkende gestalte, die trots alle hindernis voor hen uit
galoppeerde en met zijn paard over alles heensprong, nauwelijks opgemerkt, of zij werden door dit zonderling visioen als geëlectriseerd
en reden hem met daverende hoerah's ijlings achterna.
Nu volgde er in de half overstroomde vlakte, onder het geruisch
van den regen, het huilen van den storm en het kraken der geteisterde boomen, een koortsachtige rid dien wij niet wagen zullen nader te beschrijven.
Don Tadeo, met een verscheurd hart onder zooveel rampen als
hem tegelijk overstelpten, was aan een aanval van ijlhoofdigheid ten
prooi, die zoo zij langer aanhield weldra in krankzinnigheid dreigde
over te gaan.
Hoe heviger het onweder woedde, des te sneller werd zijn vaart,
des te meer trotseerde hij met vlammende oogen iederen bliksemflits
en des te onweerstaanbaarder voelde hij zich voortgezweept door het
klimmende delirium dat zijne gloeiende slapen beklemde als in een
folterschroef.
Van tijd tot tijd wendde hij zich om en stiet eenige onverstaanbare klanken uit, deed dan op eens zijn paard weder zwenken en
hervatte telkens op nieuw zijn spoorloozen rid als vervolgde hij een
denkbeeldigen vijand, die hem onophoudelijk ontvluchtte.
De verschrikte manschappen, die niet begrepen waar zij deze vervaarlijke vertooning aan moesten toeschrijven en intusschen hun ongelukkigen chef diep beklaagden, renden hem na als wanhopigen,
niet wetende hoe zij hem weder tot zijn verstand, of althans tot staan
zouden brengen. Inmiddels strekte hunne ijverige vervolging, bij
het gedruisch hunner paarden en hun eigen schrikbarend voorkomen,
niet weinig om den gevaarvollen toestand van den rampzaligen edelman nog te verergeren.
Onder deze ontzettende omstandigheden naderde men Valdivia ;
reeds zag men in de verte, op dit late uur van den nacht de tallooze lichten schitteren, die door de vaderlandslievende burgers, om
nds te ontvangen, in de stad waren ontstoden redder des vaderla
ken en hare sombere gestalte aan den gezichteinder scherp afteekenden.
Don Gregorio, de trouwste vriend van den dictator, had diens beklagenswaardigen toestand met innige bezorgdheid en weemoed gadegeslagen en vruchteloos naar een middel gezocht om hem uit zijne
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verbijstering te redden en het redelijke verstand terug te geven, dat
hem meer en meer scheen te verlaten en, zoo er niet spoedig verandering kwam, wellicht voor altijd zou worden uitgedoofd.
Intusschen drong de tijd, de stad was reeds nabij, wat moest er
gedaan worden ?
Op eens kwam hij op een gelukkig idée, dat hem als een bliksemstraal te binnen schoot.
De grootste moeielijkheid was hier om den ruiter vooruit te komen
ten einde hem in zijn vaart te stuiten. Don Gregorio nam spoedig
zijn besluit, hij liet zijn paard den vollen teugel, gaf het met kracht
de sporen, en prikte het bovendien met de punt van zijn ponjaard
in de lenden, om de snelheid van zijn vaart nog te vermeerderen.
Het edele dier gehoorzaamde, boog snuivend den kop en schoot
pijlsnel vooruit.
Na dezen dollen wedloop eenige minuten te hebben volgehouden,
was don Gregorio hem werkelijk een goed eind voor; nu deed hij
eensklaps zijn paard, bijna loodrecht op de achterbeenen wenden en
keerde, zonder zijn loop te verslappen, als een wervelwind op zijne
passen terug.
Hij en don Tadeo reden nu tegen elkander in en moesten elkander noodwendig kruisen.
In het voorbijvliegen, greep don Gregorio met vermetele vuist de
kinketting van het paard zijns vriends, gaf het gelijktijdig een korten
slag en bracht het plotseling tot staan.
De Koning der Duisternis sidderde, en staarde met fonkelenden
blik op den man die hem zoo stout den doortocht belette.
Al de aanschouwers dezer beslissende manoeuvre bleven hijgend
staan en wachtten met belangstelling den afloop af.
Don Tadeo de Leon," riep don Gregorio met indrukwekkende
stem en op een toon van verwijt: »zijt gij uw dochter dona Rosario
vergeten ?"
Bij het hooren van den naam zijner dochter, deed eene stuipachtige beweging al de leden van don Tadeo trillen, hij streek zich met
de hand over het brandende voorhoofd, en vestigde den verstrooiden
blik op den spreker.
»Mijne dochter 1" riep hij op hartverscheurenden toon. »0, geef mij
mijne dochter terug !"
Op eens werd hij doodelijk bleek, zijne oogen sloten zich, hij liet
de teugels glippen en zonk achterover.
Maar sneller dan een gedachte was zijn vriend reeds afgestegen
en had deze hem opgevangen.
Don Tadeo lag in zwijm.
Don Gregorio beschouwde hem een oogenblik met weemoed, droeg
hem onder een boom en legde hem op een hoop mantels, die de
krijgslieden hadden afgedaan en opeengestapeld, om hem een soort
van bed te maken.
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»Hij is gered !" riep hij.
De ruwe soldaten, ofschoon tegen gevaren gehard en voor teedere
gevoelens onvatbaar, slaakten een zucht van ontheffing bij dit hoopvolle woord, dat zij nog niet hadden durven verwachten.
Met behulp van andere mantels die zij aan de takken van den
boom vastmaakten werd er een soort van tent gespannen onder welke
hun chef veilig kon rusten.
Allen bleven thans met de teugels over den arm geslagen en het
hoofd eerbiedig gebogen, ondanks regen en storm het °ogenblik verbeiden waarop de man dien zij als een vader beminden in het leven
zou terugkeeren.
Zoo verliep er een vol uur, dat schier een eeuw geleek en gedurende hetwelk geen ongeduldig gefluister gehoord werd.
Don Gregorio, bij zijn vriend nedergehurkt, bespiedde met nauwlettenden blik het verloop der crisis in het licht eener toorts, wier
walmende vlam aan dit tooneel een fantastisch aanzien gaf.
-Allengs waren de stuiptrekkingen van den lijder tot bedaren gekomen, en nu lag hij geheel onbewegelijk.
Thans tornde don Gregorio de mouw van don Tadeo los, ontblootte
een zijner armen, nam zijn dolk, en opende hem een ader.
Het bloed weigerde in 't eerst te vloeien.
Na eenige sekonden vertoonde zich echter eene zwarte stip, zoo
groot als een speldeknop aan de opening der wond, de stip werd
allengs grooter, verdween maar keerde terug, en geen twee minuten
later of het bloed spoot met een zwarten schuimenden straal uit de
wond.
Allen staarden met gespannen aandacht naar den afloop der kuur
die door don Gregorio werd in 't werk gesteld.
Er verliep weder eene minuut.
Het bloed vloeide altoos, en nam van sekonde tot sekonde toe.
Don Tadeo gaf nog geene teekenen van leven.
Eindelijk bewoog hij zich en uit de tot hiertoe vast geslotene tanden ontglipte een zucht.
Het bloed, in het eerst dik en zwart, was nu helder en licht rood
geworden.
De lijder opende de oogen en wierp een kalmen blik in het rond.
»Waar ben ik ?" mompelde hij zacht, »wat is er gebeurd ?"
»God zij gedankt ! gij zijt er goed afgekomen, beste vriend," antwoordde • don Gregorio terwijl hij zijn duim op de wond hield en
dadelijk zijn zakdoek om den arm bond om het bloed te stuiten ;
»wat zijn wij over u in angst geweest, waarde vriend."
Don Tadeo richtte zich op en streek zich de hand over het klamme
voorhoofd.
»Maar wat beduidt dat alles, don Gregorio ?" hervatte hij met
krachtiger stem ; »zeg mij, wat is er toch gebeurd ?"
»Wat er gebeurd is, goede vriend, is mijne schuld," antwoordde
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deze, »maar gelukkig zijn wij er met den schrik afgekomen ; dat is
eene les voor ons ; voortaan zal ik de paarden zelf uitkiezen en het
niet meer aan de peones overlaten."
»Verklaar u nader, vriend, ik begrijp u niet, ik ben geheel af."
»Dat laat zich denken 1 Verbeeld u, dat gij een zwaren val hebt gedaan."
»Ah !" riep don Tadeo die zijne gedachten poogde te verzamelen,
»zoudt gij dat denken ?"
» Caspita! of ik het denken zou ? Vraag het maar aan deze caballeros ; wij hebben u voor dood opgenomen, het is een wonder dat
gij gered zijt, duidelijk heeft God u willen sparen tot heil van ons
dierbaar vaderland !"
»'t Is zonderling ! Ik kan mij niets herinneren van hetgeen gij
mij daar zegt ; toen wij onze vrienden verlieten gingen wij rustig op
weg ; toen stak er een onweder, een storm op . ."
»Dat is het ! Gij herinnert u integendeel alles zeer goed ; uw paard,
door den bliksem verschrikt, is met u doorgegaan, wij hebben u in
der ijl nagezet, maar het hielp ons niet ; toen wij bij u kwamen laagt
gij buiten kennis in een kuil langs den weg daar gij met uw paard
in waart gestort."
»Wat gij zegt moet waar zijn, want ik ben als gebroken, en gevoel eene zware vermoeidheid door al mijne leden."
»Dat is het ; maar ik herzeg u, gelukkig zijt gij niet gekwetst,
alleen hebt gij lang buiten kennis gelegen en was ik verplicht u een
ader te openen met mijn ponjaard."
»Ik zeg u dank, die lating heeft mij goed gedaan, mijn hoofd
brandt mij nu niet meer, mijne gedachten zijn veel bedaarder. Ik
zeg u dank, mijn vriend," vervolgde hij, hem bij de hand nemende
met een onbeschrijfelijken blik van erkentenis, »thans gevoel ik mij
geheel wel, wij kunnen, zoo gij het goedvindt, onze reis hervatten."
Don Gregorio zag, of meende althans, dat zijn vriend zich slechts
half liet leiden door de leugen die hij tot zijn bestwil had verzonnen,
maar hij hield zich alsof hij dit niet begreep.
»Misschien zijt gij nog niet sterk genoeg om te paard te zitten,"
zeide hij.
»Neen, neen, ik verzeker u dat mijne krachten geheel zijn wedergekeerd ; bovendien de tijd dringt, wij moeten te Valdivia zijn."
Bij deze woorden stond don Tadeo op en vroeg naar zijn paard.
Een soldaat had het bij den teugel.
Don Tadeo bekeek het met aandacht.
Het arme dier zag er ontoonbaar uit, het was letterlijk als door
den modder gesleept.
Don Tadeo fronste de wenkbrauwen, hij begreep er niets van.
Don Gregorio lachte ; op zijn order had men het paard in dezen
toestand gebracht, met het bepaalde doel om don Tadeo niet te
doen vermoeden dat hij meer dan twee uren lang in een staat van
ijlhoofdigheid had verkeerd.
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Hierin slaagde hij volkomen. Don Tadeo, door deze ontegenzeggelijke proef overtuigd, schudde treurig het hoofd en steeg ontevreden te paard.
»Als ik mijn arm dier aanzie," zeide hij, »moet ik vragen hoe het
nog mogelijk is dat wij er samen heelhuids af zijn gekomen."
»'t Is maar al te waar," antwoordde don Gregorio op een toon van
meesterlijk gespeelde overtuiging, »Het is inderdaad ongeloofelijk! niemand van ons heeft het zich kunnen begrijpen."
»Zijn wij nog ver van de stad?"
»Een mijl omtrent, op zijn langst."
»Haasten wij ons dan."
De troep vertrok in galop.
Voor ditmaal reden don Tadeo en zijn vriend naast elkander en
spraken zij zacht samen over de middelen om den aanslag van generaal Bustamente te verschalken, die zonder twijfel beproeven zou om
zich met medehulp der Araucanen, van de stad meester te maken.
Don Tadeo was thans geheel bedaard, zijne denkbeelden waren
volkomen in orde, in een woord, hij was weder in het volle bezit
van zijn diepzinnig en helder verstand.
Aan al de door ons vermelde omstandigheden was slechts één man
vreemd gebleven, en als men er hem naar had willen vragen,zou hij
er zeker niets van hebben kunnen mededeelen.
Die man was don Ramon Sandias.
De arme senator, druipnat van den regen, verschrikt door het onweder,
en bijna verstikt in zijn mantel, dien hij dicht over ooren en oogen
had getrokken, leefde om zoo te zeggen slechts werktuigelijk.
Hij verlangde slechts eene zaak, namelijk een of ander klein afdak
of stulp om onder te schuilen tot de bui over zou zijn. Geheel alleen,
ver van de anderen af, vervolgde hij langzaam zijn weg, zonder te
vragen of men hem vooruit was of volgde, en aanniemand denkende
dan aan zich zelven. Zoo bereikte hij eindelijk de poort van Valdivia.
Hij zou er zeker ongemerkt en geheel onbewust zijn binnengetrokken, zoo hij niet door een man ware staande gehouden, die zijn paard
bij den teugel greep.
»Hola 1 hei ! caballero ! slaapt gij ?" klonk een ruwe stem den
senator in 't oor.
Deze sprong verschrikt tertig en waagde een kijkje uit de plooien
van zijn mantel.
Hij zag thans dat hij aan de stadspoort was.
»Wel neen !" riep hij met eene verbaasde stem, »integendeel, ik
ben klaar wakker."
»Waar komt gij van daan, zoo alleen en zoo laat ?" hervatte de
vorige spreker, om wien zich reeds eenige anderen verzameld hadden.
»Hoedat ! zoo geheel alleen !" riep don Ramon bevreemd, »ziet gij
dan mijn eskorte niet ?"
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»Hoezoo, uw eskorte ? Van welk eskorte spreekt gij ?" riepen verscheidene stemmen tegelijk.
Don Ramon keek verwezen in 't rond.
»Ik zie het nu ook dat ik alleen ben," riep hij een oogenblik later,
»wat drommel, waar zijn dan de anderen ?"
»Welke anderen bedoelt gij ?" hervatte de eerste spreker, »hier is
niemand te zien."
»Caramba ! ik spreek van don Gregorio en zijne soldaten," antwoordde don Ramon ongeduldig.
»Behoort gij dan tot den troep van don Gregorio ?" vroeg men van
alle kanten.
»Zonder twijfel !" riep de senator, »maar laat mij onder dak komen,
het regent dat het giet."
»Wees toch niet bang voor een bui regen!" lachte een spotvogel,
»gij kunt toch niet natter worden dan gij zijt."
»'t Is waar," riep de senator met een wanhopigen blik op zijne
kleeren, daar het water tappelings uitliep.
»Weet gij ook of don Gregorio den dictator don Tadeo de Leon
heeft ontmoet ?"
»Ja, zij zijn samen in aantocht."
»Zijn zij nog ver?"
»Ik zou het u waarlijk niet kunnen zeggen, maar ik geloof niet ver,
daar ik samen met hen vertrok en nu hier ben."
Daarop ging de troep volk, die hem tot dusverhad tegengehouden,
schreeuwend uiteen en verspreidde zich in alle richtingen, zonder zich
verder om hem te bekommeren. Of de arme senator al smeekte
om hem een logement ofslaapstede aan tewijzen, niemand antwoordde.
Allen hielden zich bezig met flambouwen te ontsteken en de lieden
die nog sliepen wakker te maken, door aan de deuren te kloppen,
of hen bij namen te noemen.
Een aantal gewapende burgers, nog half slapende, kwamen uit hunne
huizen en schaarden zich met allen spoed aan weerszijden der stadspoort.
»Valg e me dias !" prevelde de senator wanhopig, »die lieden lijken
wel dwaas dat zij in zulk een weer op straat komen. Zou ik misschien
een nieuwe revolutie moeten bijwonen ? daarvoor beware mij de
hemel !"
Thans zijn paard de sporen gevende, reed hij weg op een sukkeldraf, wrevelig het hoofd schuddend, om elders een gastvrij dak te
zoeken, waar hij van kleederen verwisselen en een paar uren slapen
kon, dat hij wel noodig had.
-
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L XIX.
HET PLAN VAN DEN VELDTOCHT.
Don Tadeo deed in Valdivia een schitterenden intocht.
Ofschoon het nog altijd stortregende, ging de gansche bevolking
hem te gemoet of schaarde zich in de straten en op de pleinen, hier
en daar met brandende flambouwen bezet, wier roode gloed zonderling contrasteerde met de blauwe bliksemflitsen.
Het vreugdegejuich der bevolking, en het rommelen der trommen,
die den parademarsch sloegen, vermengde zich met de klaterende
donderslagen en het woeste gehuil van den storm
Het was een indrukwekkend schouwspel, dit volk te zien, dat, terwijl het onweder boven zijn hoofd woedde, in het holst van den nacht
zijne woningen verliet en tot over de enkels in het slijk stond, om
den man toe te juichen, die aller hoop en vertrouwen bezat en in
wien het den redder des vaderlands begroette.
Vooraan stonden de Sombere Harten, rustig en welberaden, met
de wapenen in de gespierde vuisten, die reeds eenmaal de dwingelandij hadden omvergeworpen.
Don Tadeo was zichtbaar bewogen over het bewijs van toegenegenheid waarmede de bevolking van Valdivia hem ontving. Hij besefte,
dat, hoe dierbaar hem zijne bijzondere belangen ook wezen mochten,
zij klein werden in vergelijking met die van een gansch volk ; hij
gevoelde dat het schoon was alles voor het vaderland op te offeren,
en dat hij die voor het heil zijner medeburgers sterft, een edele en
heilige roeping vervult.
Hij koos dus partij zonder het minste voorbehoud.
Eerst moest hij den algemeenen vijand overwinnen, en de hoop
niet te leur stellen die men zoo onbewimpeld op hem vestigen dorst ;
daarna, als de hydra des burgeroorlogs verslagen, de strijd geëindigd
en de vrede hersteld was en hij dan nog leefde zou hij aan zijne
dochter denken, die immers nu reeds niet geheel zonder beschermers
bleef, daar twee edele harten zich verbonden hadden haar te redden.
Hij slaakte een diepe zucht, streek zich met de hand over het
voorhoofd, als om er de gedachte van zijn kind uit weg te rukken,
die hem onophoudelijk vervolgde.
Dit was het laatste teeken van zwakheid.
Fier richtte hij het hoofd op, groette minzaam, en glimlachte tegen,
de juichende groepen die zich op zijn pad verdrongen onder handgeklap en vroolijk geroep van »Leve Chili."
Zoo bereikte hij met zijn eskorte eindelijk het cabildo.
Hij stapte af, steeg den trap van het paleis op en wendde zich om
naar de menigte.
Het ruime plein was als met hoofden geplaveid. De vensters van
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al de huizen waren volgepropt met menschen ; duizenden zaten er op
de azoteas, en uit aller mond verhief zich de daverende vreugdekreet.
Blijkbaar verwachtte het volk dat hij hun eenige woorden zou toespreken.
Don Tadeo had het gezien en wenkte met de hand.
Oogenblikkelijk heerschte onder de tallooze schaar eene diepe stilte.
»Waarde medeburgers !" sprak de Koning der Duisternis met eene
luide, heldere en door allen duidelijk verstaanbare stem, »mijn hart
is diep getroffen, meer dan ik u zou kunnen zeggen, over de bewijzen van buitengewone toegenegenheid waarmede gij mij ontvangt.
Ik zal het vertrouwen niet bedriegen dat gij in mij stelt. Altijd zult
gij mij vooraan vinden waar de strijd voor uw belang en voor uwe
vrijheid mij roept. Laten wij vereenigd blijven tot heil des vaderlands, en het zal den dwingeland nooit gelukken ons te overwinnen!'
Deze warme toespraak werd met de levendigste bravo's ontvangen en met langdurige kreten van »Leve Chili Leve het vaderland 1"
Don Tadeo trad het paleis binnén.
Daar vond hij de hoofdofficieren der verschillende in de provincie
gecantonneerde troepen, de alcades of plaatselijke overheden, en de
voornaamste chefs der Sombere Harten vereenigd om hem op te
wachten.
Al deze personen stonden op en bogen voor hem toen hij binnenkwam.
De Koning der Duisternis, door de geestdrift des volks als het ware
op nieuw verkoren, had al zijne waardigheden weder op zinh genomen.
De geest was bij hem geëindigd met de stof te beheerschen ; hij
gaf geene blijken meer van vermoeienis ; zijne denkbeelden waren zoo
helder en krachtig, dat niemand de gevaarlijke crisis zou hebben
vermoed die hem nauwelijks een uur geleden nog bedreigde.
Hij trad den kring binnen door de aanwezigen geformeerd en noodigde allen met een wenk om hunne plaatsen te hernemen.
»Caballeros ?" begon hij, »ik acht mij gelukkig u allen op het cabildo vereenigd te vinden. De oogenblikken zijn kostelijk. De generaal
Bustamente, ik heb er de bewijzen van in handen, heeft zich bij verdrag verbonden met Antinahuel den grooten Toqui der Araucanen,
om zich te gemakkelijker van het hoogste gezag meester te maken.
Daarom had hij zijn pronunciamiento in deze afgelegene provincie
des rijks gevestigd. Door de Araucanen uit onze handen gerukt heeft
hij in hun midden de wijk genomen. Weldra zullen wij hem zien terugkeeren aan het hoofd dezer woeste krijgslieden om onze grenzen
te verontrusten en onze rijkste provinciën te plunderen en te verwoesten. Ik herhaal u, de oogenblikken zijn kostbaar ; een stoutmoedig besluit en onverwijlde handeling is alleen in staat om ons te
redden. Maar om dit besluit te nemen en tot onverwijld handelen
over te gaan, heb ik, dien gij tot uw chef hebt verkozen, eene ordelijke opdracht noodig, door den senaat bekrachtigd en uitgevaardigd,
om mij in mijne waardigheid te bevestigen. Zoo ik die niet had, zou
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ik zelf een cabecilla
domkop — zijn, en mij den schijn geven een
burgeroorlog aan te stoken, dien ik alleen zoek te beletten en tegen
welken ik aan het hoofd van alle welgezinde burgers zal optrekken."
Deze woorden, waarvan allen de juistheid erkenden, maakten een
diepen indruk.
Op het ernstige, door don Tadeo in het licht gestelde bezwaar,
was het antwoord niet zoo gemakkelijk te geven.
Niemand durfde de eerste te zijn om zich met zulk eene zware
verantwoordelijkheid te belasten.
Don Gregorio trad nader. Hij had een toegevouwen papier in de hand.
»Neem dit," zeide hij, het document openende en aan don Tadeo
overhandigende, »zie hier het antwoord dat de senaat van Santiago
u geeft op het manifest door u na den val van den dwingeland aan
haar gericht. Daar gij, na de overwinning, het kommando in handen hadt overgegeven, heb ik dezen lastbrief geheim gehouden. Het
oogenblik is thans verschenen om hem openbaar te maken ; Don
Tadeo de Leon! gij zijt onze chef; het zijn niet slechts enkele burgers die u zoo noemen, maar de gedelegeerden des ganschen
Op dit onverwachte nieuws, stonden al de aanwezigen op en riepen met geestdrift : »Leve don Tadeo de Leon 1"
Deze nam het document en zag het in.
»Het is in orde 1" zeide hij, met een glimlach het stuk aan don
Gregorio terug gevende, »nu ben ik vrij om te handelen zoo als ik
denk dat noodig zal zijn tot heil van allen."
De leden der vergadering gingen weder zitten en de stilte herstelde zich.
»Caballeros!" vervolgde don Tadeo, »ik heb u gezegd dat alleen
een kloek besluit en onverwijlde handeling in staat is om ons te redden, en het schijnt inderdaad een wedloop met het horloge in de
hand dien wij zullen beginnen. Wij moeten het van onzen tegenstander door snelheid zoeken te winnen ; gij kent den man, gij weet
dat hij al de vereischte hoedanigheden bezit van een goed generaal,
hij zal dus niet op bedriegelijke veiligheid inslapen ; zijn bondgenoot
Antinahuel is een onversaagd opperhoofd, met onbegrensde heerschzucht bezield ; zulke twee mannen, door gelijke belangen vereenigd,
kunnen, zoo wij niet op onze hoede zijn, ons de handen vol werk
geven, *ij moeten dus beiden gelijktijdig aantasten. Zie hier mijn
voorstel, als het plan dat ik u ga voordragen u soms gebrekkig toeschijnt, zijn wij thans in den raad vereenigd om het te bespreken,
en zal ik mij aan het gevoelen der meerderheid onderwerpen."
Bij deze rondborstige verklaring, werden de stilte en aandacht zoo
mogelijk nog grooter.
Hij vervolgde :
»Wij zullen onze macht in twee afdeelingen splitsen, de eerste zal
met versnelde marschen naar Arauco oprukken en een aanval op de
hoofdstad onzer vijanden beproeven; deze onderneming, wier doel
—
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alleen is om de macht onzer tegenstanders te verdeelen, zal hen verplichten er aanzienlijke versterkingen voor afte zonderen. Een tweede
afdeeling, samengesteld uit al de mannen der provincie, die in staat
zijn om de wapens te dragen, zal zich op de Biobio richten, om zich.
bij de troepen in de provincie Concepcion aan te sluiten, en zoodoende de Araucanen tusschen twee vuren te brengen"
»Maar," opperde een der hoofdofficieren, »met uw verlof, don
Tadeo, mij dunkt dat gij in uw plan, dat overigens uitmuntend is,
een naar mijn gevoelen zeer gewichtig punt voorbij ziet."
»En dat is, mijnheer."
»Ik bedoel de provincie Valdivia, wat zal daarvan worden, zal die
niet meer dan eenige andere aan maloccas zijn blootgesteld ?"
»Gij vergist u, mijnheer," hervatte don Tadeo, »en zie hier waarom gij beschouwt den staat van zaken aldaar geheel in betrekking
met hetgeen er vroeger gebeurd is."
»Zonder twijfel, en met recht."
»Met minder recht dan gij denkt, mijnheer, en ziehier de grond
uwer dwaling : toen don Pancho zich te Valdivia als Protector deed
proclameeren, had hij daarvoor eene goede reden ; die provincie is
zeer afgelegen, de generaal hoopte haar tot zijn dep& van oorlog te
maken en er zich met behulp zijner Indiaansche bondgenooten voor
goed te vestigen, om van dat punt uitgaande, van lieverlede het gansche land te veroveren ; dit plan was volkomen goed begrepen, het
had veel kans om te slagen ; thans echter zijn de zaken geheel van
gedaante veranderd : de generaal heeft geen steun meer in het land,
de geregelde oorlog is voor hem onmogelijk geworden, en het is
alleen in de hoofdstad dat hij beproeven zal om de revolutie te bewerken die hij op het oog heeft. Naar mijn gevoelen moeten wij hem
derhalve den pas naar de hoofdstad afsnijden, en hem dwingen den
beslissenden veldslag op Araucaansch terrein aan te nemen. Wat
de provincie Valdivia aangaat, deze wordt in het minst niet bedreigd;
alleen uit voorzichtigheid, die in de gegeven omstandigheden altijd
is aan te raden, zullen wij er de burgerlijke militie in de wapens
roepen, om voor hare eigene haardsteden te waken ; ziedaar, caballeros, het plan dat ik u had voor te dragen."
Er ging in de gansche vergadering slechts eene stem op om dit
eenvoudig en wel pverwoaben plan toe te juichen.
»Alzoo, mijne heeren," hervatte don Tadeo na een oogenblik stilte,
»bevalt u dit plan, en neemt gij het aan?"
»Ja, ja!" riep men van alle kanten.
»Goed ! thans zullen wij tot de uitvoering overgaan. Gij don Gregorio Peralta, neemt het kommando op u over de troepen die bestemd zijn om tegen Arauco te ageeren ; uwe bijzondere instructiën
daartoe zullen u onverwijld worden ter hand gesteld."
Don Gregorio boog.
»Wat mij betreft," vervolgde don Tadeo, »ik neem de aanvoering
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van het leger naar de Biobio op mij ; nog heden met het krieken
van den dag, zult gij, mijnheer de Alcade Mayor, een bande — oproeping — in alle straten der stad doen afkondigen, behelzende, dat
de vrijwillige dienstneming 'tegen een halven piaster per dag is opengesteld ; daartoe zult gij in alle wijken de noodige bureaux van werving vestigen ; wat ik u voor de stad Valdivia gelast, moet ook in
de overige deelen der provincie plaats hebben. Gij, kolonel Gutiriez !" vervolgde don Tadeo tegen een hoofdofficier die nevens hem
zat, »gij zijt benoemd tot gouverneur van de provincie, uwe eerste
zorg zal zijn om de burger-militie te wapenen, en ik beveel u de
meeste voorzichtigheid en omzichtigheid aan bij de uitvoering van
het gewichtig mandaat dat u is opgedragen."
»Uwe excellentie kan zich op mij verlaten," antwoordde de kolonel ;
»ik begrijp al het gewicht der verplichtingen die ik te vervullen heb."
»Ik ken u sinds lang, kolonel," zei don Tadeo glimlachend ; »ik
weet dat ik u met het volste vertrouwen kan laten handelen. Nu,
caballeros," vervolgde hij, »aan den arbeid ! Binnen twee dagen op
zijn allerlangst, moeten de troepen gereed zijn om op marsch te
gaan en de Araucaansche grenzen over te trekken : ik reken op uwe
medewerking ; van u hangt het heil des vaderlands af ; gaat, mijne
heeren, en ontvang bij voorraad de verzekering van mijn dank
voor de bewijzen van vaderlandsliefde die gij gereed staat te geven.'
Nadat de leden der vergadering nog eenmaal hun trouw en aanhankelijkheid hadden betuigd, verwijderden zij zich.
Don Tadeo en don Gregorio bleven alleen.
De Koning der Duisternis scheen geheel van gedaante veranderd.
Een martiale gloed straalde uit zijne oogen, terwijl hij een poos de
zaal op en neer stapte.
Don Gregorio beschouwde hem met bewondering en eerbied.
Eindelijk bleef don Tadeo voor hem staan.
»Broeder," zeide hij, »ditmaal moeten wij overwinnen of sterven ;
gij zult bij mij zijn in het uur van den strijd, het kommando dat ik
u opdroeg is uwer onwaardig, gij zult het verwisselen als wij eenige
mijlen van hier zijn ; aan mijne zijde moet gij strijden."
»Ik zeg u dank," sprak don Gregorio geroerd.
»Die tiran, met wien wij ons op nieuw zullen meten, is een verrader des vaderlands, hij heeft verdiend te sterven.:'
»Hij zal sterven."
»Onder de Sombere Harten zult gij tien onversaagde mannen uitkiezen die op zich nemen om hem afzonderlijk te vervolgen ; gij en
ik, wij zullen hen geleiden ; zoo lang Bustamente leeft, is het vaderland in gevaar, dat moet eindigen."
»Reken op mij ; maar waarom zoudt gij u blootstellen, gij, wiens
leven voor ons van zooveel gewicht is ?"
»0 !" antwoordde don Tadeo met geestdrift, »wat zegt mijn leven,
als de vrijheid slechts triomfeert en de man die ons aan de barba-
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ren zoekt over te leveren valt ? een enkele veldslag moet er slechts
geleverd worden ; zoo wij verplicht zijn om een guerilla-oorlog te
voeren, zijn wij verloren."
»Dat is zoo."
»4Chili is niets dan een smalle -strook land tusschen de bergen en
de zee, dit maakt het voor een langdurigen guerilla-oorlog ongeschikt ;
wij moeten dus in een enkelen slag overwinnen, of onze vijand zal,
na ons overrompeld te hebben, Santiago zonder slag of stoot nemen
en er zich onherroepelijk vestigen."
»Ja," beaamde don Gregorio, »gij hebt het terrein wel goed
overzien."
»Daarom zou ik ook allerminst aarzelen, om, als het wezen moet
mijn leven op te offeren ter voorkoming van zulk een onherstelbaar
ongeluk,"
»Wij allen begrijpen de zaak eveneens en koesteren het zelfde
voornemen."
»Dat weet ik, — ha ! ik vergat iets, zend terstond een expresse naar
den gouverneur van Concepcion, met bericht dat hij op zijne hoede zij."
»Ik zal hem onmiddellijk afzenden."
»Maar wacht ; als ik mij wel bedenk, hebben wij hier een geschikt
persoon om den brief over te brengen."
»Wien bedoelt gij ?"
»Don Ramon Sandias."
»Hm !" meesmuilde don Gregorio hoofdschuddend, »dat is een
vrij jammerlijk persoon, voor zoo iets, ik vrees zeer dat .. . ."
»Gij vergist u, zijne onbeduidendheid geeft juist den besten waarborg voor zijn welslagen ; generaal Bustamente zal niet vermoeden
dat wij ooit een ernstige boodschap aan zulk een poveren sire zouden toevertrouwen ; hij zal dus overal ongehinderd doorkomen waar
men een persoon van erkende talenten zou oplichten."
»Dat is waar, uwe keus heeft dus door hare gewaagde vermetelheid groote kans om te gelukken."
»Alzoo is dit afgesproken, zie dus dat gij mij den senator hier brengt."
»Drommels ! ik moet bekennen dat ik niet weet waar ik hem op
dit oogenblik zoeken zal."
»Ba, ba ! zulk een groot man verliest zich niet licht."
Don Gregorio boog en ging glimlachend heen zonder verder te
antwoorden.

LXX.
EENE ONAANGENAME ZENDING.
In plaats van eenige oogenblikken rust te nemen, die de sedert
verscheidene dagen doorgestane vermoeienissen hoogst noodig maakten,
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nam don Tadeo zoodra hij alleen was plaats aan eene tafel en begon hij een aantal orders te schrijven, die dadelijk per estafette in
alle richtingen werden afgezonden.
Zoo zijn de krachtige zielen, arbeid geeft hun rust.
Don Tadeo gevoelde werktuigelijk dat, zoo hij zich aan den loop
zijner gedachten had overgegeven, zij hem weldra geheel weggesleept
en de noodige geestkracht zouden hebben ontroofd om den moeielijken strijd vol te houden dien hij ondernomen had ; hij zocht dus
in een ondankbaren arbeid het middel om aan zich zelven te ontsnappen en op het bestemde uur gereed te zijn om met een opgeheven hoofd en een ferm hart in het strijdperk te treden.
Zoo gingen er verscheidene uren voorbij.
De morgenstond was reeds ver gevorderd, en don Tadeo had al
zijne koeriers afgezonden.
Hij stond op en begon met groote schreden de zaal op en neder
te stappen.
Onverwachts ging de deur open en don Ramon Sandias trad binnen.
De senator scheen niets meer dan de schim van hetgeen hij te
voren geweest was, zoo bleek zag hij er uit en zoo ontdaan stonden
zijne gelaatstrekken.
De dwaze man, wiens gansche leven in eene dolce far niente of
voornamen lediggang was doorgebracht, en die tot hiertoe de gaven
van zijn stand en fortuin volop genoten had, zonder immer den
prikkel der staatszucht te gevoelen, had zich door generaal Bustamente laten misleiden. Zoo was sedert eene maand zijn leven eene
hel voor hem geworden ; zijn gelaat, vroeger zoo vol en zoo blozend,
was vermagerd en verwelkt en zijn lichaam vertoonde bijna de scherpe
hoeken van een geraamte ; als hij bij toeval in een spiegel zag, werd
hij bang voor zich zelven en vroeg zich in stilte of zijne familie en
zijne vrienden onder die wandelende spookgestalte den onbezorgden
grondbezitter en landedelman wel zouden herkennen, die hen eene
maand geleden zoo mollig en vet verliet, om helaas ! een droombeeld
na te jagen, dat hij niet bereiken kon en dat hij zeker niet noodig
had om gelukkig te worden ; daar hij het altijd geweest was zonder
er ooit naar te zoeken.
Don Tadeo wierp den binnenkomende een aandachtigen blik toe,
en kon zich niet weerhouden den man te beklagen, op wiens gelaat
en persoon het verdriet zulke groote veranderingen had te weeg gebracht.
Het senaatslid boog nederig.
De dictator boog wederkeerig en wees hem een stoel aan.
»Wel, don Ramon," zeide hij op minzamen toon, »behoort gij nog
tot de onzen ?"
»Ja, uwe Excellentie,' antwoordde de senator met eene holle stem.
»Hoe is het met u, don Ramon ?" riep don Tadeo glimlachend,
»zoudt gij u beklagen dat gij te Valdivia zijt ?"
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»0, neen 1" riep de senator met drift, »integendeel, maar sedert
eenigen tijd ben ik de speelbal geweest van zulke vreeselijke gebeurtenissen, dat ik mij steeds voel als een gejaagd mensch en geduriab in angst ben voor een of ander groot ongeluk."
»Stel u gerust, don Ramon, gij zijt hier veilig ; op dit oogenblik
althans," voegde hij er met voordacht bij.
Deze laatste woorden ontgingen geenszins de aandacht van den
senator.
»Wat !" riep hij sidderend, »wat bedoelt gij, don Tadeo 7"
»Niets dat u behoeft te verschrikken ; maar zoo als gij weet de kansen
van den oorlog zijn onzeker."
»Ja, wel onzeker ; daar weet ik van te spreken. Ook heb ik maar
één verlangen."
»En dat is ?"
»Om naar mijne familie terug te keeren. 0 ! als het God behaagt,
dat ik nog eenmaal de bekoorlijke hacienda mag wederzien, die ik
in de omstreken van Santiago bezit, dan zweer ik, bij al wat in de
wereld heilig is' dat ik mijn ontslag bij den senaat indien, om ver
van het gewoel der zaken en hare bedriegelijke hoop, weder gelukkig te gaan leven in den schoot van mijn gezin, en aan andere handen de zorg over te laten om het vaderland te redden."
»Die wensch heeft niets buitensporigs, don Ramon," antwoordde
don Tadeo op zulk een ernstigen toon, dat den senator zonder dat
hij er de reden voor wist eene huivering door de leden ging ; »en
als het van mij afhangt zult gij dien weldra vervuld zien," vervolgde
don Tadeo, »gij hebt in den laatsten tijd genoeg gedaan om naar
rust te verlangen."
»Ik ben niet geschikt om in den burgeroorlog een rol te spelen,
ik behoor tot de menschen die nergens beter zijn dan in de eenzaamheid ; ook verlaat ik van ganscher harte dit veel bewogen leven dat
voor mij niet deugt."
»Gij hebt er toch niet altijd zoo over gedacht !"
»Helaas ! uwe Excellentie, dat is de oorzaak van al mijne wederwaardigheden ; ik ween bloed en tranen als ik bedenk dat ik mij zoo
dwaas heb laten medeslepen . . .."
»Ja," riep don Tadeo hem in de rede vallende, om zijn bitter beklag hoe eer hoe beter te stuiten ; »welnu ! wat gij verloren hebt kan
ik, zoo gij dit verlangt, u wedergeven."
»0 ! spreek, spreek slechts 1 al moest ik daarvoor ook .. . ."
»Zelfs naar de Aucas terug keeren P niet waar?" zei don Tadeo scherp.
De senator sidderde, zijn gelaat werd nog bleeker en hij riep met
eene bevende stem:
»0, neen 1 liever duizend dooden sterven, dan mij nog eens in de

macht dier gewetenlooze barbaren te bevinden,"
»Maar gij hebt u over hen toch niet zoo erg te beklagen, zoo veel
ik weet."
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»Ja, ik heb wel is waar niets persoonlijks tegen hen, maar ..."
»Laten wij het hierbij," hervatte don Tadeo met drift, »zie hier wat
ik van u verlang, luister met aandacht."
»Ik luister, uwe Excellentie," antwoordde don Ramon gedwee het
hoofd buigend.
Don Gregorio trad binnen.
»Wat is er ?" vroeg don Tadeo.
»De Indiaan Joan, die u reeds eenmaal als gids heeft gediend,
is daar, en zegt dat hij u belangrijk nieuws heeft mede te deelen."
»Laat hem aanstonds binnenkomen,' riep don Tadeo, haastig opstaande, zonder zich verder met den senator bezig te houden.
Deze haalde ruimer adem ; hij dacht dat men hem reeds vergeten
had, en sloop stil naar de deur, die don Gregorio was uitgegaan.
Don Tadeo bemerkte het.
»Don Ramon," riep hij, •blijf hier, verzoek ik u, wij hebben onze
zaken nog niet afgedaan."
De senator, op heeter daad betrapt, zocht te vergeefs naar een
voorwendsel, hij aarzelde, stotterde ; kortom hij wist niets te zeggen
en viel met een zucht op zijn stoel terug.
De deur werd weder geopend en Joan kwam binnen.
Don Tadeo trad naar hem toe.
»Wat voert u herwaarts ?" vroeg hij blijkbaar ontroerd, »is er iets
bijzonders gebeurd ? spreek, spreek, vriend !"
»Toen ik het kamp der blanken verliet, stonden zij gereed om het
spoor der Araucanen te volgen."
»God helpe hen ! die edele zielen !" riep don Tadeo, de oogen ten
hemel heffende en de handen samenvouwende.
»Mijn vader was droevig toen hij ons dezen nacht verliet, zijn hart
was verscheurd, hij scheen vreeselijk te lijden."
»Helaas ja !" antwoordde de ongelukkige vader met eene gesmoorde stem.
»Eer zij hunne nasporingen begonnen, werd don Valentin met de
gouden haren het hart week, bij de gedachte aan de ongerustheid die
u zonder twijfel kwellen moest : dus heeft hij zijnen broeder met de
duivenoogen verzocht een brief aan u te schrijven, dien ik op mij nam
aan u te bezorgen."
Bij deze woorden haalde hij uit den haarband die zijn voorhoofd
bedekte den brief reeds te voorschijn en gaf hem aan don Tadeo,
die hem met drift aannam en met de oogen als verslond.
»Ik zeg u dank !" zeide hij het stuk papier in zijne borst stekende
terwijl hij den Indiaan dankbaar de hand drukte, »ik zeg u dank,
broeder, gij zijt een kordaat man, uwe trouwhartigheid geeft mij mijn
moed terug ; gij zult bij mij blijven en als het gewenschte oogenblik
daar is, mij naar mijne dochter geleiden."
»Dat zal ik, mijn vader kan zich op mij verlaten,' antwoordde de
Indiaan eenvoudig.
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»Ik reken er op, Joan ; het is niet voor de eerste maal dat ik uw
edel en braaf karakter leer kennen : blijf bij mij als mijn vriend, wij
hebben veel te praten samen en door over onze vrienden te spreken,
zullen wij de smart der scheiding trachten te vergeten."
»Ik ben voor mijn vader als het paard voor den ruiter," hervatte de
Indiaan eerbiedig en na eene diepe buiging wilde hij zich verwijderen.
»Wacht even!' riep laatstgenoemde, terwijl hij een paar malen in
de handen klapte.
Een knecht kwam binnen.
»Ik gelast u," sprak don Tadeo op gebiedenden toon, »om dezen
krijgsman met de meeste onderscheiding te behandelen, hij is mijn
vriend, hij mag doen wat hij verkiest, en alles wat hij verlangt zult
gij hem geven." Zich thans weder tot Joan wendende, zeide hij : »Ga
nu, mijn vriend."
De Indiaan ging met den knecht heen.
»Edele ziel," prevelde don Tadeo in gedachten.
»Ja, ja !" riep don Ramon op een kwezelachtigen toon, »'t is een
heel braaf mensch, voor een wilde namelijk."
De Koning der Duisternis kwam weder tot bezinning, op het
scherpe geluid van deze stem, die zich zoo plotseling vermengde met
zijne verstrooide gedachten.
Zijn blik viel onwillekeurig op den senator, dien hij geheel scheen
vergeten te hebben en die hem verwezen aanstaarde.
»Ha l" riep hij, »ik vergat u bijna, don Ramon."
Deze beet zich op de tong van spijt over zijn dwazen uitroep, dien
hij, met een weinig bedachtzaamheid, zoo gemakkelijk had kunnen
sparen ; maar het was nu te laat om aan wegkomen te denken.
»Hebt gij mij straks niet gezegd," hervatte don Tadeo, »dat gij zoo
veel zoudt willen geven als gij weder in uwe hacienda terug waart ?"
De senator knikte toestemmend, hij was bang dat hij zich op de
een of andere wijs zou mispraten, als hij zijne gedachten onder woorden bracht.
»Welnu, dan Lied ik u de gelegenheid aan," vervolgde don Tadeo,
»om dat zoo zeer gewenscht en bijna onverhoopt geluk terug te bekomen. Gij zult oogenblikkelijk naar Concepcion vertrekken."
»Ik?"
»Ja, gij. Als gij te Concepcion zijt, geeft gij dezen brief aan generaal Fuentes, den kommandant van de troepen in die provincie ;
nadat gij die taak hebt vervuld, zijt gij vrij om u te begeven werwaarts gij wilt : een ding slechts moet ik u waarschuwen, dat men
u nauwkeurig in 't oog zal houden en als ik soms geen antwoord
van den generaal Fuentes ontvang, geloof dan dat ik u gemakkelijk
zal weten te vinden en wij eene moeielijke rekening te verevenen
zullen hebben."
Onder deze vermaning had de senator blijken van de grootste verslagenheid gegeven ; hij was beurtelings rood en bleek geworden en
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had zich in alle richtingen gewend, niet wetende welke houding hij
zou aannemen.
»Wat scheelt u ?" riep de onverbiddelijke terrorist, »ik zou waarlijk
bijna denken dat gij den last dien ik u opdraag liever niet op u
zoudt nemen ?"
»Integendeel uw Excellentie, integendeel; maar," stotterde de overblufte senator, »zulke commissiën gelukken mij altijd zeer slecht en
id te zeggen, geloof ik dat gij beter zoudt doen om
om u de waarhe
er een ander mede te belasten."
»Zoudt gij dat denken ?"
»Ik ben er van overtuigd, uwe Excellentie, gij begrijpt, ik heb zoo
weinig kans om . ."
»Dat is wel ongelukkig."
»Niet waar, uwe Excellentie ?"
»Ja, des te meer, daar niemand anders dan gij met die commissie
belast kan worden."
»Maar intusschen . ."
»Zwijg," riep don Tadeo barsch, terwijl hij opstond en hem het
document overhandigde ; »zie hoe gij het maakt, maar binnen een
half uur moet gij vertrokken zijn, en zoo niet, dan laat ik u binnen
drie kwartiers fusileeren. Gij hebt slechts te kiezen."
»Ik heb gekozen."
»Hoe ?"
»Ik vertrek."
»Goede reis!"
»Maar," riep de senator zich weder bedenkende, »als de Araucanen
mij nu overvallen en zich van het stuk meester maken?"
»Dan wordt gij gefusileerd," sprak don Tadeo koel.
De senator sprong terug van schrik.
»Maar dat is een valstrik !" riep hij angstig, »daar kom ik nooit uit."
»Dat moet gij weten."
."
»Maar
»Ik moet u andermaal zeggen,'' sprak de Koning der Duisternis,
»gij hebt niet meer dan twintig minuten om u voor uw vertrek gereed
te maken."
De senator nam den brief, en snelde zonder te antwoorden als een
dolleman de zaal uit, hier en daar de meubels omver loopende.
Don Tadeo kon nauwelijks een glimlach bedwingen over den angst
van don Ramon, en zei in zich zelven:
»Die arme duivel ! een ding schijnt hij niet te begrijpen, namelijk
dat het mijn stellige voornemen is den brief in verkeerde handen
te doen geraken."
Don Gregorio was intusschen binnengekomen.
»Alles is gereed," zeide hij.
»Goed; laat de troepen buiten de stad in twee korpsen verzamelen. Waar is Joan?"
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»Hier ben ik," antwoordde deze, terstond te voorschijn tredende.
»Ziet mijn broeder kans om te Concepcion te komen zonder den
Araucaanschen stroopers in handen te vallen, met andere woorden,
zonder gevangen te worden ?"
»Zonder twijfel."
»Ik zou mijn broeder gaarne een last opdragen op leven of
dood."
»Dien neem ik op mij, of ik sterf."
»Heeft mijn broeder een goed paard?"
»Ik heb er een, noch goed, noch slecht."
»Ik zal er mijn broeder een laten geven dat sneller is dan de storm."
»Goed ! wat verlangt mijn vader van mij?"
»Joan moet dezen brief bezorgen aan den Spaanschen generaal
Fuentes, kommandant der troepen te Concepcion."
»Ik zal hem bezorgen."
Hierop haalde de dictator een dolk te voorschijn van zonderling
maaksel, welks bronzen hecht tevens als zegel kon dienen.
»Mijn broeder neme dezen dolk, dan zal de generaal dadelijk zien
dat hij van mij komt."
»Goed," riep de krijgsman, het wapen aannemende, dat hij in zijn
gordel stak.
»Mijn broeder zij voorzichtig, het wapen is vergiftig, het minste
prikje is doodelijk."
»Ooah !" zei de Indiaan met een woesten glimlach, »dan is het
een goed wapen; wanneer moet ik vertrekken?"
»Heeft mijn broeder genoeg gerust?"

»Ik heb genoeg gerust."
»Dan zal ik mijn broeder een paard laten geven."
»Goed. Vaarwel 1"
»Nog een woord."
»Ik luister."
»Mijn broeder moet zich niet laten dooden, ik wil dat hij weder
bij mij kome."
»Ik zal terugkomen,' zei de Indiaan met zelfvertrouwen.

»Vaarwel !"
»Vaarwel!"
Joan ging heen.
Tien minuten later galoppeerde hij reeds met gevierden teugel den
weg op naar Concepcion, en reed don Ramon Sandias voorbij, die
tegen wil en dank op denzelfden weg voortsukkelde.
Don Tadeo en don Gregorio verlieten het Cabildo.
De bevelen van den Koning der Duisternis waren uitgevoerd met
al de nauwkeurigheid en voortvarendheid die men van zijn adjudant
kon verwachten.
De burgerwacht, reeds in grooten getale bijeen, was bijna georganiseerd, en des noods in staat om de stad te verdedigen.
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Twee legerkorpsen stonden in linie van bataille geschaard.
Het eene, van negen honderd man, was bestemd om Arauco aan
te vallen; het andere, bijna twee duizend man sterk, dat don Tadeo
zelf zou kommandeeren, moest de Araucaansche armee gaan opsporen en haar dwingen om slag te leveren.
Don Tadeo nam het kleine legertje in oogenschouw.
Hij kon niet anders dan de goede houding en geestdrift der soldaten allen lof toezwaaien.
Nadat hij de burgers van Valdivia voor het laatst toegesproken en
hun de grootste waakzaamheid had aanbevolen, gaf de Koning der
Duisternis bevel om te vertrekken.
Behalve eene vrij talrijke kavalerie, voerde het Chiliaansche leger
tien lichte stukken berg-artillerie.
De troepen defileerden met den gezwinden pas voor de burgers,
die hen met de levendigste vivats begroetten, en trokken daarna op
marsch.
Toen zij op het punt kwamen, waar hunne wegen uiteenliepen, nam
don Tadeo zijn vriend ter zijde.
»Heden avond, als gij uw nachtieger hebt opgeslagen, don Gregorio !" zeide hij, »geeft gij uw kommando aan uw luitenant over, en
komt gij weder bij mij."
»Dat is afgesproken ; ik zeg u dank voor uwe gunstige beschikking," zei don Gregorio.
»Broeder," hervatte don Tadeo op somberen toon, »wij behooren
samen te leven en samen te sterven !"
»0 ! spreek zoo somber niet," antwoordde don Gregorio, en vervolgde toen, om aan den gedachtenloop van zijn vriend terstond eene
andere wending te geven : »Eilieve ! zeg mij toch eer wij van elkander gaan, wat behelst die brief dien gij aan Joan hebt medegegeven ?"
»0 !" antwoordde don Tadeo met een geslepen lach, »die brief,
beste vriend, is een krijgslist, waarvan ik hoop dat gij weldra de goede
gevolgen zien zult !"
Na een laatsten handdruk scheidden de beide chefs, om zich elk
aan het hoofd van zijn legerkorps te stellen, die thans beiden met
snellen marsch naar de vlakte afdaalden.

LXXI.
DE HAVIK EN DE DUIF.

De generaal Bustamente had zich de gunstige wilsverandering van
Antinahuel te zijnen opzichte meesterlijk ten nutte gemaakt.
Nauwelijks twee dagen na- de vroeger vermelde gebeurtenissen,
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was het leger der Araucanen reeds verzameld, in een verschanst
kamp aan de Biobio. Als een schrander en welervaren krijgsoverste,
had Antinahuel zijne stelling allervoordeeligst gekozen op den top
van een boschrijken heuvel, die het eenige waadbare punt der rivier
bestreek. Tusschen het kamp en de rivier was een gordijn van ondoordringbaar bosch gelaten, waarachter het leger verscholen lag, zoodat
niemand, tenzij op bepaalde verkenning, het daar zou hebben vermoed.
De verschillende contingenten der Utal-Mapus waren in alle haast
op het aangewezen terrein verschenen, en nog gedurig kwamen er
nieuwe van uur tot uur.
De geheele macht der Araucanen bedroeg op dit oogenblik ongeveer negen duizend man.
Het Zwarte Hert doorkruiste met eene kleine keurbende den ganschen omtrek, om op de vijandelijke spionnen te passen.
De maloccas — of Araucaansche strooptochten — zijn niets anders
dan onverhoedsche invallen die de opperhoofden met voorbeeldeloos
beleid en de grootste voorzichtigheid weten te besturen.
Niets kon intusschen de Indianen doen vermoeden dat de blanken
van hun voorgenomen aanslag eenige kennis droegen. Zij zagen aan
den anderen oever der Biobio het vee rustig grazen en de boeren
hun veldarbeid verrichten, alsof er niets buitengewoons op handen was.
Generaal Bustamente bespiedde den gezichteinder met behulp van
een verrekijker.
Antinahuel had zich in zijne toldo teruggetrokken, en zat te praten
met dona Maria en dona Rosario.
Het arme jonge meisje was eerst sedert een uur in het kamp aangekomen, en droeg op haar gelaat nog de sporen der vermoeienis
die zij had moeten verduren ; eene sombere droefgeestigheid lag
over hare trekken verspreid. Zij stond met neergeslagen oogen tegenover Antinahuel, die haar met vlammende blikken bespiedde.
»Mijn broeder ziet dat ik woord heb gehouden," zeide de Linda
met een hartelijken glimlach, op het jonge meisje doelende.
»Ja," antwoordde de Toqui, »ik zeg er mijne zuster dank voor ;
ook ik heb het mijne gehouden."
»Mijn broeder is een groot krijgsman," zeide zij, »hij heeft slechts
één woord ; eer hij de grenzen der Huincas overtrekt zou het goed
zijn dat hij het lot der gevangene besliste."
»Deze jonge maagd is mijne gevangene niet," antwoordde Antinahuel met fonkelenden blik, »zij zal de vrouw zijn van den grooten
Toqui der Aucas."
»Het zij zoo !" riep de Linda de schouders ophalend ; »Antinahuel
is er meester van."
Het opperhoofd stond op en naderde het jonge meisje.
»Mijne zuster is treurig," zeide hij minzaam, »de lange reis die zij
gedaan heeft, heeft haar zonder twijfel vermoeid ; er is eene toldo
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voor haar gereed gemaakt, daar kan zij eenige uren uitrusten en dan
zal Antinahuel haar zijn verlangen te kennen geven."
»Hoofdman," antwoordde dona Rosario neerslachtig, »ik gevoel mij
niet vermoeid, ik ben sterk, uwe mosotones zijn goed voor mij geweest,
zij hebben medelijden gehad met mijne jeugd en mij met de meeste
onderscheiding behandeld."
»Dat had de hoofdman hun uitdrukkelijk bevolen," zei Antinahuel
galant.
»Ik zeg u dank dat gij dit zoo bevolen hebt ; ik zie daaruit dat
gij niet boos op mij zijt."
»Boos op u ? neen," zei Antinahuel, »ik heb mijne zuster lief."
Het jonge meisje begreep deze onbewimpelde liefdesverklaring niet
en vatte zijne woorden tamelijk verkeerd op.
»Och ja," zeide zij onnoozel, »gij bemint mij, gij hebt medelijden
met mij, gij zoudt mij niet willen zien lijden."
»Neen, ik zal, zooveel ik maar kan, zorgen dat mijne zuster gelukkig is."
»0 1 dat zal u zoo moeielijk niet vallen, zoo gij het inderdaad
wilt !" riep zij, hem met smeekenden blik en gevouwen handen aanziende.
»Wat moet ik dan voor u doen ? ik ben bereid mijne zuster te gehoorzamen."
»Meent gij het waarlijk ?"
»Mijne zuster spreke slechts," zei het opperhoofd.
»De tranen van een jong meisje zouden zulle een groot krijgsman
als gij zijt slechts verdrieten."
»Dat is zeker," antwoordde hij zachtzinnig.

»Geef mij dan aan mijne vrienden, aan mijne bloedverwanten terug," riep zij weemoedig ; »als gij dat doet, hoofdman, zal ik u zegenen 1 ik zal u voor altijd dankbaar zijn, want dan zal ik gelukkig wezen."
Antinahuel deinsde sprakeloos terug, en verbeet zich de lippen van
teleurstelling.
De Linda schaterde van 't lachen.
»Gij ziet wel," zeide zij spotachtig, »het zou voor u al zeer gemakkelijk zijn haar gelukkig te maken."
Het opperhoofd fronste de wenkbrauwen, zijn oog gloeide van
verontwaardiging.
»Heila ! broeder," hervatte de Linda, »wij moeten ons niet boos
maken, als ik u verzoeken mag ; laat mij liever een oogenblik met
dit verschrikte duifje spreken."
»Waartoe zou dat dienen ?" riep de Toqui ongeduldig.
»Caramba 1 om haar uwe plannen duidelijk onder het oog te brengen ;
zoo als gij het aanlegt, broeder, komt er nooit iets goeds van."
»Goed, mijne zuster spreke haar dan."
»Onder eene voorwaarde echter : ik beloof u niet dat ik haar ten
uwen gunste zal kunnen stemmen."
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»Ach," riep Antinahuel teleurgesteld.
»Neen, zeker niet," vervolgde de Linda, »maar wel, dat zij na
mijn onderhoud zeer goed weten zal wat zij voor u worden moet ;
zijt gij daarmede voldaan ?"
»Mijne zuster heeft een gouden tong, zij zal haar wel weten te be,..
praten."
»Hm ! dat denk ik niet ; maar ik zal zien, om u pleizier te doen,"
zeide zij met een spotachtig lachje.
»Goed, terwijl mijne zuster met haar spreekt, ga ik het kamp
opnemen."
»Doe dat ; gij kunt uw tijd niet beter besteden."
Antinahuel ging de toldo dit, wierp in het heengaan het jonge
meisje een smachtenden blik toe, die haar de oogen deed neerslaan.
Zoodra dona Rosario met de Linda alleen was, staarde deze haar
een poos aan met onbeschrijfelijken haat, zoodat het arme meisje
onwillekeurig voor haar sidderde. Het aanstaren dezer vrouw had op
haar de uitwerking die men aan den blik van eene slang toeschrijft ;
zij gevoelde zich als verbijsterd door dat koud en glurend oog, dat
haar met onverbiddelijke macht op de plaats als vastnagelde.
Na verloop van eenige minuten, die voor het angstige kind eene
eeuw schenen, stond de Linda op, trad langzaam naar haar toe en
legde haar op eene ruwe wijs de hand op den schouder.
»Onnoozel schaap 1" zeide zij op schamperen toon, »sedert eene
maand bijna zijt gij mijn gevangene, kunt gij nog niet gissen waarom
ik u heb laten oplichten ?"
»Ik begrijp u niet, mevrouw," antwoordde het jonge meisje zacht,
»wat gij zegt is voor mij een raadsel, daar ik vergeefs de oplossing
van zoek."
»0 ! lieve onschuld !" hervatte de Linda met een spotachtigen
lach, »ik geloof toch dat ik u, dien nacht toen wij ons voor het eerst
tegenover elkander bevonden, in het dorp San Miguel, onbewinpeld
genoeg heb toegesproken."
»Alles wat ik toen heb kunnen bemerken, mevrouw, is dat gij mij
haat, om eene reden daar ik niets van weet."
»Wat gaat u die reden aan, als gij maar weet dat het zoo is. Ja,
ik haat u, ik wreek mij op u, over het leed dat een ander mij heeft
doen verduren ; wat geef ik er om, of gij mij niets gedaan hebt u
ken ik niet 1 u haat ik niet, maar hem die u bemint ! hem dien
iedere traan van u het hart zal breken ! Maar het is mij niette doen
om u te kwellen zonder dat hij het weet, verre van daar ! - hir moet
er getuige van zijn ; ik wil dat hij razend, dat hij wanhopig worde, als
hij verneemt wat ik aan u gedaan en tot welk een staat van vernedering ik u gebracht heb."
»God is rechtvaardig, mevrouw," antwoordde dona Rosario, »ik
weet niet welke foltering gij mij, bereidt, maar Hij Zal over mij waken
•
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en u beletten de wraak te volbrengen waarmede gij mij bedreigt '
»Spreekt gij van God, ellendige feeks ?" riep de Linda, »God is
slechts een naam, daar ik niet aan geloof. Maar gij moogt vrij tot
Hem bidden," vervolgde zij schamper, »want gij hebt niemand dan
Hem om u te helpen."
»Hij zal mij niet verlaten, mevrouw," antwoordde het meisje met
waardigheid. »Wees dus gewaarschuwd, onder Zijne machtige hand
gebogen, zult gij op uwe beurt om genade smeeken en alleen Zijne
langzame, maar onverbiddelijke gerechtigheid ondervinden."
»Loop ! armzalige worm ! uwe bedreigingen veracht ik."
»Ik dreig u niet, mevrouw, ik ben een zwak ongelukkig meisje,
die door de omstandigheden onschuldig in uwe macht is gekomen,
ik tracht u alleen te verteederen."
»Uwe gebeden zijn ijdel! Maar goed ! laat het zoo zijn," vervolgde
de Linda, door hare woeste gramschap verblind, »als mijn uur eenmaal komt, verlang ik even weinig medelijden als ik thans voor u
gevoel."
»God vergeve u het leed dat gij mij bereidt, mevrouw."
Voor de tweede maal werd de Linda ondanks zichzelve door eene
onbeschrijfelijke ontroering getroffen, daar zij vruchteloos de reden
van zocht ; maar zij verhardde zich tegen het geheimzinnige voorgevoel, dat hare wraak van het spoor dreigde te helpen, en haar voorspelde, dat zij door te hard te willen treffen haar doel zoude missen.
»Hoor eens," hervatte zij met onstuimige drift, »ik heb u laten oplichten, dat weet gij ; maar gij weet nog niet met welk doel; welnu,
ik zal het u zeggen : die man die daar de deur uitging, Antinahuel,
het opperhoofd der Araucanen, is een booswicht! maar hij heeft voor
u eene onheilige liefde opgevat, even barbaarsch en monsterachtig
als zijne gruwzame moordenaarsziel, hoor slechts : zijne moeder heeft
hem deze liefde willen afraden, en hij heeft er zijne moeder om gedood."
»0 !'' riep dona Rosario met afgrijzen.
»Gij beeft er van, niet waar ?' hervatte de Linda, »'t is wel een
verfoeielijk wezen, die man ! hij is tot al wat boos is instaat, hij kent
geen andere wet dan die zijne driften en ondeugden hem voorschrijven ! welnu, dat afschuwelijke wezen, die verfoeielijke aterling bemint
u ; hij is op u verliefd, zeg ik ; begrijpt gij het nu ? Ik weet niet wat
hij zou hebben willen geven om u te bezitten, maar ik, ik heb u aan
dezen man verkocht als zijne slavin, hij heeft het recht om met u
te doen wat hij wil, en hij zal u geenszins sparen, dat is wel zeker."
»Ot wat deed ik u, dat gij zulk een verfoeielijken koop kondt
sluiten; dat zult gij toch zeker niet gedaan hebben !" riep dona Rosario angstig.
»Zeker heb ik dat gedaan," riep de Linda tandknarsend, »en als
ik het niet gedaan had, deed ik het nog. 0 ! het zal mij een genot
zijn, als ik u, blanke duif, onbezoedelde maagd, in het slijk zal zien
kruipen, iedere traan van u zal een mijner smarten vergoeden."
.
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,Hebt gij dan geen hart meer, mevrouw ?"
»Neen, ik heb geen hart meer ; dat is mij sinds lang ontroofd,
door wanhoop verbroken, en thans neem ik wraak."
Het jonge meisje ijsde een oogenblik van ontzetting ; toen barstte
zij in tranen uit en viel haar beulin te voet.
»Ontferm u, mevrouw 1" riep zij met hartverscheurende stem.
»0 ! als gij ooit een hart hebt gehad, als gij ooit bemind hebt, zoo
als gij zegt, dan bid ik u in den naam van hem dien gij eenmaal
bemindet, heb medelijden met mij, met eene arme wees, die u nooit
leed heeft gedaan !"
»Neen, ik heb geen medelijden ! men heeft het met mij ook niet
gehad."
Met deze woorden stiet zij haar ruw van zich af. Maar dona
Rosario klemde zich vast aan haar kleed en liet zich door haar
voortsleepen.
»0, mevrouw ! bij al wat u lief is op de wereld, heb medelijden
met mij," smeekte zij.
»Ik bemin niets meer op de wereld, dan de wraak 1" riep de Linda
met een afschuwelijken grijns ; »het is mij zoet te haten, dat doet
mij mijne smarten vergeten ! 0, de tranen van dit rampzalige kind
doen mij goed !"
Door hare wanhoop, had dona Rosario deze gruwzame ontboezeming maar half gehoord. Alleen het woord kind trof hare ooren ; er
kwam een lichtstraal van hoop in haar binnenste.
»Ach !" riep zij, »ik wist wel dat gij goed waart en dat ik u zou
verteederen, de hemel erbarmt zich over mij."
»Wat bedoelt dit dwaze schepsel?" gilde de Linda.
»Mevrouw 1" hervatte dona Rosario, »gij hebt ook kinderen gehad!
gij hebt ze bemind, o ! zeer bemind, daar ben ik zeker van."
»Zwijg ! rampzalige," gilde de Linda, »spreek mij niet van mijne
dochter !"
»Ja, ja," vervolgde dona Rosario, »nu herinner ik het mij, het was
eene dochter, een lief aanvallig kind ; gij hebt het mij zelf eens gezegd, ge hieldt zooveel van dat kind . ."
»Ik aanbad mijn kind ! ." brulde de Linda met de stem van eene
gewonde leeuwin.
»Nu dan ! in den naam van dat aangebeden kind, heb deernis met
mij, mevrouw !"
De Linda barstte los in een waanzinnigen schaterlach, bukte over
het meisje dat smeekend aan hare voeten lag, en staarde haar aan
met vlammenden blik.
»Nietige worm 1" riep zij, »welke herinnering hebt gij gewaagd bij
mij te verlevendigen ? is het dan niet om mijn kind, mijn arme dochter die men mij ontstolen heeft, te wreken, dat ik u tot het ramp-

•

zaligste van alle schepselen wil maken ? — alleen om haar te wreken heb ik u aan Antinahuel verkocht !"
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Dona Rosario lag een poos roerloos, als door den donder getroffen ; maar allengs kwam zij weder tot bezinning, zij stond op, en
keek de zegevierende Linda fier in het gezicht.
»Mevrouw," zeide zij kalm, »gij hebt geen hart, ik verafschuw u
God zal u zwaar straffen ! . . .. wat mij betreft gij dreigt mij te vergeefs, ik zal mij aan uwe wraak weten te onttrekken."
En sneller dan eene gedachte, rukte zij uit de ceinture van de
Linda den kleinen dolk, dien deze steeds bij zich droeg zoolang zij,
zich onder de Indianen bevond.
De Linda vloog naar haar toe.
»Laat af ! Mevrouw," zei het jonge meisje vastberaden ; »geen stap
verder zeg ik u, of ik doorsteek mij I nu vrees ik u niet langer,
nu ben ik meester van mijn leven. Ik heb het u wel gezegd, dat
God mij niet verlaten zou."
De blik waarmede het meisje haar aankeek was zoo vast en hare
houding zoo onversaagd, dat de Linda tegen wil en dank terugdeinsde.
»Gij ziet het," hervatte dona Rosario met een kalmen glimlach,
»gij triumfeert niet langer, de zekerheid uwer wraak ontvalt u ; laat
die man, waarmede gij mij dreigt, mij nu naderen als hij durft, en
ik stoot mij dezen dolk in het hart ! Ik dank er u voor, mevrouw,
want aan u zelve ben ik het laatste redmiddel schuldig, dat mij voor
onteering zal bewaren."
De Linda was woedend, maar zij antwoordde niet ; zij was overwonnen.
Op dit oogenblik hoorde men een hevig gedruisch in het kamp
haastige stappen naderden de toldo waar zich de beide vrouwen alleen
bevonden.
De Linda ging weder zitten op hare vorige plaats, en zette haar
gezicht in een effen plooi om hare aandoeningen voor de binnenkomenden te verbergen.
Dona Rosario maakte van het gunstige oogenblik gebruik en verborg den dolk in haar boezem.

,

LXXII.
HOE DE REIS VAN DON RAMON AFLIEP.
Ook don Ramon Sandias, zooals wij reeds gezien hebben, had
Valdivia verlaten.
Voor ditmaal was de senator alleen : alleen met zijn paard, een
armzalig brood-mager dier, dat op een korten draf voortsukkelde,
met hangende kop en ooren en in allen opzichte de droevige gedachten scheen te vertegenwoordigen, die zijn meester zonder twijfel
bezig hielden. Don Ramon had wel iets van de dolende ridders uit
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de oude romans, die de speelbal waren van boosaardige tooverij en
jaren lang in denzelfden cirkelgang rondliepen, zonder ooit hun doel
te bereiken ; althans, hij was uit de stad vertrokken met de stellige
overtuiging, dat hij zijn tocht nimmer tot een goed einde zou brengen.
De toekomst blonk hem dus alles behalve uitlokkend tegen. Hij reed
uit Valdivia onder den druk eener doodsbedreiging ; bij iederen stap
meende hij een vijand te zullen ontmoeten, of door een onzichtbaren
snaphaan uit de boschjes langs den weg getroffen te worden.
Wel wetende dat hij de vijanden, die zich zonder twijfel in menigte
rondom zijn pad verscholen hadden, niet door vertoon van kracht
kon afschrikken, nam hij het koene besluit om hen door zijne blijkbare zwakheid te ontwapenen, daartoe had hij zich van alles ontdaan
wat weerbaar was, zonder zelfs een mes bij zich te houden.
Op eenige mijlen van Valdivia werd hij reeds door Joan ingehaald,
die hem onder het voorbijrijden met een ironisch marry-marry ! begroette, en toen zijn paard op nieuw de sporen gevende, weldra in
een stofwolk verdween.
Don Ramon oogde hem een tijd lang met benijdende blikken na.
»Wat zijn die Indianen toch gelukkig !" prevelde hij binnensmonds,
»zij bezitten moed en de woestijn is hun eigendom. Ach !" zuchtte
hij, »was ik maar te Caza Azul, dan zou ik ook gelukkig zijn 1"
Caza Azul was de quinta — het buitenverblijf van den senator.
Deze quinta, met hare witte muren, groene blinden, fraaie tuinen en
lommerrijke dreven, die hij zich thans beklaagde, in een oogenblik
van dwaas eerbejag, zoo roekeloos verlaten te hebben, en die hij
helaas ! niet meer durfde hopen immer weder te zullen zien.
Het was zonderling, maar hoe meer de senator op zijne reis
vorderde; hoe minder hij geloofde haar tot een goed einde te zullen
brengen.
Hij had zich reeds zoo menigmaal genoodzaakt gezien om op zijn
tocht stil te houden en naar een reeds vroeger bereikt punt terug te
keeren, dat hij werkelijk meende zich binnen een toovercirkel te bevinden, die hem onverbiddelijk insloot en daar hij nooit weder uit zou
komen.
Als hij een bosch moest omrijden of een engen weg tusschen twee
bergen moest doortrekken, wierp hij de oogen schichtig om zich heen
en prevelde bij elk verdacht punt :
»Hier wachten ze mij zeker!"
Was hij het gevaarlijke bosch voorbij of den bergpas ongehinderd
doorgereden, dan riep hij, in plaats van zich geluk te wenschen dat
hij er heelhuids af was gekomen, met bedenkelijk hoofdschudden :
»0 ! die verwenschte Picar os ! zij weten wel dat ik hun toch niet
ontsnappen zal, zij spelen met mij als de kat met de muis."
Evenwel waren er reeds twee dagen sedert zijn vertrek verloopen,
en was er niet het minste gebeurd dat de vrees van den senator
scheen te bevestigen. Dien morgen zelfs, was hij het veer der Ca-
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rampangue gepasseerd en naderde hij met rasse schreden de Biobio,
die hij tegen zonsondergang hoopte te bereiken.
De Biobio vormt de grensscheiding tusschen het land der Arauca
nen en de republiek Chili ; het is een vrij smalle maar zeer snelle
stroom, die van de bergen afdaalt, Concepcion doorloopt en zich
een weinig ten zuiden van Talcahueno in zee uitstort.
Eenmaal deze rivier over zijnde, kon de senator zich behouden rekenen, daar hij alsdan op Chiliaansch grondgebied was.
Maar hij moest de Biobio nog altoos passeeren.
Daar zat hem de zwarigheid !
De stroom heeft slechts ééne waadbare plaats, of veer, en dit veer
ligt een weinig beneden Concepcion.
Don Ramon was er zeer goed mede bekend, maar een heimelijk
voorgevoel waarschuwde hem er niet te dicht bij te komen, want
daar zouden hem al de ongelukken treffen die hij sedert het begin
zijner reis had gevreesd.
Ongelukkigerwijs had de senator geene keus, hij kon geen anderen
weg inslaan, hij moest volstrekt besluiten, om, of het veer te doorwaden, of voor altoos opgeven den Chiliaanschen bodem te betreden.
Don Ramon aarzelde, als een tweede Cesar bij zijn vermaarden
tocht over den Rubicon, maar zonder twijfel om gansch andere
redenen ; eindelijk, toen hij er geen ander middel op zag, gaf de
senator, willens of onwillens zijn paard de sporen, daalde af naar
de rivier in de richting van het veer, en beval zijne ziel aan al de
sinten der Spaansche legende, en die haar kent, weet welk eene
rijke verzameling het is.
Het paard was bek-af, maar de reuk van het water dien het bij
instinct reeds in de verte opsnoof, gaf het nieuwe kracht en het
arme beest galoppeerde vroolijk naar het veer, langs de tallooze
kronkelpaden, die zich in het hooge gras kruisten, gebaand door de
vossen, welke hier zeer talrijk zijn, of door de muildieren en de
Indiaansche jagers.
Ofschoon de rivier nog niet zichtbaar was, hoorde don Ramon
toch reeds het dof geruisch der wateren.
Hij reéd op dit oogenblik langs een somberen heuvel, uit welks
rijk met bosch bekleede hellingen hem nu en dan zonderlinge geluiden tegenklonken.
Het paard, even schichtig als zijn meester, stak de ooren op en
verdubbelde zijne snelheid.

Don Ramon durfde nauwelijks ademen en zag bij iederen stap vreesachtig rond. Hij was thans dicht bij het veer, dat hij reeds op korten
afstand zien kon, toen op eens eene ruwe stem in zijn oor klonk
en hem onbewegelijk deed stilstaan, alsof hij plotseling in een marmerblok veranderd was.
Een tiental Indiaansche krijgslieden omringden hem aan alle kanten.
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Die krijgslieden werden aangevoerd door het Zwarte Hert, den onderToqui der Aucas.
Wat in dezen oogenblik het zonderlingste scheen, was, dat na het
verdwijnen van zijn eersten schrik, de senator zich terstond meer op
zijn gemak gevoelde. Thans meende hij ten minste te weten waaraan
hij zich te houden had : het gevaar dat hem zoo lang had bedreigd,
was wel is waar eindelijk gekomen, maar toch, het zag er minder
schrikbarend uit dan hij het zich had voorgesteld.
Een der kenmerkende eigenschappen der vrees is, dat zij de onzichtbare gevaren onmatig vergroot en daarentegen de werkelijkheid,
hoe gevaarlijk zij ook wezen mag, veel minder en verontrustend doet
vinden dan de schrikbeelden die men zich straks voorspiegelde.
Van het oogenblik af dat de senator zich gevangen zag, nam hij
zich voor om zijne rol zoo fijn mogelijk te spelen, en vooral niet te
laten vermoeden dat hij éen brief bij zich had.
Intusschen kon hij een zucht van spijt niet onderdrukken toen hij
het veer zag, dat nauwelijks twintig schreden van hem af hem zoo
verleidelijk toelachte. Dat mocht toch waarlijk wel ongelukkig worden
genoemd ! tot hiertoe was hij reeds al de hindernissen die het volbrengen van zijne reis bemoeielijkten te boven gekomen, om helaas !
in het gezicht der haven schipbreuk te lijden.
Het Zwarte Hert beschouwde hem eene poos met aandacht, eindelijk legde hij de hand op de teugels van zijn paard en zeide hem,
als zocht hij in zijn geheugen een half uitgewischt beeld terug :
»Ik geloof dat ik het bleekgezicht meer gezien heb."
»Dat is ook waar, hoofdman," antwoordde de senator, terwijl hij
zijn gezicht zoo goed mogelijk in een vriendelijken plooi zette. »Wij
zijn oude vrienden."
»Ik ben geen vriend van de Huincas," zei de Indiaan barsch.
»Ik wilde zeggen," hervatte don Ramon, »dat wij oude kennissen
zijn!'
»Goed ! wat doet de Chiaplo hier!"
»Hm !" zuchtte de senator. »Ik doe hier niets en wenschte wel dat
ik elders was."
Het Zwarte Hert fronste de wenkbrauwen.
»Dat de bleekhuid duidelijk antwoorde, een opperhoofd ondervraagt
hem."
»Daar ben ik alleszins toe bereid," hernam don Ramon op bevredigenclen toon, »ondervraag mij slechts."
»Waarheen gaat het bleekgezicht ?"
»Waar ik heen ga ? helaas! dat kan ik u thans niet zeggen, daar
ik uw gevangene ben en gij over mij zult beslissen ; maar anders,
toen ik nog vrij was, stond ik gereed om de Biobio over te gaan."
»Goed ! en de Biobio over zijnde ?"
»0 ! dan zou ik mij gehaast hebben om naar mijne quinta te komen,
die ik nooit had moeten verlaten."
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»Het bleekgezicht is zeker met eene zending belast van de zijde
der krijgslieden zijner natie ?"
»Ik !" riep de senator, op een toon, zoo vrij en oprecht als hem
mogelijk was, maar met een onwilligen blos, »wie zou mij met eene
zending hebben belast ? mij, een ongewapend en weerloos man?"
»Goed," zei het Zwarte Hert, »mijn broeder verdedigt zich uitmun-

tend, hij is zeer slim."
»Ik verzeker u, hoofdman . . • •" hervatte de senator nederig.
»Waar is de collier ?"
»Van welke collier spreekt gij ? ik begrijp u niet."
»Van die, welke gij aan den kommandant van Concepcion moet
overbrengen."
»Ik ?"
»Ja, gij."
»Ik heb er geen."
»Mijn broeder spreekt goed ; maar de krijgslieden der Aucas zijn
geen vrouwen, zij weten wel te ontdekken wat men voor hen wil
verbergen ; dat mijn broeder afstijge."
Don Ramon gehoorzaamde.
Alle weerstand was hier onmogelijk ; bovendien, don Ramon zou
zich in geen geval hebben durven verdedigen. Zoodra hij was afgestegen, werd zijn paard weggeleid. De senator zuchtte diep toen hij
zich van zijn armen draver gescheiden zag.
»Dat het bleekgezicht mij volge," zei het Zwarte Hert.
»Hm !" mompelde don Ramon, »waar moeten wij nu naar toe ?"
»Naar den Toqui en naar den Grooten-Arend der blanken."
»0 wee !" mompelde don Ramon in zich zelven, »dat wordt erger,
ik geloof dat ik moeite zal hebben om er zonder kleerscheuren af
te komen."
De krijgslieden die hem wegleidden begaven zich thans met hunnen gevangene door het kreupelbosch dat den voet des heuvels bedekte, en na een vrij moeielijke opklimming van bijna een kwartieruurs hadden zij het kamp bereikt
»De generaal Bustamente en Antinahuel wandelden samen al pratende tusschen de rijen der hier en daar gelegerde krijgslieden.
»Wat is dat?" vroeg de generaal.
»Een gevangene," antwoordde het Zwarte Hert op den senator
wijzende.
»Wel zoo 1" riep de generaal, die hem duidelijk herkende, »dat is
mijn waarde vriend don Ramon ! Welk gelukkig toeval brengt u in
deze streek ?"
»Gelukkig toeval, inderdaad ! dewijl ik u hier aantrof," zei de senator met een gedwongen lachje, »ofschoon ik bekennen moet dat ik
er volstrekt niet op rekende."
»Hoedat! niet op rekende ? hebt gij mij dan niet min of meer gezocht ?" schertste de generaal.
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»De hemel beware mij !" riep de senator onbedacht, maar hij herstelde zich spoedig en vervolgde : »dat is te zeggen, het is een onverhoopt geluk dat ik u hier ontmoet."
»Dat kan ik wel denken ! en waar gaat gij naar toe, zoo gansch
alleen ?"
»Ik ga weder naar huis."
De generaal en Antinahuel wisselden samen een paar woorden in
stilte.
»Kom met ons mee, don Ramon," hervatte de generaal, »de Toqui
verlangt u te spreken."
Deze uitnoodiging was een bevel, don Ramon begreep het maar al
te goed.
M et genoegen," zeide hij.
In stilte zijn booze gesternte verwenschende, volgde hij de beide
chefs naar de toldo waar de Linda en dona Rosario zich op dit
oogenblik bevonden.
De krijgslieden die den senator tot hiertoe bewaakt hadden, bleven
buiten de deur staan, om nieuwe bevelen af te wachten.
»Gij hebt mij gezegd," begon de generaal zoodra zij in de toldo
waren, »dat gij naar huis terug gingt ?"
»Ja, generaal."
»Zeer goed; gij gaat dus naar Casa Azul, niet waar ?"
»Helaas ! ja, generaal," zuchtte hij.
»Waarom zucht gij ? ik geloof niet dat er iets is dat u beletten zal
uwe reis voort te netten."
»Zoudt gij dat gelooven ?"
»Caspita ! dat hangt alleen van u zelven af."
»Hoe dat ?"
»Zoo gij aan den Toqui den brief overhandigt, dien don Tadeo
gelast heeft om aan generaal Fuentes te Concepcion te brengen."
»Welken brief bedoelt gij, generaal 1"
»Wel, dien gij waarschijnlijk bij u hebt."
»Ik ?"
»Ja, gij."
»Gij vergist u, generaal, ik heb geen brief voor generaal Fuentes
bij mij."
»Denkt gij dat ?"
»Ik weet het zeker."
»De Toqui denkt het tegendeel. Wat zegt gij er van, hoofdman ?"
»Die man liegt, hij moet een collier bij zich hebben," zei Antinahuel.
»Het zal zoo moeielijk niet zijn er ons van te overtuigen," zei de
generaal droogjes. »Zwarte Hert ! eilieve, beste vriend, wees zoo
goed en hang dezen caballero bij zijne duimen aan den eersten boom
den beste, tot hij gezind is zijn brief over te geven."
De senator kreeg een koude rilling.
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,1k moet u hier doen opmerken," vervolgde de generaal, »dat wij
zoo onbescheiden niet zullen zijn om u aan den lijve te betasten."
»Maar ik verklaar u dat ik geen brief heb."
»Bah ! ik weet zeker dat gij er een bij u vinden zult, zoek maar
even ; of er zit niets anders op dan om u met de duimen aan een
boom te hangen."
»Kom," zei het Zwarte Hert, hem de hand op den schouder leggende.
Don Ramon sprong verschrikt achteruit, al zijn moed begaf hem.
»Ik geloof dat ik mij herinner . . . ." stamelde hij.
»Ziet gij ? ik wist het wel."
»Dat ik een brief moest medenemen."
»Heb ik het u niet gezegd ?"
»Maar ik weet niet wat er in staat."
»Caramba 1 dat wil ik wel gelooven. Aan wien is hij geadresseerd ?"
»Ik geloof aan den generaal Fuentes."
»Ziet gij nu wel ?"
»Maar als ik ti den brief overgeef, ben ik dan vrij ?" vroeg hij
aarzelend.
»Waarachtig niet ! die kans is verkeken. Hadt gij mij den brief
goedwillig overgegeven, dan had ik u de vrijheid bijna durven
waarborgen, maar nu, dat begrijpt gij ...."
»Maar nu. . . ."
»Geef over, zeg ik u."
»Daar is hij 1" riep de senator, den brief uit zijn borstzak halende.
De generaal nam den brief aan, brak hem open, liep hem haastig
door, en begaf zich met Antinahuel naar het andere einde der toldo,
waar zij samen eenige minuten zacht stonden te praten.
Eindelijk kwam de generaal bij den senator terug, zijne wenkbrauwen waren samengetrokken, zijn gelaat was streng.
Don Ramon vreesde het ergste, zonder recht te weten waarom.
»Ongelukkige," zei de generaal barsch, »moest gij mij op deze
wijze zoeken te verraden, na de vriendschap die ik u bewezen heb
en het vertrouwen dat ik eenmaal in u stelde P"
»Ik verklaar u, generaal," stotterde de ongelukkige senator, die
zichtbaar verbleekte.
»Zwijg, ellendige spion !" hervatte de generaal met een donderende
stem, »gij hebt mij aan mijne vijanden willen verkoopen, maar de
hemel heeft niet gewild dat gij zulk een verfoeielijk plan zoudt uitvoeren 1 het uur van straf is voor u geslagen, beveel uwe ziel aan God !"
De senator stond als verplet '• hij was wel verre van zulk een
afloop te verwachten, en had zelfs de kracht niet om te antwoorden.
»Brengt dien man weg 1" riep Antinahuel.
De arme senator poogde zich te vergeefs aan de handen der
krijgslieden te ontworstelen, die hem woest aangrepen en de toldo
uitsleepten, ondanks zijn schreeuwen en smeeken.
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Het Zwarte Hert bracht hem aan den voet van een ontzaggelijken
espne — cederboom — wiens dichte takken bijna den ganschen heu-

vel overschaduwden.
Toen hij daar gekomen was, waagde don Ramon eene laatste po
ging en gelukte het hem aan Zijne beulen te ontsnappen, die hem
verbaasd nakeken, terwijl hij als een waanzinnige ijlings den berg
afliep.
Waar ging hij heen? hij wist het niet. Hij vlood zonder omzien,
ja zonder bewustzijn, ten prooi aan doodsangst.
Deze razende vlucht duurde intusschen slechts weinige minuten,
daar zijne krachten weldra waren uitgeput.
Toen de krijgslieden er in geslaagd waren hem weder te vatten,
dat gansch niet moeielijk viel, had de schrik hem reeds nagenoeg
gedood.
Met wijd opengespalkte oogen, staarde hij zonder te zien, en had
geen besef meer van hetgeen er om of met hem gebeurde ; alleen
zijne stuiptrekkingen bewezen dat hij nog leefde.
De Indianen sloegen hem den loopenden knoop van een lasso om
den hals en heschen hem op aan den hoofdtak van den espino.
Hij liet alles met zich doen wat zij goedvonden, zonder den minsten .
tegenstand te bieden.
Toen men hem ophing was hij reeds een lijk.
De schrik had hem gedood.
Arme don Ramon 1 hij had zijn rol uitgespeeld, en viel als het
slachtoffer zijner dwaze eerzucht, zonder zijn geliefd Casa Azul tehebben wedergezien !
-

LXXIII.
DE AUCA.-COYOG.
Het treurig uiteinde van den senator was louter een gevolg van.
Zijne welbekende lafhartige vrees. Had de generaal zich op zijn
woord durven verlaten, dan zou hij hem zeker onmiddellijk ontslagen
hebben. Maar voor alle dingen was het noodig dat het geheim der
expeditie bewaard bleef. Van dit geheim hing het welslagen der
gansche onderneming af, en don Ramon, zoo men hem op vrije voeten had gesteld, zou voor de eerste bedreiging de beste bezweken,
zijn, om er alles van te vertellen wat hij wist.
Aan den anderen kant was het voor een leger te velde, dat zich.
zoo snel van de eene plaats naar de andere moest bewegen, ondoenlijk zich met een lastigen gevangene te Lezwaren, die ieder oogenblik had kunnen ontsnappen
Eindelijk was ook de generaal niet rouwig dat hij dit slachtoffer-
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aan de barbaarsche woede zijner bondgenooten kon overlaten, om
zich door een afdoend bewijs zijner inschikkelijkheid des te beter van
hunne trouwe medehulp te verzekeren.
De noodlottige samenloop van al deze omstandigheden en overwegingen, was de oorzaak van den dood des ongelukkigen raadsheers,
die, wij moeten het bekennen, in dit sombere treurspel min of meer
de rol van zondebok vervulde.
Nauwelijks was de terechtstelling van den senator afgeloopen, of
de chasquis — herauten — riepen de gezamenlijke opperhoofden
op voor den grooten Auca-Coyog, die in het midden van het legerkamp, voor de toldo van den Toqui zou gehouden worden.
Weldra hadden zich een dertigtal Ulmenes en Apo-Ulmenes op
de aangewezen plek vereenigd.
Zij namen in alle deftigheid plaats op de ossenschedels, die voor
hen als zetels waren gereed gezet, en wachtten in stilte het oogenblik
af dat de Toqui in den raad zou verschijnen.
Antinahuel liet zich niet lang wachten, hij trad den kring der
vergaderden binnen, gevolgd door den generaal.
Bij de komst van den Toqui stonden al de opperhoofden op, groetten
hem eerbiedig en gingen weder zitten.
Antinahuel had den brief in zijne hand dien men bij don Ramon
gevonden had.
Hij gaf de opperhoofden hun groet plechtstatig terug en vatte het
woord op.
»Ulmenes, Apo-Ulmenes en gij, opperhoofden van de vier Utal Mapus
van het Araucaansche bondgenootschap," begon hij, »ik heb u door
de herauten laten bijeenroepen om u de collier mede te deelen, gevonden bij den spion die op mijn bevel zoo even werd ter dood gebracht ; die collier zal, zoo ik meen, ons besluit veranderen, aangaande
de groote malocca, voor welke wij ons hier verzameld hadden. Onze
bondgenoot, de groote Arend der blanken, zal u den collier nader
verklaren; dat mijn broeder haar voorleze," vervolgde hij tegen den
generaal, hem het papier overhandigende.
Don Pancho Bustamente, die onbeweeglijk naast het opperhoofd
stond, nam den brief over, opende dien en las met luider stem het
navolgende :
,

,

Aan den generaal Fuentes, Kommandant
van Concej5cion.

»Mijn waarde Generaal!
»De bedenkingen die gij gemeend hebt ter zake van het door mij
»ontworpen plan van den veldtocht te moeten in 't midden brengen,
»heb ik aan den raad te Valdivia ter overweging voorgelegd ; die
»tegenwerpingen zijn alleszins gegrond bevonden ; dien ten gevolge
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»is het voornoemde plan naar uwe aanmerkingen gewijzigd, in zoo»verre namelijk, dat de vereeniging onzer twee legerkorpsen onnoodig
»is geoordeeld.
»Gij zult dus voortgaan met de provincie Concepcion te dekken,.
»door de linie der Biobio te behouden, die gij niet zult overtrekken
»voor en aleer gij nieuwe orders ontvangt ; van mijne zijde zal ik
»met zeven-duizend man die ik onder mijne bevelen vereenigd heb,
»op Arauco marcheeren, welke stad ik zal bestormen en verwoesten,.
»zoowel als alle Araucaansche steden en dorpen die ik op mijn
»tocht ontmoet. Dit plan biedt ons des te meer kans op welslagen„,
»daar de vijand, volgens bericht van vertrouwde spionnen, zich omtrent
»onze voorgenomen bewegingen in eene bedriegelijke gerustheid be»vindt, en wel verre van op verdediging bedacht te zijn, zich over»tuigd houdt dat hij ons veilig zal kunnen aantasten. De brenger van
»dezen brief is iemand dien gij wel kent en wiens onbeduidendheid
»zelve hem des te gereeder in staat zal stellen om de vijandelijke
»liniën ongehinderd door te komen. De Araucanen zullen onmogelijk.
»kunnen vermoeden dat wij aan een man van zoo volslagen onbe»kwaamheid zulk een belangrijken brief zouden toevertrouwen. Gij
»kunt u van dit individu gemakkelijk ontdoen, door hem vooreerst
»op te sluiten en hem dan naar zijn buitenverblijf te zenden, met
»bevel om het niet te verlaten zonder een door mij geteekend verlof.
»Dit is alles wat deze brief u te melden heeft, en hiermede,_
»generaal, beveel ik u aan Gods heilige hoede, tot heil van het.
»dierbaar vaderland.
get. »Don TADEO DE LEON,
„Dictator, generaal en chef van het bevrij„dingsleger
.”

Het voorlezen van dit stuk werd door al de opperhoofden met de
grootste aandacht aangehoord.
Toen de generaal geëindigd had, nam Antinahuel het woord.
»Deze collier," zeide hij, »was met vreemde karakters geschreven.
die onze broeder het bleekgezicht heeft weten te ontcijferen; wat
denken de Ulmenes van deze legerorde ? ik ben gereed hunne aanmerkingen te hooren."
Een der voornaamste Toquis, een eerwaardig grijsaard, begaafd,
met groote scherpzinnigheid en algemeen beroemd wegens zijne wijsheid en ondervinding, stond op te midden van de diepste stilte.
»De bleekgezichten zijn zeer listig," zeide hij, »het zijn vossen in
kwaadwilligheid en jaguars in wreedheid ; deze legerorde is dus een
strik dien zij de goede trouw der Aucas zoeken te spannen, om hun
de geduchte linie te doen verlaten die zij hebben bezet ; maar de
krijgslieden der Aucas zijn ook wijs, zij lachen om de bedriegerij der
Huincas en zij zullen het veer der Biobio niet verlaten, want het is
van de inname van dezen post dat het welslagen van den strijcl,
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afhangt. De gemeenschap tusschen de twee legerkorpsen der blanken
is er door gebroken, even als het lichaam van eene slang dat niet
een bijl midden door is gehakt; zij zoeken zooveel mogelijk hunne
verstrooide legermacht te vereenigen, maar het zal hun niet gelukken.
De Aucas moeten derhalve de stelling die zij thans bezetten, onherroepelijk blijven inhouden. Ik heb gezegd. Heb ik goed gesproken,
doorluchtige mannen?"
Deze toespraak, met eene ferme stem en door een der meest
geëerbiedigde opperhoofden uitgesproken, had op de vergaderde
Ulmenes een diepen indruk gemaakt.
»Het opperhoofd heeft goed gesproken," riep de generaal Bustameute, dien het inzonderheid te doen was om zijn plan van inval te
zien volgen, »ik ben volkomen van hetzelfde gevoelen."
Een ander opperhoofd stond op en sprak op zijne beurt.
»De blanken zijn wel zeer listig, zoo als mijn vader met recht heeft
aangemerkt," zeide hij, »het zijn rechte vossen zonder moed, zij durven alleen vrouwen en kinderen vermoorden, terwijl zij vluchten
wanneer zij een krijgsman der Aucas te zien krijgen ; maar deze
collier zegt volkomen de waarheid en legt al hunne gedachten bloot ;
de wijze waarop de collier is ingericht, en de bewoordingen die er in
voorkomen, zoowel als de man aan wien men de bezorging had opgedragen, — alles bevestigt mij in mijn gevoelen, dat zij de volle
waarheid behelst. Intusschen zijn er door den grooten Toqui naar alle
kanten spionnen uitgezonden om de bewegingen der blanken op te

nemen ; laten wij hunne terugkomst afwachten ; naar de berichten die zij
ons brengen zullen, kunnen wij ons gedrag regelen en ons tevens overtuigen of de inhoud van deze collier waar of valsch is. Opperhoofden der
Aucas, wij allen hebben vrouwen en kinderen, aan wier veiligheid wij het
eerst moeten denken ; wij mogen dus geen malocca op het grondgebied des vijands ondernemen, zoolang wij onze bloedverwanten en
vrienden zonder verdediging achter ons laten : bovendien, gelijk gij
ziet, is het geheim onzer onderneming reeds bekend, de Huincas
zijn op hunne hoede ; laat ons dus voorzichtig zijn, opperhoofden,
en niet in den strik vallen terwijl wij zelven rneenen aan onze vijanden er een te spannen. Ik heb gezegd ; dat mijne broeders het wel

overwegen. Heb ik goed gesproken, machtige mannen ?"
Het opperhoofd ging weder zitten.
Op zijne toespraak volgde eene groote opschudding.
Een gedeelte van den raad helde over tot zijn gevoelen. De Araucanen zijn zeer gehecht aan hunne familie. De gedachte dus dat zij
hunne bloedverwanten, vrouwen en kinderen weerloos achterlaten en
aan de ongenade der vijanden zouden prijs geven, baarde hun een

geweldige onrust.
Generaal Bustamente volgde de weifelende gevoelens van den raad.
met de meeste belangstelling : hij begreep dat, wanneer de opper
hoofden, in plaats van den beraamden inval te wagen, tot eene achter-
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waartsche beweging mochten besluiten, de goede uitslag van zijne
onderneming gevaar liep en bijna hopeloos stond ; hij nam het woord :
»Wat mijn broeder gezegd heeft is zeer juist," zeide hij ; »maar
zijne meening berust slechts op eene veronderstelling ; de blanken
kunnen over geene genoegzame macht beschikken om een inval op
het grondgebied der Araucanen te wagen ; zij zullen het slechts met
den stormpas doortrekken, om hunne rijkste en meest bedreigde
provinciën te hulp te snellen. Dat mijne broeders dus een kamp van
duizend uitgelezen krijgslieden hier achterlaten, om het veer te verdedigen, en zoodra de nacht komt de Biobio stoutmoedig overtrekken,
dan sta ik hun borg voor een goeden uitslag ; zij zullen overal de
verschrikte bevolking voor zich uitdrijven en Santiago zonder tegenstand bereiken. Ik ben overtuigd dat de lastbrief bij den spion gevonden, valsch is, en dat de generaal Fuentes van onze stelling geen
kennis draagt ; ons krijgsgeluk hangt van de snelheid onzer bewegingen af ; aarzelen is alles op het spel zeden ; terugtrekken is alles
verliezen ; vooruitrukken integendeel is ons van de overwinning
te verzekeren ! Ik heb gezegd : heb ik goed gesproken, machtige
mannen ?"
»Mijn broeder is een bekwaam krijgsman," zeide Antinahuel, die
dadelijk het woord opnam ; »het plan dat hij voorstelt bewijst zijne
ondervinding. Even als hij, geloof ik zoolang als het tegenbewijs niet
geleverd wordt, dat de collier valsch is, en dat wij, zonder ons met
een vijand, die te zwak en te ver af is om ons te schaden, bezig te
houden, daarentegen nog dezep nacht het grondgebied der blanken
moeten binnenrukken."
Generaal Bustamente haalde ruimer adem , zijne zaak was gewonnen.
Al de opperhoofden schenen geneigd zich naar het gevoelen van

Antinahuel te schikken.
Op dit oogenblik kwam de onder-Toqui, het Zwarte Hert, de vergadering binnenstormen, hij scheen geheel buiten adem en in de
grootste beweging.
»Wat is er gebeurd ;" vroeg hem de Toqui.
»Verscheidene spionnen zijn terug," antwoordde het Zwarte Hert.

»Wel," hervatte de Toqui, »en wat brengen zij voor nieuws!"
»Allen berichten uit eenen mond, dat de Spanjaarden met aanzienlijke strijdkrachten, kanonnen enz., Arauco berend hebben."
Bij deze verklaring ontstond er plotseling eene algemeene verslagenheid.
»Dat is nog alles niet," vervolgde het Zwarte Hert.
»Dat mijn broeder spreke," zei Antinahuel, de opperhoofden met
een wenk tot stilte vermanende.
»Hoort!" rièp het Zwarte Hert met eene sombere stem, »Illicura,
Boroa en Nagtolten zijn aan de vlammen opgeofferd en al de inwoners over de kling gejaagd ; een ander korps troepen, nog aanzien-

lijker dan het eerste en blijkbaar daarmede samenwerkende, loopt het
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platteland af, even als het vorige de zeekust ; ziedaar de inhoud der
berichten door de spionnen aangebracht. Ik heb gezegd."
Eene verschrikkelijke verbolgenheid maakte zich van de Ulmenes meester, men hoorde aan alle zijden niets dan kreten van woede en wanhoop.
Antinahuel poogde een tijdlang vruchteloos de orde te herstellen ;
eerst na verloop van tien minuten werd de vergadering weder kalm
en heerschte er de vorige stilte.
Toen nam het oppei hoofd, dat reeds vroeger den aftocht had aangeraden, andermaal het woord :
»Wat toeft gij nog langer, opperhoofden der Aucas?" riep hij met
een bulderende stem, »hoort gij dan het geschrei uwer vrouwen en
kinderen niet, die uvk e hulp inroepen ? Ziet gij de vlammen niet, die
uwe woningen verteren en uwe oogsten verdelgen ? Te wapen ! krijgslieden, te wapen ! 't is niet langer de vijandelijke bodem dien gij
moet bestormen, 't is de uwe dien gij moet verdedigen ! de minste
aarzeling wordt eene misdaad, het bloed der Araucanen, bij stroomen
vergoten, schreit om wraak Te wapen ! te wapen !"
»Te wapen !" brulden al de krijgslieden, opstaande als één man.
Er volgde een oogenblik van onbegrijpelijke verwarring, het was
een chaos en een gejoel dat zich niet laat beschrijven.
Generaal Bustamente trok zich in zijne toldo terug, schier razende
van spijt.
»Wel !" vroeg hem de Linda, zoodra zij hem zag binnenkomen,
»wat is er toch - gebeurd ? Wat beteekent dat geschreeuw en dat
tumult ? Zijn de indianen tegen hunne opperhoofden in opstand ?"
»Neen," antwoordde de generaal wanhopig, »don Tadeo, die als
een verbitterde duivel mijn ondergang zoekt, heeft al mijne plannen
verschalkt, ik ben verloren, het leger der Indianen trekt terug."
»Terug ?" herhaalde de Linda woedend ; »terug ? zegt gij," en nu
Antinahuel te gemoet ijlende, die op dit oogenblik binnenkwam, vervolgde zij op denzelfden toon : »Wat, gij ! gij ! trekt gij terug ! vlucht
gij ! verklaart gij u overwonnen ? trekt don Tadeo, de aartsvijand van
uw geslacht tegen u op ? en zijt gij bang ? Lafaard ! lafaard ! trek een
vrouwenkleed aan ! gij zijt geen krijgsman meer ! gij zijt geen man t
gij zijt een oud wijf!"
De Toqui wees haar terug met een blik van de uiterste verontwaardiging.
»Vrouw, gij zijt dwaas !" riep hij. »Wat vermag een mensch tegen
het noodlot ? meent gij dat ik mijn vijand ontvlucht ? ik trek hem
integendeel te gemoet ; al moest ik hem ditmaal alleen bestrijden,
zou ik mij met hem meten."
En zich toen dadelijk tot dona Rosario wendende, vervolgde hij,
met de meeste zachtzinnigheid :
»Mijne zuster kan hier niet blijven ; het kamp moet worden opgeheven, zij en dona Maria zullen de mosotones volgen die ik belast
heb om beiden te beschermen."

bladz, 164.

en wierp hem op den grond, waar de Toqui nog een oogenblik lag te stuiptrekken,
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Het jonge meisje stond op en volgde zonder tegenspreken.
Eenige minuten later was het kamp ontruimd en verlieten de
Araucanen hunne onneembare stelling, die Antinahuel vroeger met zooveel beleid gekozen had.
Op dringend verzoek van generaal Bustamente, bewilligde hij echter om het Zwarte Hert met achthonderd uitgelezen krijgslieden achter te laten, ten einde het veer te verdedigen wanneer de Chilianen
mochten beproeven de rivier over te steken.
De laatste stralen der ondergaande zon verguldden het Araucaansche leger, toen het naar de vlakte afdaalde en eindelijk in de verte
verdween, geen ander spoor achterlatende dan een wolk van stof,
die de bosschen aan den gezichteinder verduisterde.
Antinahuel richtte zich met geforceerde marschen naar de vallei
van Condorkanki, waar hij vétör de Chilianen hoopte aan te komen, om
hen in stukken te houwen eer zij tijd hadden zich in slagorde te scharen.
Het Zwarte Hert was een welervaren opperhoofd, hij begreep al
het gewicht van den post die aan zijne zorg was toevertrouwd.
Zoodra de nacht begon te dalen, zond hij in alle richtingen veldontdekkers uit, cm de oevers der rivier te bespieden en de bewegingen des vijands in 't oog te houden.
Door de geruststellende rapporten zijner spionnen misleid, was hij
een oogenblik bedacht om de buitenste posten in te trekken ; maar
bij nadere overweging, begreep hij spoedig dat hier wel een krijgslist achter kon schuilen. Hij verdubbelde dus zijne waakzaamheid, om
niet overrompeld te worden.
Zijne vermoedens hadden hem niet bedrogen : tusschen elf en
twaalf ure des nachts, vielen zijne voorposten met overhaasting terug
en verwittigden hem dat er op den anderen oever der rivier een
lange rij Chiliaansche ruiters in aantocht was, die zich als een onmetelijke slang in de richting van het veer uitbreidde.
De maan, die op dit oogenblik opkwam, deed weldra allen twijfel
verdwijnen, toen men in hare zilveren stralen de punten der lange
Chiliaansche lansen zag schitteren.
Het Zwarte Hert had niet meer dan tweehonderd vijftig met schietgeweer gewapende krijgslieden ; deze liet hij in de voorste linie aan
den rivieroever post vatten en door zijne lansiers ondersteunen.
Maar terwijl het heldere maanlicht hem in staat stelde de bewegingen des vijands gemakkelijk waar te nemen, verleende het ook
aan deze dezelfde goede dienst, om de zijne te bespieden.
Nauwelijks kwamen zij onder het bereik hunner kogels, of de Araucanen openden een hevig vuur op de Chiliaansche ruiters die de rivier overstaken.
Verscheidene van deze vielen.
Op het zelfde oogenblik stelde de vijand op den anderen oever
vier stukken kanon in batterij, en verspreidde door een geweldig

schrootvuur dood en verschrikking in de gelederen der Indianen.
OPPERH. D. AUCAS. II.
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De Aucas, door een hagelbui van kogels gedecim2erd, poogden te
vergeefs hunne gelederen aan te vullen.
Eene tweede losbranding bracht hunne reeds half gebroken liniën
nog meer in verwarring.
Intusschen was een sterk detachement Chilianen het veer overgetrokken, en stormden zij met ongehoorde woede op de Aucas in.
Van dat oogenblik af aan stond de kans van den strijd niet langer
gelijk.
De Aucas, ondanks hunne onversaagdheid, werden gedwongen
te wijken, en lieten bijna twee honderd dooden op de plaats achter.
Te vergeefs trachtten zij zich weder te vereenigen en op nieuw
stand te houden. Met blank geweer vervolgd, veranderde hun aftocht
weldra in eene volslagen nederlaag en ondanks de pogingen van het
Zwarte Hert, die als een leeuw vocht, namen zij in alle richtingen de
vlucht en lieten den vijand geheel meester van het slagveld.
Het door don Tadeo beraamde plan was dus volkomen gelukt.
Het legerkorps van den generaal Fuentes had den overtocht
der Biobio geforceerd en was op Araucaansch grondgebied doorgedrongen.
Dank zij de weloverlegde list van den dictator, was het tooneel
van den krijg verplaatst, en zagen de Aucas, in stede van den oorlog, zoo als zij voornemens waren, op Chiliaansch grondgebied over
te brengen, zich genoodzaakt hun eigen land te verdedigen.
Zij hadden aanvallers willen zijn, en werden daarentegen aangevallen.
Van dit oogenblik af aan zou de veldtocht door het winnen of verliezen van een enkelen slag worden beslist.

LXXIV.
HET MENSCHENOFFER.
Het leger onder kommando van generaal Fuentes, bestond uit
twee duizend man voetvolk, achthonderd ruiters en zes stukken geschut. Eene geduchte macht voor een land dat zoo weinig bevolkt is
en waar het soms ongelooflijk veel moeite kost, om een leger van
de helft dezer sterkte op de been te brengen.
Nauwelijks was de overtocht bewerkstelligd en de rivieroever door
de Indianen ontruimd, of de generaal liet zijne troepen kampeeren.
om hun eenige uren rust te verschaffen, eer zij den marsch zouden
hervatten en hunne vereeniging met het korps van den dictator be-

werkstelligen.
Op het oogenblik dat de generaal zijne laatste bevelen had gegeven en zijne veldtent wilde binnentreden, kwam er een Indiaan bij hem.
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»Wat wilt gij, Joan ?" vroeg hij.
»Daar het groote opperhoofd hem hier thans missen kan, zou
Joan gaarne terugkeeren naar het opperhoofd dat hem gezonden heeft."
»Dat staat u vrij, mijn vriend ; ik geloof echter dat gij beter zoudt
doen, bij het leger te blijven."
De Indiaan schudde het hoofd.
»Ik heb mijn vader beloofd dat ik onmiddellijk zou terugkeeren,"
zeide hij.
»Ga dan, ik kan of wil u niet tegenhouden : ik wil u geen brief
medegeven, die zou u maar in gevaar brengen zoo gij gevangen werdt."
»Ik zal doen wat het groote opperhoofd mij beveelt."
»Ik wensch u goede reis, maar pas vooral op dat gij niet gevangen wordt, als gij de vijandelijke linie doorkomt."
»Joan zal niet gevangen worden."
»Vaarwel dan, vriend," zeide de generaal, hem met de hand een ,
;aanmoedigenden afscheidsgroet toewerpende, waarop hij zijne tent
binnentrad.
Joan toefde geen oogenblik om van het bekomen verlof gebruik
te maken en verliet onmiddellijk het kamp.
Het was een donkere nacht en de maan verschool zich thans
achter dikke wolken, zoodat de Indiaan veel moeite had om in de
duisternis den weg te vinden. Menigmaal was hij genoodzaakt op
zijne schreden terug te keeren en een grooten omweg te maken, om
de plaatsen te vermijden die hij gevaarlijk achtte. Zoo marcheerde
hij nagenoeg op den tast tot de dag aankwam.
Bij het eerste schemeren des dageraads sloop hij als eene slang
door het hooge gras, hij hief het hoofd op en sidderde onwillekeurig.
Door de duisternis misleid, was hij juist in het Araucaansche kamp
geraakt.
Hij zag zich op eens te midden van het detachement van *het
Zwarte Hert, die er eindelijk in geslaagd was om zijn verstrooide
manschappen te verzamelen en thans de achterhoede uitmaakte van
het groote Araucaansche leger, waarvan men de bivakvuren op twee
uren afstands aan den verren horizon kon zien.
Joan was echter de man niet om zich licht te laten ontmoedigen.
Hij bemerkte weldra dat de schildwachten nog niet waren uitgezet,
en wanhoopte dus niet om ongemoeid weg te komen.
Hij maakte zich echter geene illusiën en ontveinsde zich niet dat
zijne positie allergevaarlijkst was ; doch daar hij alles koelbloedig
overwoog, nam hij zijne maatregelen zoo goed als de omstandigheden
het eenigszins toelieten.
Na zich eenige oogenblikken bedacht te hebben, kroop hij langs
denzelfden weg terug dien hij gekomen was, en hield nu en dan een
poosje stil om te luisteren.
Gedurende eenige minuten ging alles goed. Niets verroerde zich.
De diepste stilte bleef heerschen in het rond.
.
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Joan haalde ruimer adem. Nog eenige minuten en hij was gered.
Ongelukkig bracht het toeval hem op dit oogenblik met het Zwarte
Hert zelf in aanraking, daar deze als een waakzaam opperhoofd juist
de ronde deed om de posten te bezoeken.
De onder-Toqui reed terstond op hem af.
»Mijn broeder is vermoeid," zeide hij op spotachtigen toon, »hij
heeft lang genoeg als een adder door het gras gekropen, het wordt
tijd dat hij van plaats verandere."
»Daar ben ik juist op bedacht," antwoordde Joan zonder zich vervaard te toonen.
En op eens als een panter opspringende, zat hij het volgende
oogenblik achter den Toqui te paard, en sloeg hem eer deze op
tegenweer bedacht was, den arm zoo forsch om het lijf, dat hij zich
niet verroeren kon.
»Help 1" riep het Zwarte Hert, met eene sterke stem.
»Nog een enkel woord en gij zijt dood !" dreigde hem Joan.
Maar het was reeds te laat. De noodkreet van het opperhoofd was
door de zijnen gehoord en een aantal krijgslieden schoten van alle
kanten toe om hem te helpen.
»Hond van een lafaard !" brulde Joan, die zich verloren zag maar
zijne stelling niet opgaf, »sterf dan !"
Hij stak hem met zijn vergiftigden dolk tusschen de schouders, en
wierp hem op den grond, waar de Toqui nog een °ogenblik lag ie
stuiptrekken, maar terstond den geest gaf als door den bliksem getroffen.
Joan maakte zich meester van zijn paard en reed met gevierden teugel op de Indianen in, die hem den doortocht beletten.
Dit was eene onbesuisde poging.
Een der gewapenden legde zijn geweer op hem aan, en het paard
viel met verbrijzelden schedel ter aarde, Joan in zijn val medeslepende.
Thans kwamen twintig Indianen op Joan af, en bonden hem, eer
hij een °ogenblik tijd had om tegenweer te bieden. Alleen was het
hem gelukt zijn ponjaard te verbergen, dien zijne vijanden zelfs
niet zochten, daar zij meenden dat hij al zijne wapens had weggeworpen.
De dood van het Zwarte Hert, een der meest geachte krijgsoversten zijner natie, bracht onder de Araucanen groote verslagenheid te
weeg.
Een ander Ulm en nam terstond in zijne plaats het kommando
op zich.
Joan en een Chiliaansch soldaat, die in het jongste gevecht gevangen was gemaakt, werden te zamen naar het kamp van Antinahuel
gebracht.
Laatstgenoemde vernam met bittere teleurstelling den dood van
het Zwarte Hert, hij verloor in hem niet slechts een goed vriend,
maar tevens een onschatbaar plaatsvervanger.
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Het gebeurde van den afgeloopen nacht verspreidde grooten schrik
,onder de Araucanen, en om den moed der zijnen weder eenigszins
op te wakkeren, besloot Antinahuel tot eene indrukwekkende vertooning, namelijk het opofferen der twee gevangenen aan Guecuba,
den geest des kwgads.
Het menschenoffer, moeten wij bekennen, wordt onder de Aucas
meer en meer zeldzaam, maar zij maken er nog van tijd tot tijd gebruik van, als zij hunne vijanden willen afschrikken door hun te
bewijzen dat zij besloten zijn om een oorlog te voeren zonder:! genade.
Intusschen drong de tijd, het leger z ou onmiddellijk moeten opbreken. Antinahuel bepaalde dus dat het offer onverwijld zou plaats
hebben.
Op korten afstand, buiten het kamp, trokken de Ulmenes een kring,
in welks midden de strijdbijl van den opper-Toqui in den grond werd
geplant.
Hier werden de twee gevangenen binnengeleid. Zij waren nu niet
meer gebonden, maar zaten elk op een oud paard, dat men uit verachting den staart en de ooren had afgesneden.
Joan, als de meest schuldige, zou het laatst worden geofferd, en
den dood van zijn makker bijwonen, om een voorsmaak te hebben
van het lot dat hem te wachten stond.
Maar zoo in dit rampzalig- oogenblik alles scheen samen te loopen
-om den dapperen Indiaan den moed te doen verliezen, hij zelf was wel
verre van alle hoop op behoud te laten varen.
De Chiliaansche krijgsgevangene was een ferm soldaat en met de
2eden der Araucanen te goed bekend om een oogenblik aan het lot
'te twijfelen dat hem verbeidde, hij had dus besloten om onverschrokken den dood te ondergaan.
Hij werd naast de strijdbijl geplaatst met het aangezicht naar de
Chiliaansche grenzen om hem met des te meer verdriet aan het van, dat hij nooit zou wederzien.
derland te doen denke
Men deed hem van het paard stijgen, en gaf hem een bundel
stokjes in de hand en een puntigen knuppel; mei laatstgenoemde
moest hij een kuil of greppel graven, in welke hij, naarmate hij vorderde, de stokjes moest planten, onder het uitspreken van de namen der
Araucaansche krijgslieden, die hij in den loopvan zijn leven gedood had.
De Chiliaan ging hiermede onverschrokken voort, en voegde bij
iederen naam dien hij uitsprak een bittere verwensching tegen zijne
vijanden, die door de Aucas met vreeselijk vloeken werd beantwoord.
Toen hij al de stokjes in de groeve had gestoken, trad Antinahuel
naderbij en zeide tot hem :
»De Huinca is een dapper krijgsman ; hij bedekke DU de groeve
die hij gemaakt heeft met aarde, opdat zijn roem en krijgshaftigheid, van welke hij bij zijn leven de bewijzen gaf, op deze plaats
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»Goed," zei de soldaat, »het zij zoo ! maar weldra zult gij ten uwen
koste ondervinden dat de Chilianen nog meer dappere soldaten bezitten dan mij."
En nu begon hij met rustige hand de greppel te vullen.
Toen hij hiermede klaar was, wenkte de Toqui-hem om zich weder
naast de strijdbijl te plaatsen.
De soldaat gehoorzaamde.
Antinahuel nam zijn knods op en verbrijzelde den Chiliaan de
hersenpan met een enkelen slag.
De ongelukkige stortte levenloos aan zijne voeten.
Twee machis — wichelaars — wierpen zich op hem, sneden hem
de borst open en rukten er het hart uit, dat zij nog lillend den Toqui
aanboden.
Deze nam het en zoog er het bloed uit, gaf het toen aan de
andere Ulmenes, die allen op hunne beurt hetzelfde deden.
Middelerwijl hadden de krijgslieden het lijk bemachtigd, dat zij,
binnen weinige minuten in stukken hieuwen. Van de kale beenderen
maakten zij oorlogsfluitjes, vervolgens staken zij het hoofd op een
piek en begonnen er om heen te dansen, onder het uitgalmen van
een akeligen krijgszang met accompagnement hunner afschuwelijke
fluiten.
Dit barbaarsche bedrijf had de Aucas van woeste vreugde dronken
gemaakt ; zij dansten en huilden als razenden en schenen niet langer
om den tweeden gevangene te denken, die hetzelfde lot nog moest
ondergaan.
Maar Joan hield zijne oogen en ooren open, hoe lijdzaam en
onderworpen hij er ook uitzag : op het oogenblik toen het afschuwelijke feestgedruisch zijn hoogsten top had bereikt , nam hij zijn kans
waar, gaf zijn paard de sporen en reed al wat hij rennen kon de.
vlakte af.
Er verliepen eenige minuten van onbeschrijfelijke verwarring, die
de slimme Indiaan zich ten nutte maakte om den loop van zijn
paard nog te versnellen ; maar weldra kwamen de Aucas tot bezinning, en nauwelijks hadden zij het wanhopig besluit van hun gevangene, die zijn leven zocht te redden, ontdekt, of zij stegen te paard
en zetten hem achterna.
Joan vluchtte altijd voort.
Hij ontwaarde met schrik dat de afstand tusschen hem en zijne
vervolgers gedurig minder werd.
Bovendien bereed hij een armzaligen knol, die bijna niet meer
kon ademen, terwijl de krijgslieden die hem nazaten uitmuntende
paarden hadden.
Hij begreep terstond als hij zoo op de vlakte bleef voortgaloppeeren, dat hij dan spoedig verloren zou zijn.
Hij zwenkte dus zijwaarts af, naar een kleinen berg, welks helling
te steil was om door paarden bestegen te worden, met het snelle
-
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begrip van • den moedige in het oogenblik des gevaars, zag hij de
eenige kans op redding die hem overbleef en hij maakte zich gereed
om eene laatste poging te wagen.
Hij bestuurde zijn paard dusdanig, dat het in volle vaart zoo dicht
mogelijk langs den heuvel moest rijden, terwijl hij boven op den
zadel ging staan.
De Aucas naderden met huilend geschrei.
Nog eenige minuten, en hij zou weder in hunne handen zijn gevallen.
Maar op eens greep hij met- forsche hand een tak van een boom
die aan den rand des heuvels over de vlakte uitstak, en klauterde
toen met de bel-, endigheid en stoutmoedigheid van een boschkat
den boom in en vandaar den heuvel op, terwijl hij zijn paard alleen
zijn loop liet vervolgen.
De Araucanen hieven een kreet aan van bewondering en teleurstelling tegelijk, bij het zien van dezen behendigen kunstgreep.
Daar zij hunne paarden in vollen ren niet op eens konden inhouden, kreeg de onverschrokken vluchteling eenige oogenblikken
tijd om verder in het kreupelhout door te dringen en de kruin van
den berg te beklimmen.
De Aucas gaven echter den moed niet op om hun gevangene weder in handen te krijgen.
Zij lieten dus de paarden aan den voet van den berg achter, en
tien der vlugste en moedigste ruiters waagden zich op het spoor
van Joan.
Maar deze had intusschen een goed eind op hen gewonnen en
vervolgde op handen en voeten kruipende zijne opklimming, zonder
zich meer tijd te gunnen dan volstrekt noodig was om nu en dan
adem te scheppen.
Eene huivering van schrik beving hem, toen hij zag dat zijne schier
bovenmenschelijke hispanning niet baten zou en onvermijdelijk in
eene vernieuwde gevangenneming eindigen moest.
Zijne vervolgers hadden namelijk hunne taktiek gewijzigd : in plaats
van langer zijn spoor te volgen, verspreidden zij zich in verschillende
richtingen en vormden weldra een grooten kring van klimmers, van
welke de ongelukkige Joan het middelpunt uitmaakte en die zich
steeds nauwer en nauwer om .hem samentrok ; de kans stond dus
hopeloos, hij moest onfeilbaar in hunne handen vallen, als een vlieg
in een spinneweb.
Hij begreep dat eene langer voortgezette vlucht nutteloos zou zijn
en dat hij onherroepelijk verloren was. Zijn besluit was dus oogenblikkelijk genomen ; hij plaatste zich met den rug tegen een boom,
haalde zijn ponjaard te voorschijn, met het voornemen om zijn leven
zoo duur mogelijk te verkoopen, en eindelijk zich zelven te dooden,
wanneer hij op het punt was om door het aantal zijner vijanden overstelpt te worden.
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De Aucas daagden aan alle kanten hijgende op en zwaaiden hunne
lansen en knodsen onder woeste triumfkreten.
Zoodra zij den Indiaan bemerkten, die hen met vlammende blikken afwachtte, bleven de vervolgers een oogenblik staan om zich te
beraden, toen stormden zij allen te gelijk voorwaarts.
Zij waren geen vijftig passen meer van hem af.
In dit uiterste oogenblik, hoorde Joan op het onverwachtst deze
drie woorden in zijn oor fluisteren:
»Buig uw hoofd !"
Hij gehoorzaamde werktuigelijk, zonder te weten wat er met hem
gebeuren moest, of waar deze waarschuwing van daan kwam.
Op eens vielen kort achter hem vier schoten, terwijl voor hem uit
vier Araucanen levenloos op den grond tuimelden.
Door dezen onverwachten bijstand aan zich zelven terug gegeven,
sprong Joan als een leeuw vooruit en doorstak met zijn ponjaard een
der aanstormende Indianen, terwijl vier nieuwe geweerschoten vier
anderen deden neertuimelen.
De weinige die er thans nog overbleven waren door deze moorddadige ontmoeting zoo verschrikt, dat zij zich hals over kop de berghelling lieten afrollen en onder vervaarlijk angstgeschreeuw in de
verte verdwenen.
Joan was gered.
Hij staarde rond om te zien aan wie hij zijn leven te danken had.
Valentin, Louis en de twee Indiaansche opperhoofden stonden
naast hem.
Cesar verscheurde nog een der laatstelijk gevallen Aucas, die op
het gras met den dood lag te worstelen.
Onze vier oude kennissen hadden van verre het kamp der Araucanen bespied, hadden de wanhopige vlucht van Joan opgemerkt, en
waren moedig te zijner hulp toegesneld, op het oogenblik toen hij
niets anders dan den dood te gemoet zag.
»Wel, vriendje," riep Valentin, hem lachend op den schouder kloppend, »dat dansje zijt gij eens schoon ontsprongen, hè! geen oogenblik langer of gij waart er om koud geweest."
»Dank u!" zei Joan geheel overstelpt, »ik kan u mijne rekening
nu nooit meer betalen."
»Ik geloof dat wij wijs zullen doen met den aftocht te blazen,"
merkte Louis aan, »de Araucanen zijn geen lieden die zich laten
kloppen zonder revanche te halen."
»Don Louis heeft gelijk," voegde Trangoil Lanec er bij, »wij moeten onverwijld vertrekken."
De vijf mannen stapten thans dieper de bergen in.
Zij hadden echter • geen reden om zoo spoedig een aanval te
duchten.
Door de overdreven berichten der krijgslieden ingelicht, die aan
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de buksen der Franschen waren ontsnapt, en die hem het cijfer der
vijanden verbazend hoog opgaven, hield Antinahuel zich overtuigd
dat deze post door eene sterke afdeeling van het Chiliaansche leger
bezet was; hij achtte derhalve zijn tegenwoordige stelling niet geschikt om een veldslag aan te nemen, brak dadelijk zijn kamp op
en trok af in de eene richting, terwijl de vijf avonturiers in de andere
ontsnapten.
Curumilla, die in de achterhoede was gebleven, om de beweging
des vijands te bespieden, verwittigde zijne kameraden weldra van
hetgeen hij gezien had.
Hierop keerden deze terstond terug en volgden van verre het Araucaansche leger, gelijk zij tot dusverre gedaan hadden, althans zorgende om zelf buiten het gezicht te blijven.
Zoodra zij hun nachtleger betrokken hadden en rondom een klein,
zorgvuldig verborgen bivakvuur gezeten waren, moest Joan op verzoek van Valentin vertellen, door welke zonderlinge omstandigheden
zij zoo onverwacht geroepen werden om hem zulk een treffende dienst
te bewijzen.
De trouwe Indiaan bracht hem spoedig op de hoogte van al het
gebeurde, sedert hij uit Valdivia vertrokken was om zich naar don
Tadeo te begeven.
Met het aanbreken van den dag, verliet Joan zijne vrienden, voorzien
van een brief van Louis voor den Koning der Duisternis, om zoo
spoedig mogelijk het Chiliaansche leger te bereiken en aan don Tadeo
alles te berichten wat deze aangaande de bewegingen van generaal
Fuentes noodzakelijk weten moest.

LXXV.
DE KONING DER DUISTERNIS.
Don Tadeo de Leon had met groote bekwaamheid en tegelijk met
de meeste snelheid gemanoeuvreerd.
Met zijn linkervleugel op de zee steunende, terwijl het centrum
zijner macht zich op Arauco, de hoofdstad van het Indiaansche statenverbond richtte, breidde hij zijn rechtervleugel uit langs de bergen, zoodat hij in verband met het korps van den generaal Fuentes
de communicatie-lijn des vijands doorsneed, die zich daardoor als
tusschen twee vuren bevond.
Het lag wel is waar niet in zijn oorspronkelijk plan om op Arauco
meer dan een geveinsden aanval te doen, daar hij meende dat deze
stad van genoegzame bezetting voorzien, en tegen eene overrompeling gedekt was '• maar de troepen door hem afgezonden om haar
te berennen hadden de plaats geheel open en bijna door de inwoners
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verlaten gevonden, zoodat zij haar zonder slag of stoot hadden ingenomen.
Don Tadeo liet daarop het omliggende land afloopen, hier en
daar schansen aanleggen, en na in de stad zelve een bezetting van
drie honderd man onder bevel van een majoor te hebben achtergelaten, vervolgde hij Zijne vooiwaartsche beweging, in eene uitgestrekte
linie van de zee tot aan de bergen, al de dorpen verwoestende en
verbrandende die hij op zijn weg ontmoette en de verschrikte bevolking overal voor zich uitdrijvende.
Het gerucht van dezen snellen marsch had door het gansche land
schrik en ontsteltenis verspreid : Antinahuel, door de valsche boodschap
van don Ramon misleid, had den onvergeeflijken misslag begaan van
zijn kamp aan Biobio op te breken en dus aan generaal Fuentes
vrijheid gelaten om onverhinderd in Araucanië te vallen.
Generaal Bustamente had met bittere teleurstelling de misslagen
gezien die de Toqui beging, misslagen die deze niet eerder had erkend
voor dat het te laat was om ze te herstellen.
De generaal begreep maar al te goed hoe zorgelijk thans zijne
positie geworden was.
Hij wist reeds dat hem voortaan niets anders overbleef dan met
de wapenen in de hand als een verongelukte held te sneuvelen, en
dat zijne hoop om eenmaal het hoogste gezag weder meester te worden voor altijd vervlogen was.
Dona Maria, de vrouw die zijn booze geleigeest was geweest en
hem in een afgrond had gestort, door hem het eerst eene heerschzucht in te blazen welke vroeger nooit in hem was opgekomen, liet
hem thans aan zich zelven over, ja sprak hem niet eens die alle
daagsche vertroostingen toe, die wel is waar het doel niet kunnen
bereiken dat men zich daarbij voorstelt, maar die toch aan hen dien
men ze toevoegt bewijzen dat men zich om hen bekommert en dat
men in hunne smartelijke teleurstellingen deel neemt.
De Linda, nog altoos vol haat, dacht slechts aan eene zaak, hoe
zij namelijk dona Rosario zou plagen, die Antinahuel, thans geheel
door de dringende zorgen des oorlogs ingenomen, aan hare bewaking had toevertrouwd.
Het ongelukkige meisje aan de onbeperkte macht dezer woedende
Megere overgelaten, had met iedere minuut, ja met iedere sekonde
nieuwe kwellingen te verduren, zonder iemand bij zich te zien die
haar in bescherming nam of zelfs in haar lijden eenig belang scheen
te stellen.
Inmiddels gingen de staatkundige gebeurtenissen snel voort en zag
men met rasse schreden eene beslissende uitkcmst te gemoet.
Wij hebben elders reeds gezegd dat Chili geen geschikt land is
voor een burgeroorlog ; op dit vlakke en smalle terrein moeten de
twee vijandige machten elkander spoedig ontmoeten en slaags raken,
en wanneer de van de eene of andere zijde genomen maatregelen
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goed gekozen zijn, kan het bijna niet anders of met den eersten slag-,
is alles reeds afgedaan.
Dit zou ook thans weder blijken het gevolg te zijn.
Antinahuel had zich in de bergen willen werpen, maar zijne pogingen waren mislukt, en er gebeurde juist wat hij zocht te vermijden, hij,
zag zich namelijk tusschen drie legerkorpsen ingesloten, die hem meer
en meer dreigden te omsingelen en hem eindelijk noodzaakten om
niet alleen op zijn eigen grondgebied te strijden, maar zelf op het
punt waar de vijand hem het liefst verkoos aan te grijpen.
Don Gregorio Peralta belette hem den doortocht naar de zeekust,
don Tadeo de Leon bestookte hem aan de zijde van Arauco ; terwijl
generaal Fuentes hem den toegang naar de bergen afsloot en de li-nie der Biobio bezet hield.
Al de marschen en contre-marschen strekkende om dit resultaat
tot stand te brengen, hadden omtrent veertien dagen geduurd, en
deze tijd was in tallooze kleine schermutselingen en voorpostengevechten, maar zonder een ernstig treffen voorbijgegaan.
Don Tadeo wilde een grooten slag wagen om den oorlog in een
enkelen veldtocht te eindigen.
Den dag waarop wij hier ons verhaal hervatten, stonden de Araucanen en Chilianen eindelijk tegenover elkander.
De voorposten der twee legermachten waren nauwelijks een geweerschot van elkander verwijderd en een hoofdtreffen werd tegen den
naastvolgenden dag te gemoet gezien.
Don Tadeo de Leon, met don Gregorio de Peralta, generaal Fuentes,
en verscheidene andere staf-officieren in zijne tent vergaderd, was bezig
met hun zijne laatste orders te geven, toen zich daar buiten trompetgeschal liet hooren, dat door de Chilianen terstond werd beantwoord ; een aide-de-camp trad weldra de tent binnen, met de boodschap, dat de groote Toqui der Araucanen een onderhoud met den
generaal en chef der Chilianen liet verzoeken.
»Ga er niet heen 1 don Tadeo," zei de generaal Fuentes, een oud
soldaat uit den vrijheidsoorlog, die den Indianen een innigen haat
toedroeg , »die duivelskinderen zijn zeker op een of anderen schelmenstreek bedacht."
»Ik ben niet van uw gevoelen, generaal," antwoordde de dictator
»als legerhoofd moet ik zoo veel mogelijk bloedvergieten zoeken te
voorkomen, dat is mijn plicht, en niets zal mij daarin doen wankeleri
alleenlijk, daar de menschelijkheid de voorzichtigheid niet buiten
sluit, wil ik u niet beletten al de voorzorgen te nemen die gij noodig
acht om voor mijne veiligheid te waken."
»Caspita 1" riep don Gregorio met een half gesmoorde stem, »zoudt gij
dan denken dat wij die niet nemen zouden, zelfs zonder uwe voorkennis ?"
Hiermede haalde hij de schouders op en ging de tent uit.
De plaats voor het mondgesprek uitgekozen, was een kleine heuvel
tusschen de beide legerkampen.
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Een Chiliaansche vlag aan de eene, en een Araucaansche vlag aan
-de andere zijde, werden op twintig passen van elkander in den grond
geplant ; aan den voet dezer vlaggen stonden veertig lansiers der Aucas aan den eenen, en even zooveel Chiliaansche soldaten, met geweren gewapend, aan den anderen kant tegenover elkander, beiden
door een trompetter geflankeerd.
Nadat de noodige voorzorgen genomen waren, trad don Tadeo
vergezeld van twee adjudanten naar Antinahuel, die hem wederkeerig
te gemoet kwam gevolgd door twee Ulmenes.
Bij hunne respectieve krijgslieden komende, gaven de beide chefs
aan hunne officieren bevel om te wachten, en naderden elkander in de
voor hen opengelaten ruimte.
Toen zij tegenover elkander stonden, namen de twee veldheeren
elkander wederzijds op en bleven een poos zwijgen.
Antinahuel was de eerste die de stilte verbrak.
»De Aucas kennen en vereeren mijn vader," begon hij met eene
hoffelijke buiging, »daar zij weten dat hij goed is en dat hij zijne
Indiaansche kinderen lief heeft ; maar een wolk is tusschen hem en
zijne zonen opgerezen ; zou het onmogelijk zijn dat deze wolk weder
verdwijne ? is het volstrekt onvermijdelijk dat het bloed van twee
groote volken vergoten wordt als water, om een misverstand ? dat
mijn vader antwoorde."
»Opperhoofd," sprak don Tadeo, »de blanken hebben de Indianen
.altijd beschermd, zij gaven hun vaak wapenen om zich te verdedigen, koren om zich ie voeden, en warme kleederen om zich te dekken tegen de winterkoude, wanneer de sneeuw die uit den hemel
viel de zon belette om het aardrijk te koesteren ; maar de Araucanen
zijn ondankbaar, nauwelijks is de rampspoed geweken of zij vergeten
de diensten die men hun bewees : waarom hebben zij heden de wapenen tegen de blanken opgevat ? hebben de blanken hen beleedigd,
hebben zij hun vee geroofd of hunne oogsten beschadigd ? Neen !
de Araucanen kunnen zulk eene beschuldiging hun niet te last leggen. Nauwelijks eene maand geleden heeft dezelfde Toqui tegen wien
ik op dit oogenblik spreek, in de vlakte van Valdivia, plechtig de
traktaten vernieuwd, die hij reeds denzelfden dag op eene verraderlijke wijs durfde verbreken. Dat het opperhoofd mij thans op zijne
beurt antwoorde, ik ben bereid te hooren wat hij tot zijne verdedi
ging te zeggen heeft."
»Het opperhoofd zal zich niet verdedigen," zeide Antinahuel eerbiedig, »hij erkent zijn ongelijk, hij stemt het toe, hij is bereid de
voorwaarden aan te nemen die zijn blanke vader zal goedvinden hem
op te leggen, zoo immers deze voorwaarden eenigszins bestaanbaar
zijn met zijne eer."
»Zeg mij veeleer welke uwe voorwaarden zijn, hoofdman," hervatte
,
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Antinahuel aarzelde.
»Mijn vader," begon hij met eene vleiende stem, »mijn vader weet,
dat zijne Indiaansche kinderen onwetend en lichtgeloovig zijn; nu is
er een groot opperhoofd der blanken tot hen gekomen, en heeft hun
onmetelijke landstreken aangeboden en menige plundering en vele
blanke vrouwen tot echtgenooten, zoo de Araucanen zijne belangen
wilden verdedigen, en hem de macht hielpen herwinnen die hij ver-

loren heeft. De Indianen zijn kinderen, zij hebben zich door dezen
man, die hen bedroog, laten verleiden, en zij zijn opgestaan om eene
slechte zaak te verdedigen."
»Welnu," riep don Tadeo.
»De Indianen," hervatte Antinahuel, »zijn, als mijn vader dit verlangt, gereed hem den man uit te leveren, die hunne lichtgeloovigheid heeft misbruikt en hen op den rand des ondergangs heeft gebracht;
dat mijn vader spreke."
Don Tadeo kon zijn gevoel van afkeer bij dit stuitend aanbod nauwelijks bedwingen.
»Hoofdman," antwoordde hij met kwalijk onderdrukte verontwaardiging, »zijn dat de voorslagen die gij mij te doen hebt? Hoe! meent
gij dan het eene verraad uit te wisschen, door een tweede veel grooter en afschuwelijker, te begaan ? Die man, ja, is een ellendeling, die
den dood verdient : als hij eenmaal in mijne handen mocht komen,
zal hij onmiddellijk met den kogel worden gestraft ; maar die man
heeft een toevlucht aan uwe haardstede gezocht, en de gastvrijheid
is eene heilige zaak, vooral onder de Araucanen ; uw gastvriend uit
te leveren, hem, die onder uwe toldo geslapen heeft, hoe schuldig
hij ook wezen mag, dit zou eene daad van lafhartige trouweloosheid
zijn, die uwe natie voor altijd zou schandvlekken. Het Araucaansche
volk is een ridderlijk volk, dat nooit verraad gekend heeft ; geen uwer
landgenooten heeft u zulk eene schanddaad kunnen inblazen, gij zelf,
hoofdman, gij alleen moet er de uitvinder van zijn I"
Antinahuel fronste de wenkbrauwen, hij schoot don Tadeo een
grimmigen blik toe, maar hernam .terstond zijne Indiaansche bedaardheid, toen hij zag dat de dictator kalm en fier bleef.
»Ik heb ongelijk," zeide hij zoetsappig, »dat mijn vader mij vergeve, ik zal de voorwaarden afwachten die hij mij zal gelieven op te
leggen."
»Die voorwaarden zijn ,als volgt : het Araucaansche leger zal de wapens nederleggen, de twee vrouwen die zich in hun kamp bevinden
moeten mij nog heden worden uitgeleverd, en tot waarborg van den
herstelden vrede zullen de groote Tcqui en twaalf der voornaamste
Apo-Ulmenes, uit dè vier Utal-Mapus te kiezen, als gijzelaars te Santiago verblijven, tot ik zal goedvinden hen naar hunne haardsteden
terug te zenden."
Een glimlach van verontwaardiging plooide de dunne lippen van,
Antinahuel.
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»Kan mijn vader ons geen minder harde voorwaarden opleggen?"
vroeg hij.
»Neen," antwoordde don Tadeo ferm, »dit zijn de eenige die gij
van mij te wachten hebt."
De Toqui herstelde zich.
»Wij tellen tienduizend kloeke krijgslieden, die allen gereed zijn
te sterven ; mijn vader drijve ons niet tot wanhoop," zeide hij met
eene sombere stem.
»Morgen zal dat leger gevallen zijn onder de slagen mijner soldaten, als korenhalmen voor den sikkel des maaiers, en het zal verstrooid worden als de dorre bladeren die de herfstwind doet verstuiven."
»Hoor mij dan gij, die mij zulke laatdunkende voorwaarden durft
stellen," hervatte het opperhoofd, de rechterhand snel in zijn boezem
verbergende ; »weet gij wie ik ben, ik, die mij voor u verneder en
dien gij in uwen dwazen hoogmoed als een kruipenden hond met
den voet schopt?"
»Wat gaat mij dat aan? Ik keer terug en heb u niet verder aan
te hooren."
»Nog een oogenblik 1 ik ben de laatste achterkleinzoon van den
Toqui Codegual, er bestaat een erfelijke haat tusschen ons, ik heb
gezworen dat ik u dooden zal, hond ! haas ! dief!"
En sneller dan een gedachte rukte hij den arm uit, dien hij zoo
even in zijn boezem verborgen had en stiet don Tadeo een dolk in
de borst.
Maar de arm van den moordenaar werd op hetzelfde oogenblik
door de ijzeren hand van den Koning der Duisternis gegrepen en

ontwricht, terwijl de dolk als een glazen stift afschampte op het
stalen kuras, dat don Tadeo uit voorzorg tegen mogelijk verraad,
onder zijne kleederen had aangetrokken.
De ontwrichte arm van den Toqui hing machteloos langs zijne zijde.
De soldaten, die van het gevaar dat de dictator geloopen had getuige waren geweest, schoten ijlings toe.
Don Tadeo hield hen met een wenk terug.
»Schiet niet," zeide hij, »de ellendeling is genoeg gestraft, nu zijn
aanslag mislukt is en hij zich te vergeefs voor mij ontmaskerd heeft.
Ga heen, moordenaar," vervolgde hij tegen Antinahuel, »keer naar
uwe krijgslieden terug, zoek er uwe schande te verbergen ; mijne
voorvaderen hebben de uwe gehaat, maar het waren dappere soldaten, gij zijt niets dan hun verbasterde zoon, ik zal u de eer niet aandoen u te vreezen, daartoe zijt gij in mijne oogen te laaghartig ; ik
wreek mij liever door u een geschandvlekt leven te laten behouden,
dan door mij te verwaardigen uwe ontrouw te straffen. Verwijder u,
bloeddorstige hond."
Zonder verder een woord te zeggen, keerde don Tadeo hem den
rug toe, voegde zich weder bij zijn eskorte en ging naar zijn kamp terug.
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»0 1" riep Antinahuel stampvoetend van woede, »alles is nog niet
geëindigd, morgen zal het mijne beurt zijn."
Zoo stapte ook hij naar zijn kamp terug, aan de bitterste gramschap ten prooi.
»Wel?" vroeg hem don Pancho, zoodra hij hem zag, »wat hebt gij
verkregen?"
Antmahuel wierp hem 'een sarcastischen blik toe.
»Wat ik verkregen heb?" herhaalde hij met eene doffe stem, naar
zijn ontwrichten arm wijzende, »die :-,sian heeft mij uitgejouwd, mijn
ponjaard is op zijne borst gebroken, hij heeft mijn -arm als die van
een kind uit het lid gerukt; ziedaar, dat heb ik verkregen."
»Morgen zullen wij strijden," riep de generaal ; »wie weet ? alles
staat nog niet hopeloos, misschien is het uur der wrake op het punt
van te slaan, zoowel voor u als voor mij."
»Voorzeker 1" brulde het opperhoofd woest, »morgen, al moest ik
er al mijne krijgslieden aan opofferen, zal die man in mijne
macht zijn."
Zonder zich verder uit te laten, sloot de Toqui zich op in zijne
toldo met een zijner onderhoofden, op wien hij meende het meest
te kunnen rekenen.
Wat don Tadeo betreft, ook hij was naar zijne tent teruggekeerd.
»Wel?" riep generaal Fuentes, »heb ik u niet gezegd dat gij op
verraad bedacht zoudt zijn?'
»Gij hadt maar al te zeer gelijk, generaal," antwoordde don Tadeo,
»maar God heeft mij bewaard, de onverlaat is naar verdienste gestraft."
»N2en!" hervatte de oude soldaat bitter, »als men op zijn pad
een adder aantreft, dan verplettert men hem onder de hak van zijn
laars, anders richt hij zich op en bijt den onvoorzichtige, die hem
spaart of gering acht. Gij waart in een wettig geval van zelfverwering en uwe edelmoedigheid was niet meer dan zelfbedrog ; de wrok
der Indianen is van oude dagteekening, zij vergeten of vergeven niet,
en wat hem betreft, hij zal u den een of anderen keer vermoorden,
zoo gij niet op uwe hoede zijt."
»Geen nood! generaal," riep don Tadeo luchthartig, »gij zijt een
ongeluksvogel, denken wij niet langer aan den schurk, andere zorgen
roepen ons; houden wij ons ernstig bezig met de noodige middelen
om op morgen een beslissenden slag te slaan, dan is de zaak voor
altijd vereffend."
De generaal schudde bedenkelijk het hoofd en verliet de tent, om
de voorposten te gaan opnemen.
Weldra begon de avond te dalen, de wachtvuren werden ontstoken,
en als met een tooverslag schitterde de vallei met ontelbare vlammen.
Eene diepe indrukwekkende stilte beheerschte allengs de beide kampen, waar thans eenige duizenden vreedzaam sliepen, die slechts de
eerste morgenstralen afwachtten om elkander te verworgen.
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LXXVI.
DE SLAG VAN CONDORi

I i).

de Araucanen in
Het was op den ioden October, de ,T •
groote uitbotting —
ma
hunne figuurlijke taal Cuta-Penken
noemen 2).
Dien dag steeg de zon luisterrijk uit de kimmen in eene zee van
dampen.
Nauwelijks verlichtten hare stralen de hoogste toppen der bergen,
of het geklank der trompetten en trommen wekte de echoos der
eeuwenheugende bosschen en verschrikte de wilde dieren in hunne
holen.
Op het eigen oogenblik zonderling feit ! maar voor welks waarheid wij borg staan, daar wij het onder gelijke omstandigheden gedurende ons verblijf in Amerika meer dan eens hebben opgemerkt —
verzamelden zich garische scharen van gieren, condors en urubus, door
hun bloeddorstig instinct aangelokt, uit alle hoeken van den gezichteinder, naar de plaats waar de slachting des oorlogs hun een rijk
onthaal beloofde, en zweefden eenige minuten als zwarte wolken boven het slagveld, thans nog verlaten, onder scherp en wanluidend
geschreeuw, en vlogen toen weder haastig weg, om op de omliggende
rotsen neder te strijken, waar deze roofgierige gasten bleven wachten,
met half geloken oog de bekken en klauwen scherpende, tegen dat
het uur slaan zou waarop zij hun cannibalenfeest konden beginnen.
De krijgslieden der Aucas verlieten fier hunne verschansingen en
schaarden zich in slagorde, op het geluid hunner wilde krijgsmuziek.
De manier waarop de Araucanen hunne slagorde inrichten is steeds
onveranderlijk dezelfde. Wij zullen haar kortelijk beschrijven :
De kavalerie wordt op beide vleugels geplaatst, de infanterie formeert het centrum bataillonsgewijze.
De gelederen dezer bataillons zijn beurtelings uit piekeniers en knodsdragers samengesteld, zoo namelijk, dat er tusschen twee pieken
altijd een knods kcmt te staan.
De onder-Toqui kommandeert den rechtervleugel ; een Apo-Ulmen
den linker.
Wat den opper-Toqui betreft, deze rent onophoudelijk langs de geheele linie, om de troepen te vermanen moedig voor de vrijheid te
strijden.
1) Deze vlakte was vroeger het eigendom der afstammelingen van Tupac-Amaru,
den laatsten der Peruaansche Incas, die er groote bezittingen hadden, en bij hun
naam dien van Condorkanki voegden — een woord dat zooveel als »vlakte der
condors" beteekent. De condor ramelijk was de geheiligde vogel der Incas.
2) Op hit Zuidelijk halfrond, natuurlijk gelijkstaande met April bij ons.
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Om de eer van dit dappere volk niet te kort te doen, zijn wij echter verplicht hierbij te voegen dat de officieren over het algemeen
meer moeite hebben om den strijdlust hunner soldaten te temperen
dan aan te vuren, daar ".;dere Araucaan gelooft dat er niets eervoller zijn kan dan al e tiende te sterven.
Het Zwarte Hert -- 'orige onder-Toqui — was gesneuveld; Antinahuel droeg dus rr.J: 1 over den rechtervleugel aan een ApoUlmen op, en stelde e ;),' 'ikervieugel onder het kommando van generaal don Pancho Bustamente.
In het kamp liet hij slechts een vijftigtal mosotones achter om de
Linda en dona Rosario te bewaken, met strenge order, ingeval de
slag verloren werd, dat zij zich tot iederen prijs een doortocht moesten banen om met de twee vrouwen in de bergen weg te komen.
Het Araucaansche leger, in de boven door ons beschreven orde
opgesteld, had een krijgshaftig voorkomen, dat inderdaad schoon
was om aan te zien.
Al deze krijgslieden wisten dat zij eene verloren zaak zouden verdedigen en dat zij een gewissen dood te gemoet gingen, en toch
stonden zij daar rustig en onbewegelijk met fonkelenden heldenblik
het sein van den aanval af te wachten.
Antinahuel, den rechterarm met een lederen riem aan het lijf gebonden, en met den linker een zwaren strijdkolf zwaaiende, besteeg
een prachtig gitzwart paard, dat hij met de knieën bestuurde, en reed
langzaam door de gelederen zijner krijgslieden' die hij meerendeels
bij name kende en toesprak, hun herinnerende de wapenfeiten die zij
vroeger bedreven hadden en hen opwekkende om ook thans weder
hun plicht te doen.
Generaal Bustamente had, alvorens het kamp te verlaten en het
kommando over den linkervleugel op zich te nemen, eenige woorden
tot afscheid met de Linda gewisseld. Hun kort onderhoud was geeindigd met de volgende gezegden, die niet konden missen op het
ongevoelige hart van deze door hartstocht verblinde vrouw toch zekeren indruk te maken.
»Vaarwel, mevrouw, ik ga sterven," zei hij op somberen toon. »Dank
zij den heilloozen invloed dien gij steeds op mij hebt uitgeoefend,
zal ik sneven in de gelederen van hen die ik volgens plicht en geweten moest bestrijden, ik zal den dood eens verraders sterven, gehaat en veracht door allen! Maar ik vergeef u het kwaad dat gij mij
gedaan hebt! het is nog tijd, laat het u nog berouwen en zie toe
dat God op uw eigen hart de tranen niet doe terugvallen, die gij
het ongelukkige meisje kost, dat gij tot uw slachtoffer hebt uitgekozen. Vaarwel !"
Met een koelzinnigen groet verliet hij de courtisane, die in de
grootste verslagenheid achterbleef, terwijl hij zich naar de legerafdeeling begaf waarover Antinahuel hem het kommando had opgedragen.
OPPERH. D. ...kUCAS. II.
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Wat de Chiliaansche armee aangaat, deze had zich echelonsgewijze
in carré's geschaard.
Nauwelijks trad don Tadeo zijne tent in of hij slaakte een kreet
van blijde verrassing, bij het zien van twee mannen, die hij wel verre
was van op dit oogenblik te verwachten.
»Don Louis ! don Valentin !" riep hij, hun de handen toestekende ;
»gij hier ! welk onverhoopt geluk 1"
»Te drommel ja, hier zijn wij," antwoordde Valentin lachend, »en
Cesar er bij ! hij wil ook wel met de Araucanen vechten, niet waar,
oud die., ?" vervolgde hij, den grooten hond streelende, die vroolijk
kwispelstaartte en hem met de groote schrandere oogen aankeek.
»Wij verbeeldden ons," zei de jonge graaf, »dat gij op een dag
als deze al uwe vrienden wel bij u zoudt wenschen; daarom hebben
wij de beide opperhoofden op eenigen afstand van hier in de struiken achtergelaten en zijn tot u gekomen."
»Ik zeg er u dank voor ; gij zult mij niet verlaten, hoop ik ?"
».Parbleu dat zijn wij zeker niet van zins," riep Valentin.
Don Tadeo liet hun ieder een prachtig strijdpaard geven, en thans
reden zij alle drie, verteld van Cesar, in galop naar het centrum van
het eerste carré.
De vlakte van Condorkanki, waar don Tadeo eindelijk de Indianen had samengedrongen, heeft de gedaante van een grooten driehoek, en is bijna geheel van boomen ontbloot ; de Araucanen hadden den top van dezen driehoek bezet en waren tusschen de zee en
de bergen ingesloten, een zeer onvoordeelige stelling, die Antinahuel
belette zijne macht te ontwikkelen en vooral aan zijne talrijke ruiterij geen ruimte genoeg liet om naar behooren te manoeuvreeren.
Wij hebben straks gezegd dat het Chiliaansche leger echelonsgewijze in carré's was opgesteld, dat wil zeggen dat de drie verschillende korpsen, onder kommando van don Tadeo, don Gregorio Peralta en den generaal Fuentes, elk vier carré's formeerden, die
elkander wederkeerig ondersteunden, en achter welke op korten
afstand eene talrijke ruiterij in reserve geplaatst was.
De Araucanen moesten dus strijden tegen twaalf carré's voetvolk,
die hen van alle kanten konden overvleugelen en insluiten.
»Wel ?" vroeg Valentin aan don Tadeo toen zij op hun post voor
het leger stonden, »zou de strijd niet haast beginnen?"
»Aanstonds," zei don Tadeo, »maar gij moogt er op rekenen, hij
zal zwaar zijn."
De dictator hief zijn degen op.
De trommen werden geroerd, de trompetten bliezen den aanval,
en het Chiliaansche leger rukte vooruit, in den stormpas, met het geweer in den arm.
Ook aan de zijde der Araucanen werd het sein tot den aanval
gegeven, en stoutmoedig rukten zij voorwaarts, onder het uiten van
vreeselijke oorlogskreten.
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Toen de vijand op korten afstand genaderd was kommandeerde
don Tadeo halt, openden zich de Chiliaansche liniën en maaide een
regen van schrootvuur uit het grof geschut de voorste rijen der Aucas weg ; terstond daarop werden de carré's weder gesloten en wachtten de soldaten in drie gelederen met gevelde bajonet den schok der
aanvallers af.
Die schok was verschrikkelijk.
De Aucas, hoe deerlijk ook door het schrootvuur der artillerie, zoo
van voren als op de beide flanken geteisterd, boden naar alle zijden
front, en stormden woest op de bajonetten der Chilianen in, schier
het onmogelijke beproevende om de linie des vijands te breken en
in de carré's door te dringen.
Ofschoon zij wisten dat de voorste rij hunner aanvalskolonne een
gewissen dood te gemoet ging, wilde ieder Araucaan de eerste zijn.
Zoodra was het voorste gelid niet onder de kogels gevallen, of het
tweede trad onversaagd vooruit om de opene plaatsen te vullen,
steeds voortstormende om zoo spoedig mogelijk handgemeen te kunnen
worden.
Ondanks deze drift, gedroegen de Indianen zich met voorbeeldige
o rde ; zij gehoorzaamden de bevelen hunner Ulmenes niet alleen met
de grootste koelbloedigheid, maar volvoerden tevens met de meeste
juistheid en snelheid iedere beweging die hun gekommandeerd
werd.
Zoo naderden zij, onder het telkens heropende vuur der artillerie,
onverschrokken de dichtgesloten carré's, en ondanks een hevig van
nabij op hen gericht musketvuur stortten zij zich woedend op de
eerste gelederen der Chilianen, die zij eindelijk met blank geweer aangrepen.
Voor deze wildemannen, met hunne lansen en met ijzer beslagen
strijdhamers, is dit de meest geliefkoosde manier van vechten, die
door de snelheid hunner bewegingen en de gewisheid waarmede zij
hunne zware slagen toebrengen inderdaad vreeselijk wordt.
De Chiliaansche kavalerie greep hen thans in de flanken aan en
rukte met de sabel in de vuist tot den aanval op. Maar de generaal
Bustamente, die deze beweging terstond had opgemerkt, volvoerde
van zijnen kant dezelfde manoeuvre, en de beide ruiterscharen stortten zich met donderend geweld op elkander.
Kalm en koelbloedig reed de generaal aan het hoofd van zijn eskadron, zonder zijn degen te trekken, als iemand die zijn leven wilde
opofferen en er zelfs niet aan dacht om zich te verdedigen.
Inmiddels was, zooals don Tadeo even te voren aan Valentin
gezegd had, de veldslag thans over de gansche linie fel aan den gang.
De Araucanen, met hunne gewone onwankelbare hardnekkigheid
en bittere doodsverachting, lieten zich door niets afschrikken en
reden op de Chiliaansche bajonetten in zonder een duim breed te
wijken.
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Antinahuel met zijne zware heerbiji gewapend, die hij met voorbeeldelooze vaardigheid en behendigheid wist te zwaaien, streefde
zijne strijders vooruit en moedigde hen aan met gebaren en stem.
De Aucas beantwoordden hem met woeste kreten en verdubbelden
hunne pogingen om, het koste wat het wilde, die vervloekte gelederen door te breken tegen welke zij zich vergeefs uitputten.
»Welke menschen !" riep de graaf onwillekeurig, »welk eene dolle
razernij !"
»Niet waar ?" antwoordde don Tadeo, »het zijn ware duivels maar
wacht, dit is nog niets, het gevecht begint eerst, weldra zult gij van
deze ruwe strijders nog andere dingen zien."
»Mijn God I" riep Valentin, »wie heeft ooit zulke stoutmoedige
soldaten gezien, zij zullen zich nog allen laten dooden, zoo woest als
zij te werk gaan !"
»Allen ! tot den laatsten man !" riep don Tadeo, »liever dan zich
over te geven."
Intusschen drongen de Aucas meer en meer op tegen het middelste carré, waar de generaal en chef met zijn staf zich bevond.
Op dat punt vooral was de strijd hardnekkig en moorddadig, de
vuurwapenen werden niet meer gebruikt, alleen de bajonet en de
strijdbijl, de sabel en de lans moesten het pleit beslechten, en honderden dappere strijders werd de veege borst doorboord of den schedel verbrijzeld.
Antinahuel wierp een blik in het rond.
Hij zag zijne krijgslieden vallen als rijpe korenhalmen voor de slagen der Chilianen ; er moest een eind worden gemaakt aan dat
ondoordringbaar woud van bajonetten, dat hun den doortocht versperde.
»Aucas I" riep hij met een donderende stem, nroorwaarts voor de
vrijheid !"
Met bliksemsnelle beweging, deed hij zijn paard omzwenken en
stortte zich op de voorste rijen der vijanden in.
Door dezen vermetelen stoot was de bres geopend.
Zijn krijgslieden stormden hem ijlings achterna.
Nu volgde er eene ijzingwekkende verwarring, eene slachting zonder naam, een onbeschrijfelijk bloedbad.
Ieder bijlslag of sabelhouw velde zijn man.
De huilende oorlogskreten vermengden zich met het kermen der
gewonden en stervenden, het hervatte gebulder der artillerie en het
knallen der musketten.
Het was den Aucas werkelijk gelukt zich als een wigge in het
carré der Chilianen te dringen, de ijzeren bajonettenschans was
verbroken.
Van dit oogenblik af werd de veldslag een dier gruwzaam bloedige
moordtooneelen, die de pen weigert te beschrijven ; men streed man
tegen man, voet tegen voet, borst tegen borst ; wie op den met bloed
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gedrenkten grond uitgleed werd onder de voeten der strijders of de
hoeven der paarden vertrapt, om er te sterven, verstikt, of verplet-.
terd, al poogde hij nog zieltogend, met dolk of degenstoot de beenen te treffen van een vijand die zich staande hield.
»Welnu ?" vroeg don Tadeo aan Valentin, »wat dunkt u van zulke
tegenstanders?"
»Het zijn geen menschen meer," antwoordde deze.
Voorwaarts ! voorwaarts ! Chili ! Chili!" riep de dictator zijn paard
de sporen gevende, en door een vijftigtal dapperen gevolgd, onder
welke zich ook de twee Franschen bevonden, wierp hij zich in het
dichtste gewoel der vijanden.
Don Gregorio en generaal Fuentes hadden aan de verbittering
waarmede de Araucanen zich op het middelste carré wierpen, spoedig
geraden dat het hun om don Tadeo te doen was.
Terwijl zij dus het Indiaansch leger met hun kanonvuur bleven
teisteren, hadden zij door een snelle voorwaartsche beweging te maken,
hunne vereeniging tot stand gebracht en de Aucas als met een ijzeren
muur omsingeld, dien zij bijna onmogelijk zouden kunnen doorbreken.
Antinahuel begreep met een oogopslag de gevaarvolle stelling in
welke hij zich thans bevond.
Hij brulde een laatsten kreet om hulp naar den generaal Bustamente.
Ook deze had den hopeloozen toestand van het Indiaansche leger
opgemerkt.
Hij vereenigde dus al de ruiterij der Araucanen, formeerde haar
tot eene dichtgesloten kolonne en stelde zich moedig aan haar hoofd.
»Redden wij onze strijders !" riep hij.
»Redden wij hen !" brulden de Indianen hem na, hunne lange lansen vellende.
Deze ontzagwekkende phalanx stortte als een wervelwind op de
dichte gelederen in, die hun den doortocht versperden.
Tegen zulk een storm was aan geen weerstand te denken.
De Araucanen hadden eene groote bres in het Chiliaansche leger
gemaakt en keerden zegevierend naar hunne kameraden terug, die
hen met vreugdegejuich ontvingen.
Generaal Bustamente had zijn degen met de kwast aan den pols
hangen, en deed geen enkelen slag ; met fonkelend oog, bleek voorhoofd en een minachtenden glimlach op de lippen, zocht hij te vergeefs den dood, die hem hardnekkig scheen te willen sparen.
Tot driemaal toe herhaalde de generaal zijn vermetelen aanval en
tot driemaal toe doorboorde hij de vijandelijke linie, overal schrik
en dood verspreidende.
Maar de kans was al te ongelijk.
De Indianen, onophoudelijk door kanonvuur in de flanken bestookt,
deden te vergeefs wonderen van dapperheid, en zagen hunne gele-

deren meer en meer dunnen.
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Op eens bevond de 1:generaal zich tegenover het eskadron Chiliaansche lanciers onder aanvoering van don Tadeo zelf,
Zijn sombere blik verhelderde.
»Ha ! nu zal ik eindelijk sterven !" riep hij en stormde woest
voorwaarts.
Sedert het begin van den strijd had Joan steeds aan de zijde van
don Tadeo gestreden, en menigen slag afgeweerd die het hoofd van
den dictator bedreigde, wanneer deze, te veel met zijn plicht als
veldheer bezig, verzuimde aan zelfverdediging te denken ; de dappere
Indiaan waakte voor hem en vertoonde zich op alle punten des gevaars,
om den man te behouden, dien hij gezworen had te zullen beschermen.
Joan had dus de bedoeling van den generaal oogenblikkelijk als
bij instinct geraden, en zijn paard de sporen gevende, reed hij hem
onversaagd te gemoet,
»0 1' riep Bustamente verheugd ; »God zij gedankt 1 nu zal ik ten
minste niet door de hand eens broeders sterven 1"
De Indiaan rende met de borst van zijn paard vierkant tegen het
paard van den generaal.
»Ha hal" mompelde deze, »zijt gij ook al een verrader van uw
eigen land, strijdt gij ook tegen uwe broedersi, sterf dan, ellendeling!"
En hij bracht hem een slag met de sabel toe.
Maar de Indiaan ontweek dien, en pakte den generaal om het lijf.
De twee paarden, thans zonder besturing en verwilderd door het
gewoel van den slag, renden een eindweegs voort, dwars over de
vlakte, de beide mannen medeslepende, die elkander omstrengelden
als twee slangen.
Deze woedende rid kon niet lang duren. De beide mannen rukten
de voeten uit den stijgbeugel en tuimelden samen op den grond, maar
stonden bijna oogenblikkelijk weder op, tegenover elkander.
Na eenige sekonden gevochten te hebben zonder elkaar te deren,
hief de generaal zijn zwaard op en verbrijzelde Joan de hersenpan.
Maar oer hij viel, verzamelde de Indiaan zijne laatste krachten,
wierp zich op zijn vijand, die op zulk een onverhoedschen aanval
nikt bedacht was, en stiet hem zijn vergiftigden dolk in de borst.
De twee kampvechters waggelden een oogenblik, en stortten toen
naast elkander ter aarde.
Zij waren dood !
.

LXXVII.
OVERWINNAAR EN KRIJGSGEVANGENE.
Zoodra de Chilianen generaal Bustamente hadden zien vallen hieven zij een daverend gejuich aan, dat door de Araucanen met een
huilenden jammerkreet werd beantwoord.
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»Arme Joan 1" mompelde Valentin treurig, terwijl hij met een sabelhouw een Indiaan velde, die hem op hetzelfde oogenblik een ponjaard in de borst dacht te stooten. »Arme Joan ! hij was een voortreffelijk mensch !''
»Hij stierf den heldendood!' antwoordde Louis, die zich van zijn
geweer als een knods bediende en ieder die hem te nabij kwam onverbiddelijk neersloeg.
»Door zich zoo edelmoedig op te offeren," merkte don Tadeo aan,
»heeft Joan ons een goede dienst bewezen en het werk van den
scherprechter onnoodig gemaakt."
»Bah!" hernam Valentin als een echt Fransch philosoof, »de man
is gelukkig, alle menschen moeten immers eens sterven !"
»Hou, vriend ! niet al te nieuwsgierig, ons gesprek raakt u niet,"
vervolgde hij in éénen adem tegen een Indiaan die hem te lijf wilde,
en stiet hem tegelijk zoo fel van zich af, dat hij tien passen ver,
zieltogend neertuimelde.
»Avas ! Cesar, avas !" riep hij tegen zijn hond.
En de Araucaan was in een sekonde verscheurd.
Valentin was in verrukking : nog nooit had hij zijn hart zoo opgehaald ; hij vocht als een bezetene en scheen er inderdaad een feest van
te maken.
»Mijn hemel ! wat hebben wij wijs gedaan met dat stille Frankrijk
te verlaten !" riep hij telkens, »er gaat toch niets boven reizen als
men zich het leven aangenaam wil maken."
Louis moest tegen wil en dank lachen toen hij hem hoorde.
»Gij schijnt u wel te amuseeren, broeder ?" zeide hij.
»0 ! bij uitnemendheid, goede vriend," was zijn antwoord.
Zijne vermetelheid was zoo groot, en zijne koelbloedigheid ging
hem zoo natuurlijk af, dat de Chiliaansche soldaten hem met bewondering aanstaarden en door zijn voorbeeld als geëlectriseerd werden.
Cesar, zijn adjudant, dien hij een soort van kuras van koeleder gemaakt en een band met ijzeren punten om den hals had gedaan,
boezemde den Indianen zoo veel vrees in, dat zij hem niet aandurfden en op alle mogelijke wijze ontweken.
Met hunne aangeboren bijgeloovigheid, verbeeldden zij zich dat
het verschrikkelijke dier onkwetsbaar was en meenden zij in hem een
boozen geest te zien, die voor hunne vijanden streed en hun den
ondergang berokkenen zou.
Intusschen werd de strijd met toenemende verbittering voortgezet.
Chilianen en Araucanen betwistten elkander iederen duimbreed gronds.
Stapels lijken van menschen en paarden lagen hier en daar opgehoopt en belemmerden de bewegingen. De Indianen begonnen aan
de overwinning te twijfelen. Zij dachten echter niet aan ontvluchten ;
vast besloten om allen voor de vrijheid te sneven, wilden zij hun
leven zoo duur mogelijk verkoopen en streden zij met den moed
der wanhoop, die evenmin kwartier geeft als verwacht.
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Het leger der Chilianen trok zich steeds meer en meer om hen
samen. Nog eenige minuten, en de Araucaansche armee hield op
te bestaan ; dit was slechts een vraag van tijd ! Nooit, sedert de ver
verwijderde dagen der eerste verovering, hadden de Indianen zulk
eene slachting te verduren gehad.
Antinahuel stortte tranen van woede, hij voelde zijn hart in zijn
boezem krimpen, toen hij zijne dierbaarste kameraden bij duizenden
om zich heen zag vallen.

Al deze mannen, de vrijwillige slachtoffers der heerschzucht van
hun opperhoofd, bezweken zonder een klacht te uiten of hem een
enkel verwijt toe te voegen.
Vast als een rots, te midden van het schrootvuur dat hageldicht
om hem heen regende, stond daar de Toqui met gefronsde wenkbrauwen en gesloten lippen, onophoudelijk zijn strijdknods zwaaiende,
die tot aan de greep met het bloed zijner vijanden geverfd was.
Plotseling plooide zich een glimlach om de dunne lippen van het
opperhoofd.
Met een wenk riep hij zijne hier en daar vechtende Ulmenes tot
zich, en wisselde met hen eenige fluisterende woorden.
Na een teeken van toestemming op het door hen ontvangen bevel
gegeven te hebben, keerden de Ulmenes elk naar zijn post terug, en
werd de strijd nog eenige minuten, zoo het scheen, met gelijke woede
voortgezet.
Maar op eens rukte een vereenigde massa van vijftienhonderd Indianen met onbeschrijfelijke woede tegen het hoofdeskadron, in welks
midden don Tadeo streed, en omsingelde het aan alle kanten.
Deze stoutmoedige aanval vervulde de Chilianen met stomme verbazing.
De Araucanen verdubbelden hunnen aandrang en brachten het
zwakke eskadron, dat nauwelijks vijftig man telde, meer en meer in
gevaar.
»Caramba !.' brulde Valentin, »wij zijn omsingeld. Voorwaarts,
kameraden ! slaan wij er ons door, of wij worden in de pan gehakt
tot den laatsten man."
Toen stortte hij zich met gevierden teugel te midden der vechtenden.
Al de zijnen volgden hem.
Na eene heete schermutseling van twee of drie minuten, waren zij
behouden buiten den noodlottigen cirkel in welken men hen had
willen verpletteren.
»Hm !" riep de Parijzenaar, »dat was daar een harde strijd ; maar
Goddank! wij zijn er."
»Ja!" antwoordde de graaf, »wij zijn er gelukkig uit, maar waar
is don Tadeo ?"
»Gij hebt gelijk !" hernam Valentin, een zoekenden blik in 't rond
werpende ; »te duivel !" vervolgde hij, zich met de vuist op het voor-
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hoofd slaande, »ik begrijp thans alles! °ogenblikkelijk terug ! terug !
redden wij don Tadeo !"
De beide Franschen stelden zich aan het hoofd van hunne ruiters
,en wierpen zich onversaagd weder in het dichtste gewoel van den strijd.
Weldra zagen zij den man dien zij zochten.
Don Tadeo, slechts door vijf of zes der zijnen ondersteund, weerde
zich met ontembaren moed tegen een drom van vijanden.
»Houd stand! houd stand !" schreeuwde Valentin.
»Hier zijn wij, houd moed, houd moed 1" brulde de graaf.
Don Tadeo hoorde het geroep en glimlachte.
»Ik dank u," antwoordde hij somber, »maar het baat mij niet, ik
ben verloren!"
»Caramba!" riep Valentin zijn knevelbaard kauwende van woede,
»ik red hem, of sterf met hem!" hij verdubbelde zijne pogingen.
Te vergeefs trachtten de Araucanen hem den doortocht te beletten,
met iederen sabelslag velde hij zijn man.
Eindelijk behield de onstuimige drift der jonge Franschen de overhand, zij bevonden zich weder binnen den cirkel.
Maar don Tadeo was verdwenen.
Louis en Valentin, gevolgd door een aantal andere ruiters die hun
voorbeeld aanvuurde, renden de gelederen der Aucas in alle richtingen door ; alles was vruchteloos.
Het leger der Indianen, thans de onmogelijkheid inziende om zich
langer tegen een overmacht te verzetten, die hen geheel dreigde te
vernietigen, begon plotseling te wijken, en zich over de vlakte te
verstrooien.
De nederlaag was volkomen.
De Chiliaansche ruiterij zette de vluchtenden meer dan twee mijlen
ver na, en sabelde alles neer wat onder haar bereik kwam.
Slechts een enkel korps, van nauwelijks vijfhonderd ruiters, zonder
twijfel uit de beste krijgslieden samengesteld en aan welks hoofd men
Antinahuel opmerkte, trok in geregelde orde terug, zich nu en dan
omkeerende om de aanvallen der Chilianen af te weren, wanneer
deze hun soms te dicht op de hielen zaten.
Dit keurkorps verwijderde zich intusschen zoo snel dat men het
niet kon aantasten, en verdween weldra achter de boschrijke heu.vels, die de vlakte van Condorkanki beperken en ten voorwal strekken van de Cordilleras.
De Chilianen hadden eene schitterende overwinning behaald, die
den Araucanen waarschijnlijk voor langen tijd de lust zou benemen.
om andermaal tegen Chili op te staan; zij hadden eene les ontvangen, te duur gekocht om er niet wijzer door te worden of om haar
spoedig te vergeten.
Van tienduizend strijders die de Indianen in het veld hadden gebracht, waren er zevenduizend op het slagveld gebleven, behalve

zoovelen als gedurende de vlucht werden neergesabeld.
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Generaal Pancho Bustamente, de stokebrand van dezen oorlog, was
gesneuveld. Toen men zijn lijk vond, stak de kleine dolk die hem
den dood had gekost, nog in zijne borst. Als eene bijzonderheid,
waardig genoeg om te vermelden, droeg de greep van dezen ponjaard het kenteeken der Sombere Harten.
Zijn dood maakte een roemrijk einde aan den burgeroorlog.
De gunstige gevolgen van den gewonnen slag waren niet te berekenen.
Ongelukkig werden deze voordeelen verminderd, zoo niet opgewogen door een onherstelbare algemeene ramp -- de verdwijning
en misschien de dood van don Tadeo de Leon den eenigen man,
wiens geestkracht en onkrenkbare beginsels het land konden redden.
Het Chiliaansche leger was te midden van zijn triomf hierdoor in
diepen rouw gedompeld.
Don Gregorio Peralta vooral wrong zich wanhopig de handen ; het
verlies van den man dien hij met hart en ziel was toegedaan maakte
hem schier uitzinnig.
Hij wilde naar geen raad of rede meer hooren, zoodat de generaal Fuentes genoodzaakt was het opperbevel over het leger op zich
te nemen.
Vijfhonderd Araucaansche krijgslieden, meerendeels zwaar gewond,
waren in handen der overwinnaars gevallen.
Don Gregorio Peralta verwees hen tot den kogel.
Te vergeefs poogde men hem van dit wreede besluit af te brengen,
dat ook in de toekomst tot noodlottige uitkomsten kon leiden.
»Neen," zeide hij hardvochtig, »de man die ons allen lief en dierbaar is zal gewroken worden !"
De gevangenen werden voor zijne oogen gefusileerd.
Het Chiliaansche leger kampeerde dien nacht op het slagveld.
Valentin en zijn vriend Louis, verteld van don Gregorio, besteed-.
den den ganschen nacht om die onmetelijke slachtbank te doorkruisen, boven welke de arenden reeds hun snerpenden vreugdekreet
aanhieven.
De drie mannen hadden moeds genoeg om onder stapels dooden
hun vriend te zoeken. Maar al hunne nasporingen bleven vruchteloos,
het lijk van don Tadeo was nergens te vinden.
Den volgenden dag, met het krieken van den morgen, brak het
leger op in de richting der Biobio, om naar Chili terug te keeren.
Het voerde een dertigtal Ulmenes als gijzelaars mede, die men reeds
eenige dagen vroeger in de geplunderde Araucaansche steden had
gevangen genomen.
Valentin en Louis maakten intusschen nog geen aanstalten om het
leger te volgen.
»Kom met ons mede," zei don Gregorio weemoedig, »nu onze
ongelukkige vriend dood is hebt gij niets meer te doen in dit afschuwelijke land."
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»Ik ben niet van uw gevoelen," antwoordde Valentin, »ik geloof
niet dat don Tadeo dood is, maar alleen krijgsgevangen."
»Waarom denkt gij dat ?" riep don Gregorio met fonkelenden
»hebt gij daar eenig bewijs voor ?"
»Ongelukkig niet."
»Maar gij hebt er dan toch eenige reden toe.'
»Ja, die heb ik zeker."
»Noem haar dan, vriend 1"
»Ik vrees dat zij u te beuzelachtig zal toeschijnen."
»Zeg mij haar toch."
»Welnu ! als gij het dan volstrekt wilt, moet ik u bekennen dat een
heimelijk voorgevoel mij als influistert dat onze vriend niet dood,
maar in de macht is van Antinahuel."
»Op welken grond bouwt gij die vooronderstelling ? Gij schijnt mij
toch te verstandig en te eerlijk van hart om met zulk een ernstige
zaak te schertsen.'
»Gij oordeelt juist, en gij zult mij nog meer gelijk geven, als
ik u zeg wat er van is : toen het mij gelukt was uit den kring der
vijanden te breken die ons omsingelden, miste ik terstond Tadeo de
Leon."
»Goed, en wat deedt gij toen ?"
»Wat ik deed ? pardi 1 ik keerde dadelijk terug ; en ik zag dat don
Tadeo, ofschoon zeer nauw ingesloten, zich dapper te weer stelde,
dus riep ik hem toe moedig stand te houden."
»Hoorde hij u ?"
»Welzeker, want hij gaf mij antwoord. Ik verdubbelde dus mijne
pogingen, kortom, ik weerde mij zoo dapper, dat ik bijna de plek
bereikte waar ik hem het laatst gezien had, maar hij was spoorloos
verdwenen."
»En wat dacht gij toen ?"
»Ik hield mij overtuigd, en ben het nog, dat zijne talrijke vijanden
zich van hem meester gemaakt en hem weggevoerd hebben, te meer,
daar wij later zijn lijk te vergeefs hebben gezocht."
»Maar wie verzekert u dat zij, na hem gedood te hebben, zijn lijk
niet hebben medegenomen ?"
»Wat zouden zij daarmede doen ? Van don Tadeo's lijk zouden zij
maar last hebben gehad, terwijl zij hem als krijgsgevangene waarschijnlijk op zwaar losgeld zullen stellen, of misschien door hem met
den dood te dreigen hunne gijzelaars hopen uit te wisselen, wat weet
ik het ? gij zelf, die het land en de zonen van dat woeste volk kent,
zijt veel beter in staat die zaak te beoordeelen dan ik, die er geheel
onkundig in ben."
Don Gregorio moest de juistheid dezer redeneering erkennen.
»'t Is mogelijk, zeide hij, »er is veel waars in hetgeen gij zegt ;
misschien bedriegt gij u niet ; maar gij hebt mij nog niet opgehelderd
waarom gij achter wilt blijven : wat zult gij hier doen ?"
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»Doodeenvoudig dit, mijn vriend," antwoordde Valentin, »er schuilen hier ergens in den omtrek twee Indiaansche opperhoofden, zoo
als gij wel weten zult gij kent hen immers ?"
»Ja ! — ja !" riep don Gregorio, dien de zaak thans volkomen duidelijk werd.
»Die mannen zijn aan mij en Louis innig verknocht," vervolgde
Valentin, »zij zullen ons tot gidsen dienen ; en wanneer, zoo als ik
denk, don Tadeo nog leeft, zweer ik u dat ik hem terug vind !"
Don Gregorio keek hem diep geroerd aan, twee groote tranen
blonken in zijne oogen ; hij greep den jongman bij de hand, drukte
die met warmte en zei met een diep bewogen stem :
»Don Valentin, ik kende u nog niet genoeg, ik heb uw edel hart
niet op den rechten prijs weten te schatten, ik ben maar een half
wilde Amerikaan, ik ben in mijne 'liefde even onstuimig als in mijn
haat : sta mij toe u te omhelzen, don Valentin, en vergeef mij !"
»Van ganscher hart, beste vriend," antwoordde de jongman die
,zijne ontroering te vergeefs met een glimlach poogde te verbergen.
»Gij gaat dus heen?" vroeg don Gregorio.
»Onmiddellijk."
»0! gij zult don Tadeo nog terugvinden, nu ben ik er zeker van."
»Ik ook."
»Vaarwel, don Valentin, vaarwel, don Louis !"
»Vaarwel !" antwoordden de jongelieden.
En de drie ruiters scheidden van elkander.
Valentin floot Cesar, en gaf zijn paard de sporen.
»Vertrekken wij," zeide hij tot zijn zoogbroeder.
»Gereed," riep deze.
Zij reden weg. Maar nauwelijks hadden zij eenige galopsprongen
gedaan, of zij hoorden een paard snel achter zich aankomen.
Zij keken om en zagen don Gregorio, die hun wenkte te wachten.
Zij bleven staan.
L
»Neem mij niet kwalijk, heeren," riep hij, »ik vergat u nog iets te
.zeggen : wij weten niet of het God behagen zal ons voor elkander te
sparen, wellicht scheiden wij thans voor het laatst."
»Dat weet niemand," zei Louis schouderophalend.
»Welnu ! maar in welke omstandigheden gij u ook bevinden zult,
'mijne heeren," vervolgde de Chiliaan, »herinner u steeds dat gij zoo
lang Gregorio Peralta leeft, in hem een vriend bezit, die op een
wenk van u zich gelukkig zal rekenen zijn leven voor u te wagen *,
gelooft mij, zulk een verzekering door mij gedaan is geen ijdele belofte maar zuiver en oprecht."
Zonder hierop hun antwoord af te wachten, gaf hij de jongelieden
de hand ten afscheid en verwijderde zich in vliegenden g alop.
De beide Franschen staarden hem eene poos na, en reden daarop
wol gedachten stapvoets voort, zonder een woord te wisselen.
,
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LXXVIII.
NA DEN SLAG.
De jongelieden volgden een tijdlang van verre het Chiliaansche
leger, dat door het groot aantal der gekwetsten belemmerd, lang-

zaam maar in goede orde naar de Biobio terug trok.
Zoo reden zij in sombere stemming de vlakte over, waar den vorigen dag het bloedige treffen tusschen de Indianen en Chilianen had
plaats gehad.
Geen akeliger schouwspel en tevens treuriger bewijs van de vergankelijkheid der menschelijke zaken dan een slagveld.
De vlakte, hier en daar door de ka.nonkogels omgewoeld, was in.
alle richtingen met dooden bezaaid, die onder de brandende zonnestralen reeds tot bederf overgingen of deels door de arenden waren
verslonden.
Op sommige plaatsen, waar de strijd het bloedigst was geweest,
lagen stapels lijken, doormengd met doode paarden, gebroken wapenen, affuittn, caissons of kogels.
Indianen en Chilianen, vrienden en vijanden lagen verward dooreen, zoo als zij gesneuveld waren, alleen van voren getroffen, de
meesten nog met de wapens in de verstijfde handen.
In de verte zag men gluipende wolven rondzwerven, die op hun
aandeel van den buit kwamen azen.
Onder het voorttrekken, wierpen de jongelieden de blikken weemoedig in 't rond.
»Haasten wij ons om deze akelige plaats te verlaten !" riep Valentin
tegen zijn zoogbroeder ; »mijn hart keert zich om in mijn lijf bij dit
droevig spektakel."
»Wij hebben nog eerst een plicht te vervullen," antwoordde de
graaf somber.
»Een plicht te vervullen!" riep Valentin verwonderd.
»Ja," hernam de jongman, »of zoudt gij willen dat de arme Joan
onbegraven bleef liggen om aan die onreine beesten ten prooi te
worden ?"
»Ik zeg u dank voor uwe herinnering. 0 ! gij zijt beter dan ik ! gij
denkt om alles."
»Beschuldig u niet te zeer ; gij zoudt er misschien het volgend&
oogenblik zelf aan gedacht hebben."
Een paar minuten later kwamen zij aan de plaats waar Joan en
de generaal Bustamente gevallen waren. Daar lagen zij nog, naast
elkander, slapende den eeuwigen slaap.
De Franschen stegen af.
Als bij toevallige uitzondering waren dèze twee lijken nog niet
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door de roofvogels geschonden, die in menigte over de plaats rondgierden, maar bij het naderen der jonge lieden schuw wegvlogen.
De twee zoogbroeders bleven een poos in gedachten verdiept
staan.
Daarop deden zij hunne sabels af en dolven een kuil die groot
genoeg was om de beide lijken te bevatten.
Valentin nam eerst den vergiftigden dolk weg en stak dien in zijn
gordel, zacht in zichzelven mompelend :
»Dat is een goed wapen wie weet of het mij niet nog eenmaal te
pas komt."
Nadat zij de lijken in een kuil hadden gelegd bedekten zij die
met aarde, zochten toen de grootste steenen die zij in den omtrek
vinden konden en rolden ze op het graf, opdat na hun vertrek de
wilde dieren de dooden niet zouden opgraven,
Dit gedaan zijnde, sneed Valentin van twee lansstokken een kruis,
dat hij op het graf plantte.
Na het vervullen van dezen laatsten plicht, knielden de beide jongelieden neer en deden als vrome katholieken een kort gebed voor
de zielen der twee gesneuvelden, wier graf zij voor altijd zouden verlaten en waarvan de een tot hunne trouwste vrienden had behoord.
»Vaarwel !" zei Valentin opstaande, »vaarwel Joan ! rust in vrede
op deze plek waar gij zoo dapper gestreden hebt, uw aandenken zal
nooit uit mijn hart worden gewischt!"
»Vaarwel 1 Joan," zeide de graaf op zijne beurt, »slaap in vrede,
goede vriend, uw dood is gewroken !'
Cesar had, op zijne manier, met zekere verstandige aandacht al
de bewegingen zijner meesters gadegeslagen ; thans zette hij de voorpooten op het graf, berook een oogenblik den pas omgewoelden grond,
en hief tot tweemaal toe een treurig gehuil aan.
De jonge lieden voelden zich overstelpt van droefheid zwijgend
stegen zij weder te paard, en verwijderden zich, met een laatsten blik
naar de plek waar zij den braven Araucaan begraven hadden.
Achter hen hervatten de gieren en arenden hun gruwzaam maal,
dat eene poos gestoord was.
Hetzij door den indruk onzer omgeving, hetzij door een samenloop
van geheimzinnige gewaarwordingen, of door welke andere onbekende
en moeielijk te verklaren oorzaken, maar er zijn uren, waarop eene
ik weet niet welke besmetting van droefgeestigheid ons overmeestert,
alsof wij die met de lucht inademden.
In zulk een zonderlingen toestand bevonden zich Valentin en Louis
toen zij het kamp verlieten. Somber en nadenkend reden zij stapvoets naast elkander voort, zonder elkander de gedachten te durven
mededeelen die hun gemoed bezwaarden.
De zon neigde snel ten ondergang, en in de verte begon het
Chiliaansch leger allengs in de kronkelingen van den weg te ver;

dwijnen.
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De jongelieden waren een weinig rechts afgeweken, om des te spoediger de bergen te bereiken, en volgden een smal pad, dat tegen de
vrij steile helling van een boschrijken heuvel opliep.
Cesar, die gedurende den geheelen tocht, volgens gewoonte meestal.
achteraan had geloopen, stak eensklaps de ooren op en snelde driftig al kwispelstaartend vooruit.
»Wij naderen reeds," sprak Louis.
»Ja," antwoordde Valentin lakoniek.
Weldra bereikten zij een punt, waar het pad een scherpen hoek
maakte, achter welken de hond verdwenen was.
Na dezen hoek te zijn omgereden, bevonden de Franschen zich
op eens voor een groot vuur, aan hetwelk een ferme guanaccobout
werd gebraden, terwijl twee mannen, in de nabijheid op den grond
uitgestrekt, rustig hunne pijp lagen te rooken en Cesar reeds deftig
bij het vuur zat, met gretige oogen turende naar het braden der
oma.nacco.
Deze twee mannen waren Trangoil Lanec en Curumilla.
Nauwelijks hadden de Franschen hen gezien, of zij stegen af en
snelden hunne vrienden te gernoet; dezen van hunnen kant waren
reeds opgestaan om hen te verwelkomen.
Valentm bracht de paarden bij die zijner vrienden, kluisterde en
ontzadelde ze, en gaf hun het noodige voeder ; vervolgens nam hij
plaats bij het vuur.
Tot hiertoe was er tusschen deze vier mannen nog geen woord gewisseld.
Na verloop van eenige minuten nam Curumilla den guanacco-bout
van het vuur, legde hem op een houten schotel en plaatste dien
midden in den kring; daarop zette hij er een stapeltje maïskoeken
naast, alsmede een lederen zak met water en een dito met aguardiente, terwijl ieder zijn mes trok, en allen vielen nu gezamenlijk aan
op de uitlokkende spijzen die hun zoo verleidelijk toelachten.
Van tijd tot tijd wierpen de gasten een beentje, of een stukje
vleesch naar Cesar, die als een welopgevoede hond, een weinig achteraf zat en mede zijn maal deed.
Toen de algemeene honger voldaan was, werden .de pijpen en sigaren aangestoken, en wierp Curumilla een verschen takkebos op het
vuur om het aan te houden.
De nacht was gedaald, maar een rijk ge.sternde nacht, en zoo als
altijd in deze warme landstreek, vol van onbestemde mijmeringen en
onuitsprekelijke gewaarwordingen.
Eene indrukwekkende stilte zweefde over de natuur ; slechts een
dartel koeltje speelde met de lianen en deed de toppen der hoogste
boomen wuiven met geheimzinnig gefluister.

In de verte hoorde men bij tusschenpoozen het heesch gekef der
wolven en schakals, terwijl het dof geklater van eene onzichtbare
beek zijne ernstige tonen mengde in dat statig concert, dat de een-
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zame wildernis in de tropenwereld aanstemt ter eere des Allerhoogsten.
»Welnu, mijne vrienden," begon Trangoil Lanec, »wat nieuws ?"
»De slag is hevig geweest," antwoordde Valentin.
»Dat weet ik," zei de Indiaan hoofdschuddend, »de Araucanen zijn
verslagen, ik heb hen zien vluchten als een troep verschrikte zwanen
in de bergen."
»Zij streden voor eene slechte zaak," opperde Curumilla.
»Het zijn onze broeders," hernam Trangoil Lanec ernstig.
Curumilla boog het hoofd bij dit verwijt.
»Hij die hun de wapens in handen had gegeven is dood," hervatte
Valentin.
»Goed : maar weet mijn broeder ook den naam van den krijgsman
die hem doodde ?" vroeg de Ulmen.
»Die weet ik," zei Valentin treurig.
»Dat mijn broeder mij dien noen-ie, opdat ik hem in mijn geheugen
bewaren mag."
»Joan, onze vriend Joan heeft dien man gedood, die niet verdiend had om door de hand van zulk een dapper krijgsman te sneven."
»Dat is waar !" zeide Curumilla ; »maar waarom is mijn broeder
Joan niet hier ?"
»Mijne broeders zullen Joan niet meer zien," sprak Valentin droevig ; »hij ligt dood uitgestrekt naast zijn slachtoffer."
De twee opperhoofden wisselden een smartelijken blik.
»Hij was een edel hart," mompelden zij zacht en treurig.
»Ja," zei Valentin, »en een trouw vriend."
Er volgde eene poos stilte.
Plotseling stonden de beide Indianen op en liepen zonder een woord
te spreken naar hunne paarden.
»Waar gaan onze broeders heen ?" vroeg de graaf, hen met een
wenk terughoudende.
»Wij gaan den krijgsman begraven • het lijk van Joan moet geen
prooi worden van de urubus," antwoordde Trangoil Lanec ernstig.
»Dat mijne broeders hunne plaatsen hernemen," zeide de jongman
op zacht verwijtenden toon.
De beide opperhoofden gehoorzaamden stilzwijgend.
»Trangoil Lanec en Curumilla kennen hunne broeders de bleekgezichten al zeer weinig," vervolgde Louis, »anders zouden zij hen
niet beleedigen door te veronderstellen, dat zij een vriend onbegraven
lieten liggen. Joan werd door ons begraven eer wij bij onze broeders
terug kwamen. Die plicht welke ons zwaar op het hart woog, heeft
ons alleen belet spoediger herwaarts te komen."
»Goed !" riep Trangoil Lanec, »onze harten verheugen zich, want
onze broeders zijn ware vrienden."
»De Muruchen zijn geene Huincas," merkte Curumilla aan, terwijl
een blik van stillen wrok in zijn oog fonkelde.

" Slaap in vrede, goede vriend, uw dood is gewroken !"
bladz. 19o.
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»Maar één groot onheil heeft ons getroffen," vervolgde Louis droevig, »don Tadeo de Leon, onze dierbaarste vriend, hij dien de Aucas
den Grooten Arend der bleekgezichten noemen...."
»Wel ?" viel Curumilla hem in de rede.
»Is dood!" zeide Valentin, »hij is gisteren gesneuveld in den
strijd."
»Is mijn broeder wel zeker van hetgeen hij zegt?" vroeg Trangoil
Lanec.
»Althans ik Vermoed het, ofschoon wij zijn lijk niet hebben kunnen vinden."
De Ulmen glimlachte zacht.
»Dat mijne broeders zich troosten," zeide hij, »de Groote Arend
der blanken is niet dood."
»Weet de Ulmen dit?" riepen de jongelieden verheugd.
»Ik weet het," antwoordde Trangoil Lanec, »laat mijne broeders
luisteren ; Curumilla en ik, wij zijn hoofden in onzen stam ; en terwijl onze gevoelens ons verhinderden om voor Antinahuel te strijden,
hebben zij on:: evenzeer belet om tegen ons eigen volk de wapens
te voeren ; toen onze vrienden zich dus bij den Grooten Arend wilden voegen hebben wij hen niet tegen gehouden; zij moesten een
vriend gaan helpen, en zij hadden gelijk, daarom hebben wij hen
laten gaan. Maar na hun vertrek, dachten wij aan de blanke jonge
maagd en begrepen terstond, dat, zoo de Aucas den slag kwamen te
verliezen, de groote Toqui haar dan het eerst in veiligheid zou laten
brengen ; bij gevolg hebben wij ons in het kreupelhout langs den
weg verscholen, dien de mosotones, wanneer zij de jonge maagd
wegvoerden, waarschijnlijk kiezen zouden. Wij hebben dus het gevecht niet gezien, maar het gerucht daarvan is ons spoedig genoeg
ter ooren gekomen, en menigmaal waren wij op het punt van toe te
snellen om met onze arme pennes te sterven, want de strijd was zwaar
en heeft lang geduurd ; de Aucas met hunne gewone koelbloedigheid
hebben zich dapper geweerd en onversaagd laten neersabelen."
»Daar moogt gij met recht trotsch op zijn, hoofdman," riep Valentin in vervoering uit, »uwe broeders hebben het schrootvuur dér
artillerie met heldenmoed doorgestaan."
»Daarom noemt men hen ook Aucas
vrije mannen," — zei
Trangoil Lanec;
»eensklaps trof een geluid, als een rollende donderslag onze ooren, en reden ons twintig of dertig mosotones zoo
snel als een stormwind voorbij ; zij hadden twee vrouwen in hun
midden, de eene had oogen als een slang, de andere was het meisje
met de hemelsblauwe oogen."
»0 1" riep de graaf met smart.
»Eenige oogenblikken daarna," vervolgde Trangoil Lanec, »kwam
er een andere veel talrijker troep, met gelijke snelheid voorbij ; deze
werd door Antinahuel in eigen persoon geleid ; de Toqui was bleek
en met bloed bedekt, hij scheen gewond."
OPPERH. D. AUCAS. II.
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»Dat was hij inderdaad," merkte Valentin aan, »hij kon zijn rechterarm niet gebruiken ; ik weet echter niet of hij nog meer wonden
heeft."
»Naast hem galoppeerde de Groote Arend der blanken, blootshoofd en ongewapend."
»Was hij gewond ?" vroeg Louis met drift.
»Neen, hij zat trotsch in den zadel, zijn gelaat was bleek maar fier."
»0 ! daar hij dus niet dcod is, zullen wij hem zeker redden, niet

waar, hoofdman?" riep Valentin.
»Wi
j zullen hem redden, ja broeder."
»Wanneer zullen wij zijn spoor volgen?"
»Met enditha — zonsopgang —; naar den weg te oordeelen dien
zij insloegen, weet ik wel waar zij heengingen. Hebben wij vroeger
het meisje willen redden, welnu! dan zullen wij thans den vader
tegelijk bevrijden," zei Trangoil Lanec met nadruk.
»Goed, hoofdman," hernam Valentin vol geestdrift, »ik ben gelukkig dat ik u zoo hoor spreken ; alles is dus nog niet verloren."
»Intusschen, mijne broeders," opperde Louis, »nu wij weder eenigszins gerustgesteld zijn, zullen wij, geloof ik, weldoen van een paar
uren te gaan slapen, om ons met verfrischte krachten en zoo vroeg
mogelijk op weg te kunnen begeven."
Niemand had hiertegen iets aan te merken, en deze mannen van
ijzer, ondanks de verdrietelijkheden die hen kwelden en de bekommeringen die hun geest folterden, wikkelden zich bedaard in hunne
ponchos, strekten zich op den harden grond uit, en waren eenige
minuten later, gelijk zij gezegd hadden reeds in een diepen slaap.
Alleen Cesar sliep niet, hij lag bij het vuur met den neus op de
voorpooten en waakte voor het heil van allen.

LXXIX.
DE EERSTE UREN DER GEVANGENSCHAP.
Trangoil Lanec had zich niet bedrogen toen hij verzekerde don
Tadeo naast den Toqui te hebben zien galoppeeren.
De Koning der Duisternis was niet dood, hij was zelfs niet gewond,
maar toch, hij was de gevangene van Antinahuel, dat is, in handen
van zijn bittersten vijand, den man dien hij eenige uren te voren een
dier grievende beleedigingen had aangedaan , die de Araucanen
nimmer vergeven.
Laat ons nader zien hoe zich de zaak had toegedragen.
Zoodra de Toqui zag dat de slag onherroepelijk verloren was, en
dat een langer volgehouden strijd slechts dienen zou om het laatste
overschot zijner dapperste krijgslieden te vernietigen, had hij geen
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andere wensch dan, het kostte wat het wilde, zijn doodvijand meester te worden, om ten minste,' nu zijne heerschzucht geen bevrediging vond, aan hem zijn ouden haat te koelen en den eed te volvoeren dien hij zijn stervenden vader eenmaal gezworen had.
Gelijk wij gezien hebben, had hij met een wenk zijne Ulmenes
samengeroepen, hun met een paar woorden zijn voornemen te kennen gegeven, en tegelijkertijd een expresse naar zijn kamp afgezonden,
met bevel om dona Rosario terstond van het oorlogstooneel te verwijderen en in veiligheid te brengen.
Wat er toen op volgde hebben wij vroeger reeds vermeld.
De Ulmenes hadden het plan van hun chef met de meeste bekwaamheid uitgevoerd.
Don Tadeo, van de zijnen afgescheiden en met vier of vijf getrouwen alleen gelaten, bleef zich verweren als een leeuw en sabelde
allen neder die hem te dicht nabij kwamen.
Het was een ijzingwekkend schouwspel, deze vier of vijf mannen
te zien, die, ofschoon zij wisten dat zij het met den dood zouden
bekoopen, uit liefde voor hun chef een reuzenstrijd volhielden tegen
meer dan vijf honderd verbitterde vijanden.
Antinahuel had echter bevel gegeven dat men hem levend in handen moest zien te krijgen, de Aucas vergenoegden zich dus met
zijne slagen af te weren, zonder op hunne beurt op hem in te houwen.
Intusschen zag don Tadeo zijne getrouwen de een na den ander
aan zijne zijde sneven, en bleef hij alleen over ; maar toch hield hij
den strijd onversaagd vol, daar hij bovenal wilde vermijden om den
Araucanen levend in handen te vallen.
Het was juist op dit oogenblik dat hij het aanmoedigend geroep
van Valentin en den jongen graaf hoorde ; een sombere glimlach
zweefde toen op zijne lippen, en hij zeide hun in zijn hart vaarwel,
want hij wanhoopte hen immer te zullen wederzien.
Ook Antinahuel had het geroep der Franschen gehoord, en bij het
zien van de hardnekkige pogingen die zij aanwendden om hun vriend
te hulp te komen, begreep .hij wel, als hij een oogenblik vertoefde,
dat zijn kostbare prooi hem eindelijk nog zou ontsnappen.
Hij deed dus met allen spoed zijn poncho af en wierp hem zoo
behendig don Tadeo over het hoofd, dat deze verblind en in de
ruime plooien van het vollen kleed verward geraakt, terstond ontwapend was.
Een tiental Indianen stortten zich op hem, grepen hem aan en
bonden hem, altoos in den mantel gewikkeld, met behulp van een
lasso, op gevaar af van hem te smoren, zoo stevig vast, dat hij geen
hand of voet meer verroeren kon.
Antinahuel wierp nu den gevangene dwars voor zich op den hals

van zijn paard, en reed met hem spoorslags de vlakte op, gevolgd
door al zijne krijgslieden, onder het aanheffen van een huilenden
Iriumfkreet.
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Dit was de reden waarom de twee Franschen, toen zij er eindelijk
in geslaagd waren den levenden muur te verbreken, die zich voor
hen verhief, hun vriend niet konden terugvinden, daar deze spoorloos
verdwenen was.
Antinahuel, ofschoon hij zijn vlucht met de snelheid van een stormwind voortzette, had echter allengs een groot aantal zijner ruiters
om zich verzameld, zoodat hij na verloop van nauwelijks twintig minuten zich aan het hoofd van circa vijfhonderd kloeke uitgelezen
krijgslieden bevond, die onder zijn kommando bereid waren om hun
leven ten duurste te verkoopen.
Met deze ruiters formeerde de Toqui eene dicht gesloten kolonne,
en zich nu en dan als een door jagers vervolgde tijger omkeerende,
weerde hij herhaalde malen den aanval der Chiliaansche dragonders
af, telkens wanneer deze hem in zijne vlucht te dicht op de hielen
zaten.
Nadat hij op deze wijs eenige mijlen had afgelegd, en de overwinnaars ophielden hem langer te vervolgen, liet hij zijn troep halt
maken om adem te scheppen, en tevens om zich meer onmiddellijk
met zijn gevangene bezig te houden, die sedert zijne gevangenneming
geene teekenen van leven meer gegeven had.
Antinahuel vreesde niet zonder reden, dat don Tadeo, uit gebrek
aan lucht en door de snelheid van zijn rid uitgeput, zich in levensgevaar zou bevinden.
De Toqui verlangde allerminst, dat zijn vijand op deze wijs zou
sterven ; hij had gansch andere plannen met hem voor, die hij ongaarne zou zien mislukken.
Hij haastte zich dus om den lasso los te knoopen, die den gevangene ontelbare keeren om het lijf was gewikkeld, en nam hem ver-

volgens den poncho af, die hem het hoofd bedekte.
Don Tadeo was geheel buiten kennis.
Antinahuel legde hem zacht op het mulle zand neder en begon,
met eene oplettendheid waartoe alleen innige vriendschap of welberekende haat in staat kon zijn, alle mogelijke zorgen aan hem te
besteden.
Vooreerst maakte hij zijne kleederen los om hem gemakkelijker te
doen ademen, daarop nam hij water met rum vermengd, en wreef
er hem mede aan de slapen van het hoofd, in de maagstreek, en in
de handpalmen.
Gebrek aan lucht was de eenige oorzaak van don Tadeo's bezwijming geweest; zoodra hij weder vrij kon ademen, sloeg hij de oogen op.
Bij deze gelukkige uitkomst, blonk er voor een oogenblik op het
gelaat van den Toqui een glimlach van onbeschrijfelijke zelfvoldoening.
Don Tadeo wierp een verwonderden blik op de omstanders en
scheen in diepe gedachten weg te zinken; intusschen keerde hij weldra tot zijn volle bewustzijn terug, hij herinnerde zich nu duidelijk wat
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er met hem had plaats gehad en hoe het kwam dat hij zich in de
macht van Antinahuel bevond.
Toen stond hij op, kruiste de armen op de borst, staarde den
harasken — het groote opperhoofd — onverschrokken aan en wachtte.
De Toqui naderde hem.
»Gevoelt mijn vader zich beter?" vroeg hij.
»Ja," antwoordde don Tadeo lakonisch.
»Dus kunnen wij weder vertrekken ?"
Moet ik daartoe dan bevel geven?"
»Neen. Maar als mijn vader niet wel genoeg was om weder te paard
te stijgen, zouden wij nog een poosje wachten."
»Oho !" riep don Tadeo, »gij schijnt wel zeer bezorgd voor mijne
gezondheid."
»Dat ben ik," antwoordde Antinahuel, »ik zou niet weten wat ik
beginnen moest als mijn vader een ongeluk overkwam."
Don Tadeo haalde verachtelijk de schouders op.
Antinahuel hervatte :
»Wij zullen verder trekken : wil mijn vader mij op zijn woord van
eer verzekeren dat hij niet zal trachten te ontvluchten? dan zal ik
hem vrijlaten."
»Zoudt gij dan op mijn woord durven vertrouwen, gij, die gedurig
het uwe verbreekt ?"
»Ik !" riep het opperhoofd, »ik ben maar een arme Indiaan, mijn
vader daarentegen is een caballero, zooals de taal van zijn volk het
noemt."
»Eer ik u antwoord geef, moet gij mij zeggen waar gij mij heen
brengt."
»Ik zal mijn vader naar de Puelchen voeren, in wier midden ik
eene schuilplaats ga zoeken met de weinige krijgslieden die mij overblijven."
Een vreugdestraal verruimde het hart van den gevangene, hij hoopte
dat hij weldra zijne dochter zou wederzien.
»Hoe lang moet die reis duren ?" vroeg hij.
»Slechts drie dagen."
»Dan geef ik u mijn woord van eer, dat ik binnen drie dagen niet
zal pogen te ontvluchten."
»Goed," hernam het opperhoofd op plechtigen toon ; »ik zal het
woord van mijn vader in mijn hart bewaren, en het hem eerst over
drie dagen teruggeven."
Don Tadeo boog zonder te antwoorden.
Antinahuel wees hem met de hand een paard aan.
»Zoodra mijn vader gereed is zullen wij vertrekken," zeide hij.
Don Tadeo steeg te paard, de Toqui volgde zijn voorbeeld en de
troep vertrok in vollen galop.
Ditmaal was don Tadeo vrij, hij herademde met volle teugen, hij
kon den blik ongedwongen naar alle kanten richten en galoppeerde
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aan het hoofd van den troep, naast. het opperhoofd. Deze betrekkelijke vrijheid, in vergelijking van de harde verdrukking zooeven
te voren ondervonden, bracht in zijn geest de volle bedaardheid terug
en deed hem zijn toestand minder donker inzien.
Zoo is de mensch : er bestaat voor hem slechts eene bijna onmerkbare lijn tusschen de diepste wanhoop en de meest uitzinnige hoop.
Nauwelijks ziet hij zijn ongeluk eenige dagen, ja enkele uren slechts
verschoven, of hij is weder in staat om allerlei dwaze plannen te vormen en zich eindelijk diets te maken dat zij inderdaad mogelijk en
zelfs gemakkelijk uitvoerbaar zijn.
In plaats van in stilte op God te vertrouwen en de gunstige gelegenheid bedaard af te wachten of zich gedwee aan zijn lot te onderwerpen, geeft hij zich vaak over aan allerlei wufte kansberekeningen, gebouwd op den lossen grond van het onbekende, het toevallige, of wat de wereld onder den naam van voorzienigheid begrijpt :
drie woorden van bijna gelijke beteekenis, maar die, zoolang de wereld bestond, meer ongelukkigen op den rand van een onvermijdelijken afgrond hebben opgebeurd, dan de beste vertroostingen welke
men hun had willen toespreken.
De rnensch is van nature een dromer en een wufte speculant :
zoolang hij voor zich het veld ruim ziet en zijne verbeelding zich vrij
kan bewegen, blijft hij hopen.
Zoo ook don Tadeo ;• ofschoon met groote geestkracht en gansch
niet alledaagsch verstand begaafd, peinsde hij onwillekeurig over de
zonderlingste plannen van ontvluchting, en al zag hij zich in de macht
van zijn onverzoenlijksten vijand, alleen en zonder wapenen, te mid
den van een onbekend land, toch dacht hij aan de mogelijkheid niet
slechts om zijne dochter terug te vinden, maar zelfs om haar aan de
handen harer vervolgers te ontrukken en met haar te kunnen ontsnappen.
Deze plannen en droomen hadden ten minste dit voordeel, dat zij
den dictator in het volle genot zijner vermogens herstelden en hem
den moed teruggaven om den gevaarlijken toestand waarin hij zich
bevond, koelbloedig onder de oogen te zien.
Intusschen waren de Indianen ongevoelig de bergen genaderd, en
bestegen zij thans een onafgebroken reeks van heuvels, de eerste
voormuren der Cordilleras, die steeds hooger en hooger werden.
De zon, reeds diep in het westen gedaald, was op het punt van
weg te zinken, toen het opperhoofd halt kommandeerde.
De plek waar zij zich thans bevonden, was uitmuntend gekozen,
in een enge vallei of kloof op de platte kruin van een kleinen berg t
die hen van alle zijden tegen eene overrompeling beveiligde.
Hier liet Antinahuel zijn kamp oprichten en zond een twintigtal
mannen uit, sommigen op verkenning, anderen om guanacco's en
ander wild te schieten.
Dit laatste was te meer noodig, daar de Araucanen in hunne over-
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haaste vlucht verzuimd hadden om zich van levensmiddelen te
voorzien.
Intusschen werden er boomen geveld om een provisioneele verschansing te maken en de noodige vuren aan te leggen.
Na verloop van een uur keerden de jagers terug, beladen met
overvloed van wild. De verspieders daarentegen hadden niets ontdekt dat onrust kon baren.
Het avondmaal werd vroolijk gereed gemaakt en ieder bewees het
de noodige eer.
Antinahuel scheen al zijn haat voor don Tadeo vergeten te zijn,
hij behandelde hem met de meeste onderscheiding en sprak tegen
hem met groote beleefdheid en eerbied. Geheel op zijn woord vertrouwende, liet hij hem volkomen vrijheid van handelen en toonde
zich in het minst niet ongerust over hetgeen hij deed.
Zoodra de maaltijd geëindigd was, werden de schildwachten uitgezet en begaf elk zich ter rust.
Alleen don Tadeo poogde vergeefs te slapen, eene pijnlijke ongerustheid kwelde hem en het was hem onmogelijk een oog te
sluiten.
Aan den voet van een boom gezeten, met het hoofd op de borst
gebogen, bracht hij den nacht door in diep nadenken over de zonderlinge gebeurtenissen die hem sedert de laatste maanden onophoudelijk hadden bestormd en overweldigd. De gedachte aan zijne dochter baarde hem nog het meeste verdriet; en in weerwil van de hoop
waarmede hij zich poogde te vleien, was zijn positie al te hachelijk
om hem volkomen te doen vertrouwen dat hij haar zou kunnen
redden.
Somwijlen kwamen hem de beide Franschen in de gedachten, die
hem reeds zoovele proeven van trouw en vastberadenheid hadden
gegeven : maar ondanks al hun moed en de zekere veronderstelling
dat het dezen onversaagden mannen zou gelukken zijn spoor te ontdekken, wat zouden zij kunnen doen, alleen, tegen zoovele vijanden ? —
neen, deze strijd was al te dwaas, was onmogelijk, zij zouden te kort
schieten zonder hem te redden !
De opgaande zon vond Tadeo nog altijd in treurig gepeins verdiept, zonder dat hij de oogen een minuut geloken had.
Intusschen kwam alles in het kamp in beweging ; de paarden werden gezadeld en na een haastig ontbijt werd de reis hervat.
Die dag ging voorbij zonder dat er iets meldenswaardigs gebeurde.
Tegen den avond kampeerde men weder op dezelfde wijs als den
vorigen dag, op den top van een heuvel ; met dit onderscheid echter,
dat de Araucanen niet zoovele voorzorgen namen tegen overrompeling, die zij hier ongetwijfeld minder te duchten hadden ; alleen werd
er weder eene verschansing opgericht.
Don Tadeo, eindelijk door vermoeienis uitgeput, viel in een diepen slaap, waaruit hij niet ontwaakte voor het °ogenblik van vertrek.
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Antinahuel had den vorigen avond een expresse vooruitgezonden ;
deze kwam juist in het kamp terug, toen de troep gereed stond om
den tocht te hervatten.
Naar het scheen bracht hij goede tijding mede, want terwijl hij
van zijne zending verslag deed, zag men het opperhoofd herhaalde
malen glimlachen.
Op een teeken van Antinahuel zette de gansche troep zich weldra
in beweging en reden zij in vollen galop, dieper de bergen in,

LXXX.
HET ULTIMATUM.
Antinahuel had sedert twee dagen de mosotones reeds ingehaald,
aan welke de wacht over dona Rosario was toevertrouwd, en de beide
troepen hadden zich met elkander vereenigd. In het eerst was de
Toqui voornemens om de voorste berg-plateaux der Andes over te
trekken en zich naar de Puelchen te begeven ; maar de verloren
veldslag had voor de Araucanen vreeselijke gevolgen gehad. Hunne
voornaamste tolderia's waren door de Spanjaarden verbrand, hunne
steden uitgeplunderd en de inwoners gedood of gevankelijk weggevoerd. Zij die vluchten konden, hadden eerst in de bosschen rondgezworven, doch zoodra zij hoorden dat het den Toqui gelukt was
te ontsnappen, vereenigden zij zich en zonden hem eenige zaakgelastigden, om zijne hulp in te roepen en hem te verplichten zich
weder aan het hoofd van een leger te stellen, ten einde hunne grenzen te beschermen.
Antinahuel wenschte zich geluk met dezen terugkeer van zelfvertrouwen onder Zijne landgenooten, en maakte het zich dadelijk ten
nutte om zijn wankelend gezag te herstellen, dat door de laatste nederlaag zulk een zwaren schok had geleden.
Hij veranderde dus zijn voorgenomen reisplan en trok aan het
hoofd van slechts een honderdtal uitgelezen ruiters terug naar de
Biobio, terwijl op zijn bevel de overige krijgslieden zich over zijn
gansche gebied zouden verspreiden om de bevolking in de wapens
te roepen.
De Toqui trachtte thans niet meer zoo als vroeger de Araucaansche
heerschappij uit te breiden ; zijn eenigst verlangen was om met de
wapenen in de hand, een vrede te verwerven, die voor zijne landgenooten niet al te onvoordeelig zoude zijn. In een woord, hij wilde
zooveel mogelijk de rampen herstellen die zijne dwaze eerzucht had
te weeg gebracht.
Om eene hem alleen bekende reden, had Antinahuel don Tadeo
zoowel als dona Rosario geheel onkundig gelaten dat zij zich zoo
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dicht in elkanders nabijheid bevonden; ook de Linda 1,va.3 onzichtbaar gebleven, en de dictator verbeeldde zich nog altoos dat hij ver
van zijne dochter verwijderd was.
Antinahuel had thans zijn kamp weder op dezelfde plaats opgeslagen waar hij zich weinige dagen vroeger met het gansche Indiaansche leger bevond, namelijk in de sterke stelling op den berg die het
veer der Biobio bestreek.
Maar het aanzien der Chiliaansche grenzen was thans Merkelijk
veranderd
Eene sterke batterij, met acht stukken geschut bewapend, was aan
de overzijde opgeworpen om den overtocht der rivier te verdedigen, en
in de verte zag men duidelijk sterke patrouilles lanceros langs den
oever kruisen om de bewegingen der Indianen zorgvuldig in 't oog te
houden.
Het was ongeveer twee uren na den middag. Uitgenomen eenige
Araucaansche schildwachten, die op hunne lange pieken geleund in
het riet stonden, scheen het gansche kamp eenzaam en verlaten, en
heerschte alom de diepste stilte.
De krijgslieden, door de drukkende hitte afgemat, hadden zich
onder de schaduw der boomen en struiken teruggetrokken om hunne
middagrust te genieten.
Plotseling klonk er een appél met de trompet aan den anderen
oever der rivier.
De Urnen die met het kommando over de voorposten belast was
liet dadelijk met een gelijkluidend appél antwoorden, en trad te voorschijn om de oorzaak van dit alarm te onderzoeken.
Drie Chiliaansche ruiters, in rijke uniform gekleed, stonden aan.
den oever ; in hunne nabijheid was een trompetter, die de parlementaire vlag deed wapperen.
De Ulmen plantte hetzelfde teeken en begaf zich te water, de ruiters te gemoet, die van hunne zijde mede de rivier doorwaadden.
In het midden van den breeden stroom komende, bleven de vier •
ruiters als met onderling goedvinden staan en groetten elkander beleefd.
»Wat verlangen de opperhoofden der bleekgezichten ?" vroeg de

Ulmen trotsch.
Een der Chilianen antwoordde onmiddellijk :
»Zeg ,aan hem dien gij den Toqui der Aucas noemt, dat een.
hoofdofficier van het Chiliaansche leger hem een gewichtige mededeeling te doen heeft."
Het oog van den Indiaan fonkelde woest bij dezen beleedigenden
eisch, maar hij hernam terstond zijne vorige bedaardheid.
»Ik zal zien of het onzen grooten Toqui gelegen komt u te ontvangen," zeide hij hooghartig, »maar ik twijfel zeer of hij de Chiaplo-Huincas te woord zal staan."
»Trotsche kerel !" hervatte de vorige spreker gebelgd, »wilt gij ons
wel spoedig gehoorzamen, of anders ...."
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»Blijf in 's hemels naam bedaard, don Gregorio," riep een der
andere officieren, tusschenbeide komende.
De Ulmen had zich reeds verwijderd.
Na verloop van een paar minuten gaf men van den oever der ri
vier de Chilianen een sein dat zij konden naderen.
Antinahuel, in de schaduw van een prachtigen cederboom' gezeten

en door vijf of zes zijner getrouwste Ulmenes omringd, wachtte de
parlementairen af.
De drie officieren doorwaadden de geheele breedte der rivier, re-

den den heuvel op en stonden weldra voor den Toqui zonder van
hunne paarden te stijgen.
»Wat wilt gij ?" vroeg hij barsch.
»Hoor mijne woorden en onthoud ze wel," hernam don Gregorio.
»Spreek en wees kort," riep Antinahuel.
Don Gregorio haalde minachtend de schouders op.
»Don Tadeo de Leon is in uwe handen," zeide hij.
»Ja, de man dien gij zoo noemt is mijn gevangene."
»Zeer goed, maar zoo hij morgen tegen het opgaan der zon niet
gaaf en goed aan ons is teruggegeven, zullen de gijzelaars die wij
genomen hebben en die zich nog in onze macht bevinden, in het
gezicht der beide kampen, aan den oever der rivier worden gefusileerd."
»Gij kunt doen wat gij goedvindt, maar die man zal sterven,"
antwoordde het opperhoofd koel. »Antinahuel heeft slechts een woord,
hij heeft gezworen zijn vijand te dooden, en hij zal het doen."
»Ha. ! is het er zoo mede gelegen ? Welnu, dan zweer ik, don Gregorio Peralta, u van mijn kant, dat ik de belofte die ik u daareven
gedaan heb, strikt zal nakomen."
Onmiddellijk zijn paard omwendende, verwijderde hij zich, door de
twee officieren gevolgd.
Intusschen was er meer sluw vertoon van dapperheid in het dreigement van Antinahuel dan iets anders, en als de hoogmoed hem
niet had terug gehouden, zou hij het mondgesprek gaarne hervat
hebben, daar hij wel wist dat don Gregorio niet aarzelen zou zijne
bedreiging uit te voeren.
Het opperhoofd keerde peinzend naar zijn kamp terug en trad de
toldo van dona Maria binnen.
De Linda zat in een hoek van het ruime vertrek op een stapel
pellones in peinzende houding ; dona Rosario lag in een anderen hoek
te slapen.
Bij het zien van het jonge meisje, gevoelde het opperhoofd eene
zonderlinge gewaarwording, maar het bloed bruischte met kracht
naar zijn hart terug: ijlings naderde hij de Fchoone slaapster en drukte
haar een kus op de half geopende lippen.
Dona Rosario ontwaakte met schrik, gaf een angstigen gil en vloog
naar de andere zijde der toldo, terwijl zij een verstrooiden blik in
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het rond wierp, als zocht zij een beschermer, dien zij ongelukkiger
wijs niet kon hopen.
»Wat beduidt dat," vroeg Antinahuel gebelgd, »waarom zijt gij bang;
voor mij, meisje ?"
Hij deed eenige stappen om haar te naderen.
»Niet nader! niet nader! in 's hemels naam !" riep zij.
»Waartoe deze grillen, meisje,' hervatte hij. »Gij zijt de mijne zeg
ik u, of gij wilt of niet, gij moet mij gehoorzamen."
Dona Rosario antwoordde niet, maar keek angstig rond.
»Kom kom!" riep hij ; »gij moet niet denken dat ik een bleekgezicht ben vrouwentranen kunnen mij niet bewegen, gij behoort aan mij."Hij trad thans stout naar haar toe.
De Linda zat diep in gedachten verzonken en scheen niet te letten op hetgeen er rondom haar gebeurde.
»Mevrouw! mevrouw !” riep het arme meisje, angstig naar haar
toe ijlende, »in naam van al wat u op de wereld heilig is ! bescherm
mij, bid ik u."
De Linda sloeg de oogen op, en had het angstige kind nauwelijks
gezien, of zij barstte uit in een scherp en zenuwachtig gelach.
»Heb ik u dan niet gezegd wat gij hier te wachten hadt ?" riep
zij, haar ruw van zich afstootende, »gij moet uw lot maar nemen zoo
als het is."
Dona Rosario struikelde en deed een paar stappen terug, haar oog
blikte wild, en hare leden bewogen zich stuipachtig.
»0 !" gilde zij met eene doordringende stem, »doemwaardige vrouw!
gij zijt een monster zonder hart!"
»Kom," bromde Antinahuel woest, »dat moet hier eindigen, ik zal
u medenemen."
Hij ijlde naar haar toe.
Het ongelukkige meisje wist hem echter te ontsnappen en nu volgde
er in de toldo een hatelijk tooneel.
Dona Rosario, hijgend en half uitzinnig van angst, vloog van den
eenen hoek naar den anderen om den Indiaan te ontwijken, die haar
onverbiddelijk naliep, terwijl de Linda rustig aan de deur gezeten,
den uitgang versperde en den wildeman aanmoedigde.
»Caronje !" riep Antinahuel ongeduldig wordende tegen de Linda,
»help mij ten minste om haar te grijpen."
»0 hemel neen!" lachte de courtisane, »die jacht van een valk op
een duifje vind ik veel te aardig om er mij mede te bemoeien."
Bij dit stekelig antwoord raakte het opperhoofd geheel buiten zich
zelve van woede ; hij gaf de Linda een schop dat zij tien passen ver
de deur uitvloog, en nu sprong hij als een tijger naar zijn slachtoffer
en greep haar bij den arm.
DOna Rosario was verloren.
Maar op eens herstelde zij zich, een blauwe staalglans bliksemde
in het oog van haar beul, zij staarde hem verpletterend aan :
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»Terug !" gilde zij, den kleinen dolk zwaaiende dien zij uit haar
boezem te voorschijn had gebracht; »terug ! of ik dood mij zelve !"
De bedremmelde Indiaan stond roerloos, als aan den grond genageld. Hij begreep dat de bedreiging van het meisje geen ijdele
vertooning was.
Op dit oogenblik werd hem eene hand zacht op den schouder gelegd ; hij keerde zich om, en zag het grijnzende gezicht van de Linda
dicht aan zijn oor.
»Doe maar of gij haar ontziet," fluisterde zij ; »ik beloof u dat ik
haar dezen avond aan u zal overleveren, zoo weerloos als een lam."
Antinahuel staarde haar aan met wanhopigen blik.
De courtisane glimlachte.
»Belooft gij het mij ?" vroeg hij stotterend.
»Zoo waar ik leef !s' antwoordde zij.
Intusschen wachtte dona Rosario met opgeheven dolk de ontknooping van dit bange tooneel af.
Met eene gemakkelijkheid die alleen den Indiaan eigen is had
Antinahuel zijn gezicht reeds in een gansch andere plooi gezet ; hij
liet dona Rosario's arm los, dien hij tot hiertoe had vastgehouden,
en deed eenige stappen achteruit.
»Dat mijne zuster mij vergeve," zeide hij op zachtzinnigen toon,
»ik was dwaas, men moet eene vrouw niet dwingen tegen haar zin.
Het verstand is in mij teruggekeerd ; dat mijne zuster bedare, zij kan
thans gerust zijn ; ik vertrek en zal haar niet weder onder de oogen
komen zonder haar uitdrukkelijk bevel."
Na het jonge meisje gegroet te hebben, die niet wist waaraan zij
zulk eene plotselinge verandering moest toeschrijven, ging hij de toldo
uit, en wandelde met de Linda het kamp in.
Nauwelijks was dona Rosario alleen, of zij zonk machteloos op den
grond neder, en barstte in tranen uit.
Intusschen besloot Antinahuel onmiddellijk zijn kamp op te breken
en verder te trekken, in vertrouwen dat de Chilianen wanneer zij
hem uit liet oog hadden verloren, hunne gijzelaars niet zouden durven
ter dood brengen, uit vrees dat dit ook don Tadeo het leven zou kosten.
Dit plan was niet slecht berekend en de Toqui bracht het terstond
ten uitvoer, met zooveel vaardigheid en beleid dat de Chilianen den
aftocht der Araucanen volstrekt niet bemerkten.
Een weinig voor de krijgslieden uit, reden de Linda en clou, Rosario onder geleide van eenige mosotones.
Het jonge meisje ten gevolge der vreeselijke angsten en schrikken
die zij had doorgestaan, kon zich nauwelijks te paard houden ; zij
leed aan een aanval van zenuwkoorts, deed niets dan huiveren en
klappertanden en sloeg de oogen verwezen in 't rond,
»Ik heb dorst !" murmelde zij bijna onhoorbaar.
Op een wenk van de Linda nam een der mosotones den kalabas
die aan haar zadelknop hing, en bood hem aan dona Rosario,
.
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»Dat mijne zuster drinke," zeide hij.
Het meisje greep den kalabas met drift, zette dien aan hare brandende lippen en dronk met volle teugen.
De Linda bespiedde haar met een duivelschen grijns.
»Goed zoo," -mompelde zij.
»Ik dank u," zei dona Rosario, den kalabas bijna ledig teruggevende.
Intusschen begonnen hare oogen spoedig dof te worden, eene onweerstaanbare vadsigheid maakte zich van haar meester, zij zonk
achterover en prevelde met eene zwakke stem :
»Goede God ! wat gebeurt er met mij ? ik geloof dat ik sterf."
Een der mosotones ving haar op in zijne armen en plaatste haar
voor zich op den zadel.
Eensklaps scheen het meisje weder tot zich zelven te komen, zij
vloog op, als door een electrieken schok getroffen, en angstig rondkijkende riep zij met een hartverscheurende stem : »Help! help 1"
en zonk terstond in hare vorige bewusteloosheid terug.
Op dit uiterste noodgeschrei, voelde de Linda ondanks zich zelve
haar geweten kloppen, zij weifelde een oogenblik, maar herstelde
zich onmiddellijk. Onvatbaar om de laatste waarschuwing van haar
beteren engel te hooren, behield de duivel der jaloezie in haar hart
op nieuw de overhand.
»Ik ben dwaas !" riep zij met een helschen lach.
Daarop wenkte zij den mosotone, die dona Rosario droeg, om nader te komen, en beschouwde zij haar aandachtig.
»Zij slaapt," nSurmelde zij met een blik van bevredigden haat>
»eer zij ontwaakt ben ik gewroken,"
Wat Antinahuel betreft, zijn toestand was in deze oogenblikken
alles behalve geruststellend. Te zwak om iets tegen de Chilianen te
ondernemen, die hij gaarne tot een voor zijn land voordeeligen vrede
zou willen noodzaken, zocht hij alleen tijd te winnen met aan de
grenzen gedurig van plaats te veranderen, zoodat zijne vijanden niet
wisten waar zij hem vinden moesten, en hun daardoor te beletten
hem voorwaarden op te leggen die hij onaannemelijk achtte. Ofschoon
de Aucas in de meer verwijderde streken van zijn gebied met geestdrift aan de roepstem zijner uitgezonden renboden gehoor gaven en
in massa opstonden om zijne gelederen te versterken en aan te vullen, moest hij toch aan de krijgslieden dezer meestal zeer afgelegen
stammen tijd geven om zich op het door hem aangewezen punt te
kunnen verzamelen.
Daarentegen hadden de Spanjaarden, nu de binnenlandsche rust
door den dood van generaal Bustamente eenmaal voor goed verzekerd was, geen belang meer om den oorlog voort te zetten, maar
veeleer groote behoefte aan vrede, om de rampzalige gevolgen van
den burgeroorlog te herstellen ; dus bepaalden zij zich tot het bezetten
hunner grenzen en zochten naar een geschikt middel om met de
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voornaamste hoofden der Araucanen in ernstige en afdoende onderhandelingen te treden.
Don Gregorio Peralta werd sterk gegispt over zijne forsche bedreiging aan Antinahuel, en hij zelve had er de onvoorzichtigheid van
ingezien, toen hij vernam dat de Toqui met zijn gevangene vertrokken was.
Men was dus begonnen met een ander stelsel te volgen. Men had
niet meer dan tien der voornaamste Ulmenes in gijzeling gehouden
en de overige met wel overlegde vermaningen en rijke geschenken
naar huis gezonden.
Er bestond alle reden om te gelooven dat deze opperhoofden, bij
hunne stammen teruggekeerd, hun invloed zouden gebruiken om den
vrede aan te raden en in den eerstvolgenden auca-coyog de bedoelingen van Antinahuel te ontmaskeren, bedoelingen die de natie op
den rand des ondergangs hadden gebracht.
De Araucanen zijn hartstochtelijk op hunne vrijheid gezet, en voor
het bevorderen en behoud daarvan moet alle verdere redeneering wijken.
Daarbij was het licht te voorzien dat de Aucas, ondanks hun diep
ontzag voor den opper-Toqui, niet zouden aarzelen hem te onttronen,
wanneer hunne eigen opperhoofden aan de eene en de capitanes de
amigo's — bevriende kapitein — aan de andere zijde, hun deden begrijpen, dat die vrijheid gevaar liep en dat zij voor altijd onder het
juk der Spanjaarden zouden geraken, zoo zij hunne bedreigende staatkunde wilden voortzetten.

LXXXI.
EENE FURIE.
Na een marsch van vijf of zes mijlen, liet Antinahuel zijn troep halt
maken om te kampeeren.
De krijgslieden die hij bij zich had, behoorden meest allen tot zijn
eigen stam en waren tot dweepens toe aan hem gehecht.
Nauwelijks waren de tenten opgericht en de vuren ontstoken, of
de Linda naderde het opperhoofd.
»Ik heb mijne belofte gehouden," zeide zij.
De oogen van den Toqui tintelden van genoegen.
»Dus zal het jonge meisje ? . ." begon hij.
»Zij slaapt," hervatte zij met een afschuwelijken glimlach, »gij kunt

met haar doen wat gij wilt."
»Goed," mompelde hij vergenoegd.
Hij deed eenige stappen in de richting der toldo, die met allen
spoed voor dona Rosario was opgericht en waar het ongelukkige

,meisje sliep; maar plotseling bleef hij staan.
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»Neen," mompelde hij, »later eerst," hij keerde naar de Linda terug en vroeg haar : »Tot hoe lang heeft mijne zuster de blanke maagd
doen slapen ?'
»Zij zal niet ontwaken voor morgen ochtend," antwoordde de
Linda.
Bij deze verzekering helderden de blikken van Antinahuel aanmerkelijk op.
»Mijne zuster is goed," zeide hij, »ik zie nu dat zij haar woord
weet te houden, maar ik moet eenige uren met d:. helft mijner
krijgslieden op weg ; als ik terugkom zal ik mijne gevangene zien."
De laatste woorden sprak hij op een toon die geen twijfel aan zijne
bedoelingen overliet.
»Ik zal mijne zuster bewijzen,- vervolgde hij, »dat ik niet ondankbaar ben, en dat ik ook mijne beloften weet te houden."
»Van welke belofte spreekt mijn broeder?" vroeg zij.
Antinahuel glimlachte.
»Mijne zuster heeft immers een vijand, dien zij sedert lang vervolgd;
maar nooit kon bereiken ?"
»Don Tadeo ?"
»Ja ; die vijand is ook de mijne."
»Welnu ! Wat zou dat ?"
»Hij is in mijne macht."
»Don Tadeo mijns broeders gevangene ?"
»Hij is hier."
De blikken der Linda fonkelden van wraaklust, hare oogappels
openden zich als die van een hyena.
»Eindelijk 1" gilde zij bijna van vreugd, »eindelijk zal ik dien man
het leed kunnen vergelden, dat hij mij gedaan heeft ?"
»Ja ik lever hem aan mijne zuster over, het staat haar vrij om
hem te folteren zooveel zij maar wil en met alles wat haar vindingrijke
0-eest zal kunnen bedenken."
»0," riep zij uit, met eene stem die het opperhoofd zelf vervaard
maakte, »ik zal hem slechts ééne straf opleggen, maar zij zal vreeselijk
zijn !"
»Wees op uwe hoede, vrouw," hervatte Antinahuel, terwijl hij haar
arm met zijn ijzeren vuist aangreep en haar woest in de oogen zag.
»Wacht u ! dat gij uw haat niet te ver drijft, het leven van dien
man behoort aan mij, ik zelf wil het hem ontrukken."
»0, hé !" riep zij spotachtig, »heb maar geen vrees, Toqui der
Araucanen, dat gij uw slachtoffer zult verliezen, ik zal hem u ongeschonden terug geven ; de martelingen die ik hem bereid zijn geheel
van zedelijken aard, ik ben immers geen man dat ik hem zou dooden ,
mijn eenigste wapen is de tong."
»Ja, maar dat wapen is tweesnijdend als een dolk en doodt
somwijlen.'
»Gij krijgt hem terug, zeg ik u. Waar is hij ?"
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»Ginds," antwoordde het opperhoofd, haar eene hut van groene
takken aanwijzende, »maar vergeet mijne waarschuwingen niet."
»Ik zal ze niet vergeten," hernam zij half snauwend. En onmiddellijk
ijlde zij naar de hut.
»Alleen de vrouwen weten wat haten is," prevelde Antinahuel,
terwijl hij haar nakeek.
Een twintigtal krijgslieden wachtten hem reeds aan den uitgang
van het kamp.
Hij sprong in den zadel en verwijderde zich, met een laatsten blik
naar de Linda, die op dit oogenblik in de hut verdween.
Ofschoon het opperhoofd te trotsch was om er iets van te laten
blijken, had nochtans de bedreiging van don Gregorio een diepen
indruk op hem gemaakt. Hij was niet zonder reden beducht, dat de
onverbiddelijke Chiliaan al zijne gevangenen en gijzelaars zou ombrengen.
De gevolgen hiervan durfde hij niet afwachten, zij zouden vreeselijk
kunnen zijn en hem voor altijd het gezag doen verliezen da,t, hij tot
dusverre over zijne landgenooten had uitgeoefend ; derhalve zag hij
zich voor het eerst van zijn leven genoodzaakt te buigen, en besloot
hij naar het veer terug te rijden om zich met den man te verstaan,
die hij maar al te goed wist dat in staat was zijn woord te houden
en te doen wat hij zich eenmaal had voorgenomen.
Met zijn gewonen takt van arglistigheid, vleide Antinahuel zich
bij don Gregorio een uitstel te verwerven, dat hem gelegenheid zou
geven zijn gevangene ongehinderd op te offeren.
Maar de tijd was kort, hij had geen minuut te verliezen, derhalve
was het kamp nauwelijks in orde gebracht of hij droeg liet toezicht
op aan een vertrouwd Ulmen, en nu vertrok hij door zijne mosotones
gevolgd spoorslags naar het veer der Biobio, ten einde de voorposten
van het Chiliaansche leger te bereiken, eer het uur, door don Gregorio tot het voltrekken zijner wraakneming vastgesteld, daar was,
namelijk tegen het opgaan der zon.
Het was thans acht ure des avonds. Antinahuel had slechts zes
mijlen af te leggen ; hij berekende dus, zonder buitengewonen tegenspoed, lang vóör het bestemde uur aan het veer te zullen komen en
zelfs tegen middernacht naar zijn eigen kamp terug te keeren.
Hij verwijderde zich vol moed en hoop, en verheugde zich reeds
bij voorraad in de vervulling zijner dierbaarste wenschen, wanneer
hij na zijn volbrachten tocht onder de zijnen terugkwam.
Zooals wij gezien hebben, was de Linda kort voor zijn vertrek in
de hut van don Tadeo binnengedrongen.
Laatstgenoemde zat op een hoop dorre bladeren in een hoek van
zijne hut, met den rug tegen een boomstam geleund, met de armen
op de borst gekruist en het hoofd voorover gebogen.
Geheel verdiept in de bittere gedachten die zijne ziel gedurig bestormden, had hij het binnenkomen der Linda niet opgemerkt, die
geen twee passen van hem af onbewegelijk stond en hem aanstaarde
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met een blik van onzalige zelfvoldoening en vol van den ingekankerden haat die haar bezielde.
Reeds verscheidene dagen was de gevangene in de macht van
Antinahuel geweest, zonder dat deze, door de moeielijkheden van
zijn eigen gevaarvollen toestand afgeleid, aan het voltrekken zijner
moorddadige wraak scheen te denken.
Maar don Tadeo kende het karakter der Indianen te goed, om in
deze schijnbare vergetelheid iets anders te zien dan een onheilspellend uitstel, dat de straf die hem dreigde alleen des te gruwzamer zou maken.
Ofschoon in de grootste ongerustheid verkeerende aangaande het
lot zijner ongelukkige dochter, had hij niet naar haar durven vernemen of zelfs haar naam voor het opperhoofd durven uitspreken, uit
vrees van eene onvoorzichtigheid te zullen begaan.
Verplicht om de smart die hem folterde in het diepst van zijn
hart te verbergen, gevoelde de groote, krachtvolle, werkzame man
dat zijn moed hem ontzonken, zijn wil gebroken en dat hij niet in
staat was om deze bangen zielstrijd, dit afmattende martelaarschap
langer vol te houden.
Hij wenschte vurig om aan zijn lijden een einde te maken en zoo
de gedachte aan zijne dochter zijne ziel niet had vervuld, zou hij zich
zeker gedood hebben ; maar de beeltenis van het onschuldig en
zachtzinnig schepsel, dat zijne eenigste vreugd op de wereld was,
hield hem staande tegen zich zelven en verbande bij hem de gedachte aan zelfmoord.
»Wel! hoe gaat het?" klonk op eens eene sombere stem ; »waar
denkt gij aan, don Tadeo?"
Hij schrikte bij deze stem, die hij maar al te goed kende ; hij hief
het hoofd op, en zag de Linda.
»Ha I" riep hij bitter, »zijt gij daar ? het verwonderde mij reeds u
niet eerder te zien."
»Ja, niet waar ?" hernam zij bijtend, »gij verwachttet mij ; welnu,
hier ben ik, wij mogen elkaar nog eens zien."
»Als de hyena's, ja, op den reuk van het bloed ; gij komt uw deel
bedelen van de slachting die uw waardige handlanger met mij
voorheeft."
»Ik ! Loop heen, don Tadeo, gij begrijpt mijn karakter geheel verkeerd : neen, neen, ik ben immers uwe vrouw! de vrouw die gij voorheen zoo lief hadt! ik kom als een teedere en trouwe echtgenoot, in
ifwe laatste oogenblikken bij • u om uwen dood te verzachten."
Don Tadeo haalde verachtelijk de schouders op.
»Gij moest nog dankbaar zijn dat ik kom," hervatte zij.
Don Tadeo beschouwde haar een poos met verguizend medelijden.
»Hoor," zeide hij, »uwe beleedigingen zullen nooit de hoogte mijner verachting bereiken ; ik haat u niet, gij zijt mijne gramschap onwaardig. Op dit oogenblik, nu gij mij zoo onbedachtzaam komt
•
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bespotten, zou ik u als een worm kunnen verpletteren, maar ik verwaardig mij niet mij aan u te wreken, mijn arm zou zich bezoedelen
door u aan te raken ; zulk soort van vijanden als gij zijt straft men
niet! Doe wat gij wilt spreek, terg, beleedig mij, bedenk vrij de
vuigste lasteringen die de duivel u kan inblazen, ik zal er niet op
antwoorden ! Geheel in mij zelven gekeerd, zal uw hoon mij zijn als
een ijdele klank, die mijn gehoor treft, maar mijn geest onverschillig laat, en daar ik mij zelfs de moeite niet geven zal om naar te
luisteren."
Daarop keerde hij haar den rug toe alsof hij niets meer van haar
wilde weten.
De Linda barstte uit in een schaterlach.
»0 !" riep zij, »ik zal u wel dwingen om naar mij te luisteren, mon
cher marl; gij, mannen, zijt allen van 't zelfde allooi, gij denkt dat
gij alle rechten en alle deugden alleen bezit! wij zijn verachtelijke,
nietsbeduidende wezens, schepsels zonder hart, zonder gevoel gedoemd om uwe onderdanige dienaressen te zijn en met een minnelijk
lachje op de lippen de beleedigingen te ondergaan, waarmee het u
behaagt ons te overstelpen. Ja! ik ben voor u een onwaardige trouwelooze echtgenoot geweest! maar gij, gij waart altijd een voorbeeldig man ; niet waar ? Gij hebt in ons huwelijk nooit aanleiding gegeven tot verdenking, laat staan tot beschuldiging, niet waar? Ik heb
in alles ongelijk, gij hebt in alles gelijk ; ik heb uwe dochter u ontstolen, niet waar?"
Zij hield op.
Don Tadeo verroerde zich niet.
Een oogenblik later hervatte zij :
»Kom, laten wij er toch geen doekjes om winden, spreken wij openhartig, onbewimpeld en vrijuit, waarom zouden wij, nu wij elkander voor het
laatst zien, elkander om den tuin leiden ? gij zijt in de macht van uw onverzoenlijksten vijand, de gruwzaamste pijnigingen wachten u ; binnen
weinige oogenblikken misschien reeds zal de straf die u bedreigt uw
trotsch hoofd overstelpen, met al de gruwzaamheid die de Indianen, als
beulen bij uitnemendheid, weten te verzinnen, om hun slachtoffer het
leven bij kleine stukjes te ontnemen : maar hoor eens, die straf kan
ik u doen ontgaan, dat leven, dat gij thans met iedere sekonde verliest, kan ik u schoon, langdurig en roemvol teruggeven ; kortom, het
heeft mij slechts een enkel woord, een wenk, een teeken te kosten
en gij zijt onmiddellijk vrij. Antinahuel is afwezig, dat maakt mij de
zaak zeer gemakkelijk ! ik vraag u daarvoor slechts eene zaak ; neen,
ik bedrieg mij, slechts een woord ; dat woord, zeg het mij, don Tadeo
waar is mijne dochter?"
Hijgend hield zij op.
Don Tadeo haalde de schouders op maar antwoordde niet.
De Linda knarsetandde van spijt, hare trekken krompen samen, zij
zag er akelig uit.
-

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

21r

»0 !" riep zij met woedend misbaar, »die man is als een ijzeren
staaf! niets kan hem treffen, geen woord is in staat hem te vermurwen ! Demon ! demon 1 o ! ik zou u kunnen verscheuren ! — Maar neen,"
vervolgde zij een oogenblik later, »ik heb ongelijk, vergeef mij, don
'Tadeo, ik weet niet wat ik zeg, de droefheid maakt mij zinneloos,
heb deernis met mij, ik ben vrouw, ik ben moeder, ik aanbid mijn
kind, mijn arme kleine dochtertje, dat ik in zoo lang niet gezien heb,
-dat ik niet meer heb mogen kussen en koesteren, geef het mij terug,
don Tadeo, en ik zal er u voor zegenen 1 0 ! gij zijt een man, gij
hebt moed, de dood verschrikt u niet, ik deed verkeerd u te bedreigen, ik had mij op uw hart moeten beroepen, uw hart, dat zoo edel
en grootmoedig is, dan zoudt gij mij begrepen en medelijden met
mij gehad hebben, want gij zijt goed ; o 1 zoo gij eens wist wat een
moeder lijdt, als men haar van haar kind berooft ! haar kind, haar
leven, haar eigen vleesch en bloed ! o ! het is een wandaad, eene
-moeder hare dochter te ontrooven ! . , don Tadeo, ik bid, ik smeek
u, geef mij mijn kind terug 1 . Zie, zie mij aan uwe voeten, ik
smeek u, ik ween, don Tadeo, ik schrei tot u, geef mij mijn kind ! . ."
Met deze hartstochtelijke ontboezeming knielde zij snikkend voor
don Tadeo, en greep hem bij zijn mantel.
Maar hij wendde zich koelbloedig om, trok zijn mantel terug, wees
haar met een wenk van verguizende minachting van zich af en sprak
met eene doffe sombere stem :
»Verwijder u, mevrouw."
»Ha! is het aldus !" krijschte zij met eene haperende stem, »moet
ik smeeken, moet ik hijgend van smart aan uwe voeten kruipen, en
bespot gij mij ? zijn gebeden en bedreigingen even onvermogend bij
u ; is uw hart van graniet, onvatbaar voor alle gevoel ? duivel in
menschelijke gedaante, gij die met de tranen eener moeder spot,
meent gij dan onkwetsbaar te zijn, of dat ik in het staal dat uw
boezem ompantsert geen opening zal kunnen vinden? Wees op
uwe hoede, don Tadeo " vervolgde zij, »ik heb eene foltering voor
u bewaard, duizendmaal grievender dan die welke gij mij aandoet,
o, ik heb mijne wrake gereed, ik behoef slechts te willen en in een
°ogenblik kan ik u, zoo trotsch, zoo fier en zoo hardvochtig als gij
zijt, op uwe beurt aan mijne voeten doen nedervallen om mijne deernis af te smeeken. Neem u in acht, don Tadeo, neem u in acht 1"
De Koning der Duisternis glimlachte minachtend :
»Welke straf is er die gij mij zoudt kunnen opleggen erger dan
uwe tegenwoordigheid !" zeide hij.
»Dolzinnige !" riep zij, »die met mij speelt als de jaguar met een
weerloozen haas, domkop ! die u verbeeldt dat ik u niet kan treffen !
,denkt gij dan dat gij alleen in mijne handen zijt ?"
»Wat bedoelt gij daarmede?" riep don Tadeo met drift.
»Ha!" hervatte zij woest, »heb ik u eindelijk geraakt !"

»Spreek ! spreek !" riep hij ontroerd.
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»En als ik dat nu niet verkoos?" antwoordde zij schamper, »als ik
op mijne beurt ook eens wilde zwijgen ! hi, hi, hi !"
Haar lach klonk snerpend.
»Maar neen," hervatte zij sarcastisch, »zoo slecht wil ik nog niet
wezen, kom meê, don Tadeo, dan zal ik u haar laten zien die gij
zoo lang te vergeefs hebt gezocht en die gij zonder mij nooit zoudt
wederzien. Ik zal zelfs zoo edelmoedig zijn," vervolgde zij op schertsenden toon, »om u te zeggen, dat gij mij niet eens behoeft te dan
ken voor de dienst die ik u bewijs. Kom 1 volg mij I"
Zij liep driftig de hut uit.
Don Tadeo stormde haar na, met een beklemd hart in de vreeselijkste verwachting.

LXXXII.
DE BLIKSEMSLAG.
De hier en daar in het kamp verspreide Araucanen zagen niet
zonder eenige verwondering deze twee personen voorbijgaan, wier
uitwendig voorkomen de grootste gemoedsbeweging verried. Maar
met de zorgelooze onverschilligheid die dit volk eigen is, achtten zij
het niet noodig om er zich mede te bemoeien.
Dona Maria ijlde hare toldo in, gevolgd door don Tadeo.
Dona Rosario sliep op een bed van droge bladeren, waarover eenige
schapenvellen waren uitgespreid.
Zij lag met de armen op de borst gekruist, haar gelaat was bleek,
en hare trekken droevig en afgemat; twee vochtige lijnen op hare
min of meer ingezonken wangen gaven nog bewijs van kortelings geweende tranen.

Zij had al het voorkomen van een doode, zoo zelfs dat don Tadeo
er zich in bedroog.
»Mijn God 1" riep hij op een toon van wanhoop, »is zij dood 1"
En hij vloog naar haar toe.
De Linda hield hein terug.
»Neen," zeide zij, »zij slaapt."
»Maar," hervatte hij wantrouwend, »die slaap kan toch niet natuur-lijk zijn, anders zou onze komst haar hebben doen ontwaken."
»Die slaap is ook niet natuurlijk," zei de Linda, »zij heeft dien
aan mij te danken."
Don Tadeo wierp haar een uitvorschenden blik toe.
»0 ! wees maar gerust," riep zij spotachtig, »zij leeft wel, maar
zij moest slapen."
Don Tadeo verstomde.
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»Gij begrijpt mij niet," hervatte zij, »ik wil het u nader uitleggen;
dit jonge meisje, dat gij zoo bemint .. .."
»Ja! ja! ik bemin haar," viel hij haar met drift in de rede, »arm
kind, moest ik u dus terugvinden!"
De Linda glimlachte bitter:
»Ik heb haar laten oplichten."
»Rampzalige!"
»Ik haat u en ik wreek mij aan u Ik weet welk eene vurige liefde
gij dat schepsel toedraagt: door haar te schaken heb ik uw hart
willen treffen ; ik heb haar in mijne macht ! . . . Eerst dacht ik haar
als slavin aan den grooten Grou-Chako te zenden, in de verre Pampas,
of daar ergens, wat weet ik het!"
»Ongelukkige!" riep don Tadeo met gesmoorde verontwaardiging.
»Ja, inderdaad," hervatte de Linda met een geveinsden glimlach,
alsof zij den uitroep van haar vijand niet begreep, »die wraakneming
was niet gelukkig, zij zou het doel dat ik mij voorstelde slechts ten
halve bereikt hebben maar ik behielp er mij mede, tot ik toevallig
een beter middel vond om u te krenken."
»Welk gruwzaam schandaal heeft dat monster uitgedacht," murmelde
don Tadeo, terwijl hij het slapende meisje met bekommering aanzag.
»Antinahuel, de doodvijand van uw geslacht en de uwe, was verliefd op deze vrouw."
»0 !" riep hij met afgrijzen.
»Ja, hij beminde haar hartstochtelijk," vervolgde zij onbeschaamd;
»ik besloot dus om haar aan hem te verkoopen, en ik deed zulks ;
maar toen het opperhoofd kwam om zijn recht op haar te doen gelden, verzette zij er zich tegen en wapende zich met een dolk, waarmede zij dreigde zich zelve te dooden."
»Dat edele kind !" murmelde hij met blijkbare aandoening.
»Niet waar ?'' riep de Linda sarcastisch, »ik kreeg medelijden met
haar, en daar ik geenszins haar dood maar hare vernedering bedoelde,
heb ik haar dezen avond eenige droppels laudanum ingegeven, die

haar onbewust in handen van Antinahuel zullen overleveren ; over
een uur misschien is alles reeds afgeloopen en wordt zij de vrouw
van den grooten Toqui der Araucanen. Hoe bevalt u mijne wraak,
vindt gij niet dat ik mijn doel heb bereikt?"
Don Tadeo antwoordde niet, deze ontzettende schaamteloosheid in
,cene vrouw verpletterde hem.
»Wel 1" hervatte zij op denzelfden spottenden toon, »wat zegt gij
.er van?"
Hij zag haar een poos aan met verwilderden blik en barstte eindelijk los in een stuipachtigen lach.
»Waanzinnige!" riep hij met eene bevende stem, »helaas ! zegt gij
dat gij u gewroken hebt, verdoolde ! zijt gij moeder, aanbidt gij uwe
dochter en begaat gij in koelen bloede zulke wandaden! gelooft gij
dan niet dat er een God is? vreest gij niet dat zijne gerechtigheid
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u zal verpletteren? krankzinnige, weet gij wat gij gedaan hebt
»Mijne dochter 1 spreekt gij van mijne dochter! geef mij haar terug,.
zeg mij waar zij is, en nog zweer ik u, dat ik deze vrouw zal redden ! 0 ! als ik mijn kind eens mocht wederzien!"
»Uwe dochter, rampzalige ! venijnige slang ! kunt gij nog aan haar
denken, na de misdaden die gij begaan hebt?"
»0 ! als ik haar terugvond, zou ik haar zoo liefhebben dat zij mij
die vergeven zou."
»Denkt gij dat?" riep don Tadeo, met vreeselijke ironie.
»Ja! ja! eene dochter zal hare moeder niet haten."
Don Tadeo greep haar heftig bij den arm en wierp haar met kracht
aan den voet der sponde waarop dona Rosario rustte.
»Vraag het dan aan haar zelve !" riep hij met een krijschende stem.
»Ach 1" riep zij wanhopig, »wat zegt gij ? wat zegt gij, don
Tadeo ?"
»Ik zeg u, rampzalige, dat dit onschuldige schepsel, dat gij als
eene tijgerin hebt vervolgd en zulk een naamloos marteldom hebt bereid, uwe dochter, uwe eigen dochter is, verstaat gij mij ? uwe eigen
dochter, die, gij voorgeeft zoo lief te hebben en die gij mij geen
halve minuut vroeger nog zoo dringend hebt afgesmeekt."
De Linda lag een oogenblik onbewegelijk, als ware zij van den
donder getroffen.
Plotseling rees zij overeind en schaterde met een onzinnigen lach
»Goed verzonnen ! fijn gespeeld, don Tadeo ! waarlijk ! een paar
sekonden heb ik geloofd dat gij de waarheid spraakt en dat dit schepsel inderdaad mijne dochter was."
»0 1" mompelde don Tadeo, »herkent die ontaarde dan haar
eigen kind niet, is er in haar hart geen stem die haar toeroept, dat
het arme slachtoffer, dat zij aan hare schandelijke wraak prijs geeft,.
haar kind is ?"
»Neen, ik geloof u niet, het is onmogelijk 1 God zou zulk eene
gruweldaad niet hebben gedoogd! of Hij zou mij wel op de eene
of andere wijze hebben gewaarschuwd."
»Die God verlaten en zich tegen hun geweten verharden, worden
door Hem met blindheid geslagen • er was eene voorbeeldige kastijding noodig voor zijne gerechtigheid, die gij hebt durven trotseeren
De Linda liep in de toldo rond als een wild dier, zij deed allerlei onzinnige uitroepingen zonder samenhang en herhaalde gedurig
met een gebroken stem :
»Neen ! neen ! het is mijne dochter niet ! Dat zon God nooit heb-

ben gedoogd."
Ondanks hare gruwzame vertwijfeling, kende don Tadeo geen deernis, zijn lang gekoesterde haat overmeesterde hem, en in plaats van
de rampzalige moeder met zachtheid tot rede te brengen, hield hij
zijn bitteren toon vol : ook hij wilde zich wreken.
»Onzinnige," zeide hij, »dit kind, dat ik eens aan uwe heillooze
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handen ontrukte, om het door u niet te zien bederven, zal wel een
of ander teeken aan zich hebben, waaraan gij haar kunt herkennen ;
gij, als haar moeder, gij moet dit weten."
»Ja, ja!" riep zij nu met een zachte, half gebroken stem, »wacht !
wacht !"
Zij zonk op de knieën voor het bed der slapende dona Rosario
en schoof driftig de rebozo weg, die haar hals en schouders bedekte.
Op eens rees zij overeind en uitte een hartverscheurenden kreet :
»Mijn kind!" snikte zij, »zij is het ! ja, het is mijn kind!"
Zij had drie zwarte stipjes gezien, die dona Rosario op den rechter schouder had.
Op eens kreeg zij hevige stuiptrekkingen, haar gelaat veranderde
vreeselijk, hare wijdgeopende oogen dreigden uit hunne kassen te
springen ; zij drukte zich de handen met kracht op de borst, slaakte
een heesch geluid dat in een akelig gehuil eindigde en stortte ter
aarde met den uitroep, op een toon dien we niet zullen wagen te
beschrijven :
»Mijne dochter 1 mijne dochter ! 0 ! ik zal haar redden !"
Als een wild dier kroop zij naar het ondereinde van het bed, waar
dona Rosario nog altijd sliep, en kuste haar de voeten in uitzinnige
verrukking.
»Rosario ! mijne dochter !" gilde zij met eene door snikken afgebroken stem, »ik ben het, uwe moeder ! ken mij ! herken mij !...
0, mijn God ! zij hoort mij niet, zij antwoordt mij niet ! Rosario !
Rosario !"
»Gij hebt haar gedood," zeide de onverbiddelijke don Tadeo, »gij
ontaarde moeder, die met de eer uwer dochter zoo koelbloedig
durfdet spelen ; het is beter dat zij nooit weer ontwaakt ! het is beter

dat zij sterft eer de onreine lippen haar bezoedelen van den man aan
wien gij haar hebt overgeleverd."
»Ach, ach ! spreek zoo niet," jammerde zij, zich wanhopig de handen wringende, »zij zal niet sterven, ik wil het niet, zij moet leven !
wat zou er van mij worden zonder mijn kind ! ik zal haar redden, zeg
ik u !"
»Het is te laat !" bromde hij.
Zij stond eensklaps op en keek don Tadeo doordringend aan.
»Ik zeg u, dat ik haar redden zal !" herhaalde zij met eene diepe
stem.

Op dit oogenblik liet zich buiten de hut het getrappel van paarden hooren.
»Daar is Antinahuel !" riep don Tadeo verschrikt.
»ja," antwoordde zij met eene sterke stem en op vastberaden toon,
»wat geef ik om de komst van dien man? wee hem zoo hij mijn
kind durft aanraken."
Het gordijn der toldo werd door een ferme hand opgeheven.
Een Indiaan. trad binnen.
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Die Indiaan was Antinahuel, gevolgd door een krijgsman met een
brandende fakkel.
»Ei, ei !" riep het opperhoofd met een satirieken glimlach, »ik kom
juist in tijds, dunkt mij."
Met eene gemakkelijkheid die don Tadeo zelf moest bewonderen,
had de Linda haar gezicht in een oogenblik zoodanig veranderd, dat
Antinahuel niet het minst vermoedde van het schrikkelijk tooneel dat
hier had plaats gehad.
»Ja," zeide zij glimlachend, »mijn broeder komt juist van pas."
»Heeft mijne zuster naar genoegen met haar echtgenoot gesproken ?"
»Ja,'- antwoordde zij.
»Goed ; de Groote Arend der blanken is een onversaagd krijgsman, het gekef van een vrouw zal hem niet deren ; weldra zullen
de krijgslieden der Aucas zijn moed op de proef stellen."
Deze stoute zinspeling op het lot dat hem te wachten stond, begreep don Tadeo maar al te goed.
»De mannen van mijn stempel laten zich door geene ijdele bedreigingen v -..a-vaard maken," antwoordde hij met een minachtenden lach.
De Linda nam het opperhoofd ter zijde.
»Antinahuel is mijn broeder," fluisterde zij tegen hem, »wij werden
te zamen grootgebracht."
»Heeft mijne zuster mij iets te verzoeken ?"
»Ja, in het belang van mijn broeder zelf, hij zal dus wel doen van
er in te bewilligen."
Antinahuel keek haar aan.
»Spreek !" zeide hij koel.
»Alles wat mijn broeder verlangde, heb ik gedaan."
Het opperhoofd boog werktuigelijk.
»Deze vrouw, die hem zoo tegen was," vervolgde zij met eene onmerkbare huivering in hare stem, »is thans weerloos gemaakt en ter
zijner beschikking.'
»Goed."
»Mijn broeder weet dat de bleekgezichten vele geheime middelen
bezitten.'
»Dat weet ik."
»Als mijn broeder het verlangt, zal ik hem deze vrouw niet zoo onbewegelijk en slaperig overleveren."
De Indiaan begluurde haar met een zonderlingen blik.
»Ik begrijp mijne zuster niet," zeide hij.
»Als ik wil," hervatte de Linda met bijzonderen nadruk, »kan ik
deze vrouw binnen drie dagen zoodanig veranderen, dat zij even beminnelijk en liefdevol jegens mijn broeder zijn zal, als zij tot dusver
onwillig, boosaardig en stijfhoofdig was."
»Kan mijne zuster dat doen?" vroeg hij wantrouwig.
»Ik zal het doen," antwoordde zij stellig.
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Antinahuel stond eenige minuten in beraad ; de Linda hield hem
,oplettend in 't oog.
»Waarom heeft mijne zuster daar zoo lang mede gewacht?" vroeg hij.
»Omdat ik niet dacht dat het noodig zou zijn."
»Ooah!" riep de Indiaan aarzelend.
»Overigens," vervolgde zij behendig, »dat ik het nu voorstel, is
alleen uit vriendschap jegens mijn broeder; als het hem niet bevalt,
kan hij het weigeren."
Onder het uitspreken dezer woorden, ging haar een rilling over
het lijf en parelde het koude zweet op hare slapen.
»En moet dat drie dagen duren?"
»Drie dagen."
»Dat is zeer lang "
»Mijn broeder wil dus niet ?"
»Dat zeg ik niet."
»Hoe wil mijn broeder."
»Antinahuel is een wijs opperhoofd, hij zal wachten."
De Linda beefde inwendig van blijdschap ; indien het opperhoofd
geweigerd had, stond haar besluit vast, zij zou hem met een dolk
hebben doorstoken, al had het haar eigen leven gekost.
»Goed !" zeide zij, »mijn broeder kan op mijne belofte staat maken."
»Ja," hervatte Antinahuel, »het jonge meisje is thans ziek, het is
beter dat zij eerst her stelle, daar zij de vrouw van een opperhoofd
zal zijn."
De Linda meesmuilde met een onbeschrijfelijken glimlach.
Don Tadeo, die alles stil had aangehoord, fronste de donkere
wenkbrauwen.
»Dat de Groote Arend der blanken mij volge," sprak Antinahuel,
»opdat ik hem aan mijne krijgslieden ter bewaking toevertrouwe,
tenzij hij mij liever zijn woord van eer geve, zooals hij reeds vroeger

deed."
»Neen," antwoordde don Tadeo laconisch.
De beide mannen gingen de toldo uit.
Antinahuel gelastte zijnen mosotones om den gevangene te bewaken,
1/4en zette zich toen bij een der vuren neder.
Wij hebben reeds gelegenheid gehad om op te merken dat de
Araucanen zeer bijgeloovig zijn; evenals de meeste andere Indianen,
stellen zij onbepaald vertrouwen in de wetenschap der blanken, en
gelooven zij gereedelijk de wonderlijkste zaken die deze voorwenden
te zullen uitvoeren : dit verklaart de gemakkelijkheid waarmede
Antinahuel had toegestemd om de Linda drie dagen uitstel te verleenen.
Aan den anderen kant zijn de Indianen, ofschoon bijzonder op
Spaansche vrouwen gesteld, van nature niet weelderig of wulpsch.
Gewoon om hunne vrouwen als wezens van minderen rang te beschouwen, behandelen zij haar als slavinnen, die zich bijzonder gelukkig
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mogen rekenen door hare hoogmoedige meesters te worden gelief—
koosd.
Bovendien was Antinahuel innig op Rosario verliefd, en uithoofde
dezer liefde, die reeds van twee jaar vroeger dagteekende, streelde
het zijn hart zoowel als zijn hoogmoed, dat zij zijne liefde met wederliefde zou beantwoorden.
Maar nog eene andere reden had in het belang van het jonge
meisje medegewerkt, namelijk dat de Toqui onder zeer gunstige om..
standigheden in het 'kamp was teruggekeerd, ten gevolge zijner onderhandelingen met de blanken aan het veer der Biobio.
Toen hij het legerkamp der Chilianen bereikte, had hij er den
generaal Fuentes gevonden, die thans de troepen aldaar kommandeerde, in plaats van don Gregorio de Peralta, welke onverwijld naar
Santiago was vertrokken, geroepen door het volk om het president-.
schap der Republiek voorloopig op zich te nemen, zoolang de afwezigheid van don Tadeo duren mocht.
Generaal Fuentes was iemand van een zacht en welwillend karakter, hij had don Toqui met de meeste onderscheiding ontvangen, en
lang hadden zij samen gesproken.
De uitslag van hun onderhoud laat zich in het volgende samenvatten : al de Araucaansche gevangenen, uitgenomen de gijzelaars
die don Gregorio naar Santiago had medegevoerd, waren door de
Chilianen vrijgegeven; van zijnen kant had Antinahuel zich daarentegen verbonden om binnen acht dagen don Tadeo uit te leveren, dier
zoo hij voorgaf, diep in de bergen bewaard werd.
Ondanks deze overeenkomst, had de slimme Antinabuel zich in
stilte voorbehouden een tweeledig doel te bereiken.
Reeds dadelijk was het hem uit de toegevendheid van den generaal Fuentes gebleken, dat de Chilianen den oorlog moede waren :
daarop voortbouwende, had hij tijd zoeken te winnen om een genoegzaam aantal krijgslieden te kunnen verzamelen, ten einde eene
nieuwe malocco te wagen, dat hem des te gemakkelijker zou vallen,
daar het Chiliaansche hoofdleger reeds naar het binnenland was vertrokken, en de generaal Fuentes hoogstens niet meer dan tweeduizend man onder zijne bevelen telde, ruiterij en voetvolk samengerekend.
Wat het uitleveren van don Tadeo betreft, Antinahuel dacht er
volstrekt niet aan. Alleen wenschte hij de hem toegedachte straf
niet aan hem te voltrekken, voor dat de omstandigheden gunstig genoeg zouden staan om zonder gevaar zijne wraak in al hare gestrengheid aan hem te kunnen koelen.
Gedurende de acht dagen uitstel die hij verkregen had, behield hij
zich voor om allerwege quipos 1) uit te zenden, ten einde zooveel
mogelijk krijgslieden bijeen te brengen.
I) Touwtjes met een of meer kunstmatige knoopen, bij de Indianen als brieven in gebruik.
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De Aucas marcheerden den ganschen dag door de bergen zondereen eigenlijk bepaald doel.
Tegen den avond werd er weder halt gemaakt, als gewoonlijk.
Eer hij zich ter ruste begaf, ging Antinahuel naar de Linda en vroeg,
haar niets anders dan:
»Is mijne zuster reeds begonnen ?"
»Ik ben reeds goed op weg," antwoordde zij.
De waarheid was, dat zij dien geheelen dag niets anders gedaanhad dan het jonge meisje te verplichten haar toe te spreken ; deze
had dit echter volstandig geweigerd ; maar de Linda was geene vrouw
die zich gemakkelijk liet afwijzen.
Nauwelijks had het opperhoofd haar verlaten, of zij ging dona Ro-

sario nog eens bezoeken en met gebogen hoofd, zonder haar aan te
zien, fluisterde zij zacht en treurig :
»Senorita, vergeef mij al het leed dat ik u heb aangedaan, ik wist
niet wie gij waart ; in naam des hemels ! heb medelijden met mij, —
ik ben uwe moeder!"
Deze bekentenis trof het jonge meisje als een donderslag, zij,
werd doodsbleek, wankelde en strekte de armen uit als om een steun
te zoeken.
De Linda snelde toe om haar te ondersteunen.
Dona Rosario stiet haar met een gil van afschuw terug en vluchtte
onder hare tent.
»0," snikte de Linda in tranen uitbarstende, »ik heb mijn kind altijd.
zoo liefgehad, zij moet mij vergeven !"
Zij ging voor den ingang der toldo liggen, om zeker te zijn dat
niemand bij haar zou binnendringen, zonder dat zij het bemerkte.

LXXXIII.
DE SPOORGANGERS,
Het was op den avond van den achtsten dag na de gebeurtenissen
in ons vorige hoofdstuk vermeld, op twintig mijlen van Arauco, in
een onmetelijk bosch van mirten, cipressen en cederboomen, die de
eerste terrassen der Cordilleras met hun dichte loof overschaduwen.
Vier mannen zaten rondom een groot vuur, welks glimmendekolen dienden om een met peper en zout bestrooiden guanaccobout:
te braden.
Twee dezer mannen droegen het Indiaansche costuum en waren.
niemand anders dan Trangoil Lanec en Curumilla.
De graaf zat met het hoofd in de rechterhand en den elleboog,

op de knie, in gedachten verzonken.
Valentin, op korten afstand geplaatst, leunde tegen een grooten,
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mirtenboom van meer dan honderd voet hoogte en rookte zijne Indiaansche pijp, terwijl hij met de eene hand zijn hond streelde, die
rustig aan zijne voeten lag, en met de andere, waarin hij een stokje
hield, eenige meetkundige figuren in het zand teekende, die hij telkens even werktuigelijk weder uitwischte.
De plaats waar onze reizigers zich gelegerd hadden, was eene dier
boomvrije plekken, die men in de Amerikaansche bosschen zoo veelvuldig aantreft.
Een tamelijk uitgebreide ruimte, me .t door ouderdom gestorven en
door den storm omgeworpen boomen bezaaid, diep ingesneden tusschen twee heuvels, die hier eene zoogenaamde quebrada of enge
vallei vormden, in welks midden een dier tallooze beken zonder
naam murmelde, die van de Cordilleras afstroomen en na een loop
van weinige uren in de eene of andere groote rivier zich uitstorten.
Geschikter plaats dan deze om gedurende het heetst van den dag
eenige uren halt te maken en zich in de schaduw te verfrisschen, tot
de zon een weinig gedaald was, zou men nauwelijks kunnen uitkiezen ; voor een nachtelijk kamp daarentegen was het de slechtste
stelling die men kon bedenken, inzonderheid wegens de nabijzijnde
beek, waar de wilde dieren in menigte kwamen drinken, zooals de
tallooze voetsporen in den slijkbodem aan de beide oevers duidelijk
bewezen.
De Indianen hadden zeker te veel ondervinding, om met hun volle
genoegen zulle een lompen misslag te begaan,. zoo de onmogelijkheid
om dien dag verder te komen en een gunstiger plaats te kiezen
hen niet gedwongen had om er zich een enkelen nacht aan te wagen.
De paarden waren gekluisterd, en liepen, niet ver van het vuur, te
grazen ; de romp van een schoone guanacco, door Curumilla geschoten, en waaraan slechts de achterbout ontbrak. welke reeds gebraden werd om dien avond te gebruiken, hing aan een der laagste
takken van een cederboom.
Het was een vermoeiende dag geweest ; de nacht beloofde rustiger te zijn en onze reizigers vielen dapper aan hun souper om des
te eer en te beter de rust te kunnen nemen die zij zoo zeer behoefden.
Gedurende den maaltijd werd er geen woord tusschen hen gewisseld, zij hadden het veel te druk met snijden en schransen, en
nauwelijks was het laatste brokje verslonden of de Indianen wierpen
eenige armvollen droog hout, dat hier in menigte voorhanden was,
,

op het vuur, wikkelden zich in hunne ponchos en dekens en sliepen
'weldra in ; welk voorbeeld bijna onmiddellijk gevolgd werd door
Louis, die, zooals men zegt, dood-af was van vermoeienis.
Valentin en. Cesar waren de eenigen die opbleven om voor het algemeen welzijn te waken.
Voorzeker zou niemand thans, in dien man met zijn peinzenden
blik, en ernstig, reeds door een vroegtijdigen rimpel gegroefd voor-

Hij school voorzichtig de struiken uiteen en keek uit.
bladz. 222.

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

221

hoofd, die daar als een wakker schildwacht met open oog en oor
op post zat, den vroolijken onderofficier der Spahis herkend hebben,
die nog geen acht maanden geleden te Valparaiso ontscheepte, met
de eene vuist op de heup en met de andere zijn gekrulden knevel.
baard opstrijkend.
De gebeurtenissen waren hem te kras geweest en hadden zijn min
of meer verdwaald karakter merkelijk gewijzigd en op den rechten weg
gebracht.
De edele gevoelens en overwegingen die op den bodem van zijn
jong hart sluimerden waren herleefd, en hadden getrild toen zij in
aanraking kwamen met de majestueuze en overmachtige natuurwereld, die zich nu voor zijn schemerende blikken onophoudelijk in de
Cordilleras ontrolde.
De reactie, daadwerkelijk in hem begonnen, door zijne nauwe betrekking op den verliefden maar zwakken, en minder verstandigen
Louis de Prebois Crancé met zijne aristocratische manieren en verfijnde
begrippen, was steeds vooruit gegaan onder den indruk der woelige
tooneelen aan welke hij schier dagelijks had deel genomen, sedert
hij voor het eerst den voet zette op Amerika's geestverheffenden bodem.
Zijn hart popelde vaak van verrukking en was om zoo te zeggen
tot heilige geestdrift ontvlamd ; zijne denkbeelden, tot hiertoe in de
lagere sfeer zijner ruwe of armoedige omgeving opgesloten, maar
thans gesta'ág op het oneindige gericht, waren ontwikkeld, verruimd
en verhelderd, en hadden in dezen electrieken schok als het ware
hunne oorspronkelijke gemeenheid verloren.
Deze verandering, grootendeels door zijne betrekking op den jongen edelman ontstaan, dien hij voor een zelfmoord behoedde, en door
de stille eenzaamheid der wildernis gevoed, die als met goddelijke
stem spreekt tot het menschelijk hart, onder de sombere en geheimzinnige gewelven der ongerepte eeuwenheugende wouden,— deze verandering zeggen wij, was bij hem nog slechts inwendig : de rol van
beschermer die hij over zijn zoogbroeder op zich had genomen, en
de nadenkende stilzwijgendheid der Indianen waarmede hij dagelijks
omging, hadden Valentin wel is waar tot ernstige zelfbeschouwing
geleid en hem geleerd bij alles wat hij zag of ondervond op oorzaak
en doel acht te geven, maar deze groote ommekeer in zijn gemoedsbestaan openbaarde zich nog weinig of niet in zijne uitwendige manieren of in zijne gesprekken.

De oude zuurdeesem der trivialiteit werkte nog altijd in hem. Voor
een oppervlakkig beschouwer was hij bijna nog altijd dezelfde man,
al gaapte er een diepe kloof tusschen zijn verleden en tegenwoordig
bestaan.
Intusschen was de nacht reeds half verstreken, de maan in haar
laatste kwartier, ofschoon onbewolkt, verspreidde een flauw en somber licht. Valentin wekte Louis om zijne plaats te vervangen, terwijl
hij zelf een paar uren de noodige rust zou kunnen nemen.

L222

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

De graaf stond op. Ook hij was sedert zijne komst in Amerika
merkelijk veranderd ; het was niet meer de elegante, schitterende
edelman, die zonder parfum niet leven kon, en toch, door een weinig te veel, soms van zich zelven raakte. Ook hij was in de wildernis veranderd, gesterkt en verstaald : zijn gelaat, door de gloeiende
stralen der Amerikaansche zon gebronsd, zijne handen gehard, zijn
lichaam onvatbaar geworden voor vermoeienis, zijnverstand tot rijpheid gekomen, zijn wil bevestigd, in een woord, hij was geheel omgevormd, en voor het tegenwoordige een krachtvol man zoowel
physiek als moreel.
Reeds een uur had hij in plaats van Valentin zitten waken, toen
Cesar, die tot dusver zoo lang als hij was met den buik naar het
vuur had gelegen, eensklaps zijn kop ophief, in alle richtingen rondsnoof en een dof gegrom liet hooren.
»Wel Cesar," zei de jongman met een zachte vleiende stem tegen
het trouwe dier, »wat schort er aan, mijn beste hond ?"
De Terreneuver vestigde de schrandere oogen op den graaf, kwispelstaartte, en gromde op nieuw, maar sterker dan de eerste maal.
»Mooi zoo !" hervatte Louis ; »maar het is onnoodig om onze vrienden in hunne rust te storen, eer wij stellig weten wat er gaande is ;
wij zullen het samen eens gaan opnemen, niet waar, Cesar?"
De graaf keek naar zijn pistolen en zijn geweer, en wenkte den
hond, die al zijne bewegingen bespiedde.
»Kom ! Cesar," zeide hij, »zoek ze! beste jongen, zoek!"
De hond, als had hij alleen op dit bevel gewacht, schoot dadelijk
vooruit, gevolgd door zijn meester, die scherp in de struiken uitkeek,
en van tijd tot tijd staan bleef om een bespiedenden blik in het
rond te werpen.
Cesar, aan zich zelven overgelaten, snelde het veld in een rechte
lijn door, zwom de beek over en liep het bosch in met den neus
langs den grond, al kwispelstaartend, met die levendige en aanhoudende beweging die den Terreneuvers eigen is wanneer zij een spoor
volgen. Zoo liepen man en hond ongeveer drie kwartiers, nu en dan
stilstaande om naar de duizend onbekende geluiden te luisteren, die
de nachtelijke stilte in de wildernis storen en niets anders zijn dan
het ademen der slapende natuur.
Eindelijk, na ontelbare omwegen, ging de hond op den buik liggen, keek zijn meester aan, en deed dat klagend gejank hooren, dat
zoo zonderbaar naar menschelijk weenen gelijkt en aan de honden
van dit ras eigen is.
De graaf ontroerde ; hij schoof voorzichtig de struiken uiteen, en
keek uit.
Nauwelijks weerhield hij een kreet van smartelijke verbazing, over
hetgeen hij zag.
Geen tien passen van de plaats waar hij verscholen stond, zag hij

.
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nen ordeloos dooreen op den grond liggen, rondom een groot bijna
uitgedoofd vuur, en in den zwaren slaap der dronkenschap gedompeld, hetgeen niet onduidelijk bleek uit de menigte geitenleeren zakken, die hier en daar op het zand verspreid lagen, sommige ledig,
andere nog half met aguardiente — brandewijn — gevuld, die achteloos in den dorren bodem wegvloeide.
Wat echter het meest de aandacht van den jongman trok en hem
onwillekeurig deed huiveren, was het gezicht van twee personen, een
man en eene vrouw, elk aan een boom vastgebonden en blijkbaar
in den wanhopigsten toestand. De man liet het hoofd op de borst hangen, uit zijne oogen vloeiden tranen, en nu en dan slaakte hij een
bitteren zucht als hij naar het jonge meisje keek, dat tegenover hem
aan den naastbijzijnden boomstam vastgebonden, geheel machteloos
scheen en van angst als ineenkromp.
»0!" murmelde de graaf verschrikt, »zijt gij dat, don Tadeo de
Leon! Geve de goede God, dat die vrouw zijne dochter niet zij!"
Helaas1 zij was het.
Aan hunne voeten lag de Linda met eene lasso aan een grooten
gevelden boomstam gekneveld.
Het lichaam van het jonge meisje trilde van tijd tot tijd door
hevige stuiptrekkingen, en hare kleine mollige handen klemden zich
krampachtig op hare borst.
De jongman voelde het bloed in zijn geprangde hart opb,uischen,
hij nam in iedere hand een pistool en was gereed om zijne beminde
te hulp te snellen.
Op hetzelfde oogenblik werd hem eene hand zacht op den schouder gelegd en fluisterde eene stem bijna onhoorbaar hem dit eene
woord in :
»Voorzichtig 1"
De graaf zag om.
Trangoil Lanec stond naast hem.
»Voorzichtig?" herhaalde de jongman op een toon van smartelijk
verwijt: »zie eens!"
»Ik heb het gezien," antwoordde de Ulmen, »maar mijn broeder
zie nog eens," vervolgde hij, »dan zal hij zien dat het te laat is."
En met den vinger wees hij hem acht of tien Indianen, die door
Ie koude van den nacht, of wellicht door het gedruisch der beide
mannen hoe gering ook, gewekt, opstonden en een bespiedenden blik
om zich heen wierpen.
»'t Is waar!" mompelde Louis verslagen. »Goede God! zult gij ons
niet helpen?"
Het opperhoofd maakte zich de eerste ontsteltenis van den jongen
graaf ten nutte om hem eenige stappen achterwaarts te drijven, uit
vrees dat hij de vermoedens der Indianen verder mocht opwekken,
wier gehoor zoo scherp is dat het minste gerucht hen in beweging
brengt.
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»Maar," hervatte de jongman het volgende oogenblik tegen Tran
goil Lanec, »wij zullen hen toch redden, niet waar, hoofdman !"
De Puelch schudde het hoofd.
»Op dit oogenblik onmogelijk
zeide hij.
»Broeder," riep Louis, »nu wij de lang verlorenen hebben terugge
vonden, moeten wij hen redden zonder uitstel ; gij ziet, er valt niet
te aarzelen, zij zijn in lijfsgevaar."
Trangoil Lanec glimlachte even.
»Wij zullen zien," zeide hij.
»Dank u, hoofdman !" riep de jongman met drift.
»Keeren wij naar het kamp terug," hervatte de Indiaan ; »geduld,
broeder," vervolgde hij op ernstigen toon, »wij hebben niet zooveel
haast als gij denkt ; over een uur zullen wij het ondernemen ; maar
eer wij handelen, moeten wij alle vier samen raadhouden, om ons
te verstaan over de middelen."
»Gij hebt gelijk," antwoordde de graaf, onderworpen het hoofd
buigende.
De beide mannen keerden naar hun kamp terug, waar zij Valentin
en Curumilla nog in diepen slaap vonden.

LXXXIV.
DE TIJGERKAT.
Sedert de laatste dagen hadden er in Araucanië eenige gebeurtenissen plaats gehad die wij den lezer nader moeten ophelderen, tot
recht verstand van hetgeen volgen zal.
De staatkunde door generaal Fuentes gevolgd had de beste uitkomsten opgeleverd. De in vrijheid gestelde opperhoofden waren
naar hunne stammen teruggekeerd, waar zij hunne mosotones hadden
aangespoord om bepaald vrede te sluiten met Chili.
Deze vermaningen waren allerwege met grooten bijval ontvangen.
Zie hier om welke reden:
Het aan de zeekust grenzende gewest wordt door de Huilichen
bewoond, een volksstam die van den akkerbouw en de veeteelt leeft,
en met hunne buren, de Chiliaansche grondbezitters, een sterken
ruilhandel drijft.
De jongste oorlog had grootendeels in het lagere kustland en op
de onderste hellingen der Cordilleras plaats gehad.
De Huilichen hadden daardoor hunne oogsten zien verwoesten,
hunne tolderia's verbranden en uitplunderen, en hun vee zien wegvoeren of ombrengen.
Kortom, de oorlog had hen geheel geruïneerd, en het weinige dat
zij met moeite hadden weten te redden, liep groot gevaar om bij
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een nieuwen inval hunner vijanden verloren te gaan ; de vrees dreef
hen dus om zoo spoedig mogelijk den vrede te sluiten.
Al deze beschouwingen wogen zwaar bij de H-uilichen, welke natie
in Araucanië verreweg de meerderheid uitmaakt.
De capitanes de arnigos en de uit hunne gevangenschap teruggekeerde Ulmenes maakten zich deze vredelievende stemming ten nutte,
om hun de droevige gevolgen van een hernieuwden oorlog met de
donkerste kleuren af te schilderen, vooral bij den verzwakten toestand
des lands na de geleden nederlaag.
' De Huilichen, die niets liever verlangden dan rustig hun vreedzamen arbeid te kunnen hervattten, lieten zich des te gemakkelijker
overhalen en gaven gereedelijk gehoor aan alles wat hun door de
Ulmenes namens de Chiliaansche regeering werd voorgesteld.
In een grooten Auca- coyog aan de oevers der Carampangue plechtig samengeroepen, werden de vredesvoorwaarden aangenomen, en
onder de wijste en meest geachte opperhoofden een zestal gezanten
uitgekozen, die onder aanvoering van zekeren Apo-Ulmen, met name
Tijgerkat, en gevolgd door een duizendtal welgewapende ruiters naar
Antinahuel werden afgevaardigd, om het besluit van den raad mede
te deelen en zijne toestemming te vragen.
De gezanten kwamen weldra in het legerkamp van Antinahuel, die
sedert de laatste dagen niet anders deed dan heen en weder trekken,
zonder zich ver van de plaats te verwijderen waar hij de verschillende
stammen bescheiden had, om met hen den oorlog op nieuw te
beginnen.
Nauwelijks zag hij dezen talrijken troep krijgslieden, onder de vervaarlijke door hun galop opgejaagde stofwolk, in de verte naderen,
of hij slaakte een kreet van zelfvoldoening in den waan dat hij versterking kreeg voor de malocca, die hij op Chiliaansch grondgebied
wilde ondernemen.
Ter zake van deze malocca moeten wij hier eenige bijzonderheden
opmerken.
Antinahuel had namelijk gezworen dat hij don Tadeo zou doen
sterven op dezelfde plek waar zijn groote voorzaat, de Toqui Cadegual onder het zwaard der Spanjaarden gesneuveld was ; deze plek
nu, bevond zich in den omtrek van Talca, namelijk in een der Chiliaansche wingewesten. Ziedaar de reden waarom het opperhoofd tot
hiertoe allen haat tegen zijn gevangene scheen vergeten te hebben ;
hij wachtte slechts tot hij genoeg krijgslieden onder zijne bevelen had
om de malocca te wagen, ten einde zijne wraak op Chiliaansch grondgebied te kunnen voltrekken, en den laatsten telg uit dat vervloekte
geslacht op te offeren op de plaats zelve die zijn grooten stamvader
had zien vallen.
De Indianen zijn volleerd in het uitdenken van de gruwzaamste
middelen tot wraak; voor hen is het niet genoeg hun doodvijand te

doen sterven, maar hij moet op zulk eene wijze worden omgebracht,
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dat zijn uiteinde een onvergetelijker indruk nalaat op allen die de
strafoefening bijwonen.
Intusschen kwam. de ruiterbende die Antinahuel in de verte gezien
had al nader en nader.
Weldra was zij onder het bereik zijner stem.
Met zekeren heimelijken weerzin herkende de Toqui reeds dadelijk
dat zij onder het bevel stond van den Tijgerkat, een der invloedrijkste Apo-Ulmenes van zijn volk, die hem steeds in zijn meest ge-

liefkoosde plannen had gedwarsboomd.
'Toen de ruiters het kamp tot op tien passen afstand genaderd waren, gaf de Tijgerkat een teeken en de troep maakte halt ; daarop
zond hij een chasqui naar Antinahuel, die met een talrijke groep
Ulmenes aan den ingang van het kamp stond om hem af te wachten.
De heraut bleef voor de opperhoofden staan en groette hen met
eene eerbiedige buiging.
»Toqui der vier Utal-Mapus," sprak hij met luider stem, »en gij
Ulmenes die mij hoort, de Apo-Ulmen Tijgerkat, het geëerbiedigde
opperhoofd van Arauco, gevolgd door zes Ulmenes niet minder beroemd dan hij, zijn tot u gezonden, om u te bewegen tot gehoorzaamheid aan de bevelen, uitgegaan van den grooten Auca-coyog,
die twee dagen geleden gehouden werd in het aanzien der zon, aan
de oevers der Carampangue, op de plaats waar zij de Roode rivier
in hare bedding opneemt. Het vuur van den raad zal dus andermaal
buiten uw legerkamp worden ontstoken, ik roep u allen op om er u
heen te begeven."
Na dit gezegd te hebben maakte de heraut weder eene eerbiedige
buiging en reed naar de zijnen terug.
Antinahuel en zijne Ulmenes zagen elkander verwonderd aan, zij
begrepen niets van hetgeen er gebeuren moest.
De Toqui echter, vermoedde heimelijk dat er een verraad tegen
hem broeide ; maar zijn gelaat bleef zoo effen als marmer en hij
noodigde zijne Ulmenes uit om hem te verzeilen naar het raadvuur,
dat op bevel van den Tijgerkat werkelijk buiten het kamp van Antinahuel ontstoken was.
Reeds de wijze waarop de afkondiging geschiedde, deed aan vijandige bedoelingen denken maar de Toqui bleef deswege niet langer in twijfel, toen hij zag dat alleen de zeven afgevaardigden waren
afgestegen, terwijl de overige krijgslieden allen te paard bleven en
zelfs hunne gelederen niet verlieten.
De opperhoofden groetten elkander plechtstatig en namen rondom
het raadvuur plaats.
Na verloop van een paar minuten stond de Tijgerkat op en nam
het woord in dezer voege :
»De groote Auca-coyog van Arauca, in naam des volks, aan allen
die zich aan het hoofd der krijgslieden bevinden, salut Overtuigd
als wij zijn, _dat alle onze landgenooten het geloof aan Pillian be-
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waren, wenschen wij hun den vrede in dien goeden geest, waarin
,alleen het ware heil en de heilige gehoorzaamheid berusten 1).
»Zie hier wat wij besloten hebben : de oorlog is onverhoeds over
-onze velden losgebroken en heeft ze in woestenijen veranderd, onze
akkers zijn onder de hoeven der paarden vertrapt, ons vee is gedood
of door den vijand weggevoerd, onze oogsten zijn verloren gegaan,
onze toldo's verbrand, onze vrouwen en kinderen in den storm verstrooid en verdwenen. Wij willen .geen oorlog meer, de vrede moet
onverwijld worden gesloten, de Tijgerkat en zes Ulmenes zullen ons
verlangen aan den grooten Toqui der Aucas mededeelen. Ik heb
gezegd ; heb ik goed gesproken, machtige mannen ?"
Op deze rede volgde eene diepe stilte ; de Ulmenes van Antinahuel zaten als verstomd en staarden' hun opperhoofd verlegen aan.
Den Toqui zweefde een sardonische glimlach op de lippen.
»En op welke voorwaarden heeft de groote Auca-coyog gewild
dat deze vrede zou gesloten worden ?" vroeg hij kort en bits.
»Op de volgende voorwaarden," antwoordde de Tijgerkat even
kalm als te voren : »Antinahuel zal onverwijld de blanke gevangenen
uitleveren die in zijne handen zijn ; hij zal zijn leger afdanken en een
iegelijk naar zijne tolderia terug zenden ; de Araucanen zullen aan
de bleekgezichten eene schatting betalen van tweeduizend schapen,
vijfhonderd lama's en achthonderd ossen : en de oorlogsbijl zal onder
het kruis der Huincas begraven worden."
»0 o !" riep de Toqui met een bitteren grijns, »deze voorwaarden
zijn hard, mijne broeders moeten wel zeer door vrees verslagen zijn,
dat zij die willen aannemen 1 Maar, als ik van mijn kant weiger zulk
een schandelijken vrede te teekenen, wat zal er dan gebeuren ?"
»Onze vader zal immers niet weigeren ?" antwoordde de Tijgerkat
zachtzinnig.
»Maar als ik weiger ?" herhaalde hij met kracht.
»Goed, dat mijn vader zich bedenke, dat kan onmogelijk zijn laatste woord zijn."
Antinahuel door deze geveinsde zachtheid geheel buiten zich zelven gebracht, hoe voorzichtig hij wezen mocht, lette niet op den strik
dien men hem gespannen had, en riep met een stem die trilde van
woede :
»Ik herhaal u, o Tijgerkat, en u, Ulmenes, rondom mij vereenigd,
dat ik weiger den vrede op zulke onteerende voorwaarden te teekenen !

i) Om aan onze lezers een kleine proeve van de taal der Araucanen te geven,
zullen wij hier den eersten volzin dezer rede in het oorspronkelijk laten volgen,
hierbij aanmerkende, dat met dezen aanhef onveranderlijk iedere mededeeling der
gezantschappen begir t.
»Ey appo tagni auca-coyog Arauco carapec wilmen gneguly mappu rauco fringen. Cara meh fringen, fenten te panlew pepe le pally cerares fringeny caki mappuch hyly eluar rupo gne suniguam caaket pu winka ; ingufrulla Pillian gnegi
lokki elmen marry-marry piamigne gi mew piami."
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dat ik nooit mijn naam zal leenen om de schande van mijn vaderland
te bekrachtigen ! hiermede hebt gij mijn antwoord vernomen en kunt
gij vertrekken."
»Nog niet," hervatte de Tijgerkat op zijne beurt kortaf, »ik heb
nog niet uitgesproken."
»Wat hebt gij mij nog te zeggen ?"
»De raad uit de wijste mannen van al de stammen samengesteld,
heeft de weigering van mijn vader voorzien."
»Ha !" riep Antinahuel schamper, »inderdaad, de leden van uw raad
zijn vol wijsheid, wat hebben zij diensvolgens besloten ?''
»Dit : dat de heirbijl van den Toqui aan mijn vader ontnomen is ;.
al de Araucaansche krijgslieden zijn van hun eed van trouw jegens
hem ontslagen ; het vuur en het water zijn op het gansche grondgebied van ons gemeenebest mijn vader ontzegd ; hij is verklaard te
zijn verrader des vaderlands, zoowel als zij die na ons besluit met
haren zin bij hem blijven, men zal hen verdelgen even als mijn vader.
Het Araucaansche volk wil niet langer de speelbal en het slachtoffer
zijn der teugellooze eerzucht van een man, die onwaardig is haar te
gebieden; ik heb gezegd."
Gedurende deze verpletterende slotrede was Antinahuel onbewegelijk blijven staan, met de armen op de borst gekruist, met opgeheven hoofd, en met een spotachtigen glimlach op de lippen.
»Hebt gij eindelijk uitgesproken," vroeg hij.
»Ik heb uitgesproken," antwoordde de Tijgerkat ; »de chasqui zal
onmiddellijk in uw kamp afkondigen alles wat ik u hier bij het vuur
van den raad gezegd heb."
»Goed ! laat hij gaan," antwoordde Antinahuel, minachtend de
schouders ophalende. »Ontneem mij vrij de strijdbijl als Toqui, wat
geef ik om deze ijdele waardigheid, gij moogt mij tot verrader des
vaderlands verklaren, ik heb mijn geweten dat mij vrijspreekt van
dezen laster : maar wat gij inzonderheid verlangt te hebben zult gij
niet hebben, en gij hebt zelfs de macht niet om het mij te ontnemen,
namelijk mijne gevangenen, deze behoud ik om hen de gruwzaamste
straffen te doen ondergaan ! Vaarwel !"
Hierop stapte hij zoo fier en kloek alsof er niets gebeurd was, naar
zijn kamp terug.
Daar verbeidde hem eene groote teleurstelling.
Op het appel van den chasqui verlieten hem al zijne krijgslieden
de een na den ander, sommigen met blijdschap, anderen met blijkbare droefenis ; hij die nauwelijks tien minuten geleden nog acht honderd krijgslieden onder zijne bevelen telde, zag hun aantal zoo snel
verminderen, dat hij er weldra niet meer dan acht en dertig overhield.
Zij die hem getrouw bleven, waren meerendeels zijne naaste bloedverwanten, of zijne eigene mosotones, die van vader op zoon in zijne
familie gediend hadden.
De Tijgerkat wierp hem uit de verte een sarcastischen afscheids-
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groet toe en verwijderde zich in galop met zijne gansche bende.
Toen Antinahuel de weinige vrienden geteld had die hem getrouw
waren gebleven, werd zijn hart door droefheid overstelpt, hij wierp
zich op den grond aan den voet van een boom trok een slip van
zijn poncho over zijn aangezicht en begon te schr
eien als een kind.
Intusschen had don Tadeo door de vrijheid die de Linda hem wist
te bezorgen, sinds eenige dagen ruime gelegenheid om dona Rosario
-te naderen.
Het bijzijn van den man die haar had opgevoed, was voor het jonge
meisje reeds een groote troost ; maar toen zij vernam dat don Tadeo,
die zich thans niet langer behoefde te verbergen, haar eigen vader
was, kende de blijdschap van het arme kind geen grenzen ; zij meende
dat zij nu niets meer te vreezen had, en verbeeldde zich dat haars
vaders tegenwoordigheid alleen voldoende zou zijn om haar aan alle
akelige liefde van Antinahuel te onttrekken.
De Linda daarentegen, die door don Tadeo meer uit medelijden
werd geduld dan vrijwillig bij haar toegelaten, zag met innig welgevallen dat vader en dochter samen hand in hand gestrengeld zaten
te keuvelen en elkander al de liefde bewezen, daar zij zelve wel is
waar niet in deelen mocht, maar die haar gelukkig maakte nu zij wist
dat het hare dochter was.
Deze vrouw, hoe ontaard en diep bedorven ook, was werkelijk moeder, met al de natuurlijke teederheid en zelfverloochening die ook
den redeloozen dieren zijn ingeschapen.
Zij scheen alleen voor hare dochter te leven : als zij deze maar
zag glimlachen, viel er een zonnestraal van geluk in hare verwelkte
ziel.
Terwijl de boven door ons verhaalde zaken gebeurden, hadden de
drie Chilianen, in een afgelegen hoek van het kamp nedergehurkt
en in stille gesprekken of aanschouwingen verdiept, er niets van gehoord

of opgemerkt.
Don Tadeo en dona Rosario zaten onder een boom, en op eenigen
afstand van hen zat de Linda, die zich niet in hun gesprek durfde
mengen, maar hen met welgevallen begluurde.
Nadat de eerste vlaag zijner smart geweken was, stond Antinahuel
op, even fier en onverzoenlijk als te voren.
Terwijl hij de blikken in het rond liet gaan, viel zijn oog onwillekeurig op de drie gevangenen, wier blijkbare vergenoegdheid hem
een doorn in het oog was. Op dit gezicht werd hij bijna razend van
woede.
Sinds eenige dagen reeds vermoedde hij dat de Linda hem verraden had.
Ondanks al de voorzorgen, die zij slim genoeg was om te gebruiken, had dona Maria het geheim harer veranderde gevoelens omtrent
,dona Rosario niet zoo diep in haar hart kunnen verbergen, dat er
miets van in hare woorden of gebaren zou gebleken zijn.
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Antinahuel, toen zijn argwaan eenmaal was opgewekt, had haar
nauwlettend in 't oog gehouden, en was weldra tot de zedelijke overtuiging gekomen dat er door zijne oude medeplichtige een komplot
tegen hem werd gesmeed.
De Indiaan was echter te slim om zijne vermoedens te doen blijken ; alleen bleef hij onophoudelijk waakzaam en wachtte slechts op
de eerste gelegenheid om zijn argwaan tot zekerheid te brengen.
Hij gaf dus aan zijne mosotones bevel om de gevangenen elk aan
een boom te binden, welk bevel onmiddellijk met de meeste gestrengheid werd uitgevoerd
Bij deze mishandeling vergat de Linda al hare omzichtigheid ; met
opgeheven dolk vloog zij naar het opperhoofd, verweet hem zijn laag
en lafhartig gedrag en poogde hem met geweld de barbaarsche behandeling der gevangenen te beletten.
Antinahuel verwaardigde zich niet op hare scherpe verwijtingen te
antwoorden; hij rukte haar woest den dolk uit de hand, wierp haar
op den grond, en liet haar met het aangezicht naar de zon gekeerd
aan een dikken boomstam vastbinden.
»Daar mijne zuster de gevangenen toch zoo lief heeft," zeide hij
met ironie, »is het niet meer dan billijk dat zij in hun lot deelt."
»Lafaard !" riep zij, terwijl zij zich vruchteloos poogde los te rukken uit de handen die hare handen en voeten omknelden.
Het opperhoofd keerde haar verachtelijk den rug toe.
Vervolgens, daar hij begreep dat hij de krijgslieden moest beloonen die hem in zijn ongeluk getrouw bleven, gaf hij hun eenige zakken aguardiente ten beste, die zij spoedig genoeg geledigd hadden.,
Het was aan het slot dezer zwelgpartij, dat zij door den graaf werden ontdekt, dank zij het scherpzinnig instinct van zijn slimmen Terreneuver Cesar.

LXXXV.
DE ZWARTE SLANGEN.
Zoodra Curumilla en Valentin gewekt waren, werden de paarden
gezadeld ; vervolgens maakten de Indianen het vuur aan en gingen.,
er bij zitten, terwijl zij de Franschen een wenk gaven om hun voorbeeld te volgen.
Louis was bitter uit zijn humeur over de langzaamheid zijner vrienden; als hij zijn eigen zin. had mogen volgen, zou hij de maagdenroovers, die hun kamp reeds opgebroken hadden, onmiddellijk hebben
nagezet. Maar hij begreep wel dat hij in den strijd dien hij bedoelde
de hulp der Ulmenes niet missen kon, hetzij als aanvaller of als
verdediger, en nog veel minder om het spoor der Aucas in de wil--
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dernis terug te vinden. Hij smoorde dus tegen wil en dank de gedachten die in zijn binnenste woelden en bruischten, en kwam schijnbaar bedaard tusschen de twee Indianen zitten, stak even als zij een
sigaar op en begon stilzwijgend te rooken.
»De krijgslieden zijn te sterk in getal," begon hij met zijne diepe
welluidende stem, »wij hebben dus geen andere kans om hen te
overwinnen dan door list ; sedert wij hun op het spoor zijn gekomen,
zijn er vrij wat zaken gebeurd die wij goed weten moeten, wij dienen vooreerst te onderzoeken wat Antinahuel met zijne gevangenen
wil uitrichten en of zij zich werkelijk in lijfsgevaar bevinden ; om
hiertoe te geraken, zal het noodig zijn dat ik in hun kamp zoek binnen te dringen. Antinahuel weet niets van de betrekking die ik op
zijne gevangenen heb, hij zal mij dus niet verdenken ; mijne vrienden
zullen mij in de verte volgen, en morgen avond of den daaropvolgenden nacht zal ik hun meer weten te zeggen."
»Goed," zeide Curumilla, »mijn broeder is voorzichtig, maar ik
moet hem toch herinneren dat de krijgslieden onder welke hij zich
begeven gaat tot de Zwarte Slangen behooren, de laaghartigste en
trouwlooste van al de Araucaansche volksstammen ; hij berekene dus
wel iederen stap dien hij doet en ieder woord dat hij spreekt, zoolang hij hun gast is."
Valentin, die nog niets van de ontdekking wist, keek zijn zoogbroeder verwonderd aan.
»Wat beteekent dat?" vroeg hij. »Van welke Indianen spreekt gij ?
hebben wij het spoor van Antinahuel werkelijk gevonden ?"
»Ja, broeder," antwoordde de graaf treurig, »dona Rosario en
haar vader zijn niet meer dan een half uur van ons af en in doodsgevaar."
»Lieve God!" riep de jongman terwijl hij opsprong en zijn geweer
greep, »zitten wij er dan hier over te redeneeren in plaats van hun
te hulp te snellen ?"
»Helaas I" mompelde Louis, »wat kunnen vier menschen tegenvijftig?"
»Als het zoo staat!" riep Valentin terwijl hij moedeloos op zijn
vorige plaats terugzonk, »dan zit er, zooals Trangoil Lanec zegt, niets
anders op, dan hen met list te bestrijden."
»Hoofdman," hervatte Louis, »uw plan komt mij voor goed te
zijn, alleen geloof ik dat het nog voor twee verbeteringen vatbaar is."
»Mijn broeder spreke, hij is wijs, zijn raad zal gevolgd worden,"
zeide Trangoil Lanec met eene beleefde buiging.
»Als wij willen slagen moeten wij op alles bedacht zijn. Ga gij
naar het kamp, wij zullen u op den voet volgen, maar ingeval gij
minder spoedig bij ons terug kunt komen dan wij wel zouden wenschen; geef ons dan een afgesproken teeken, waaraan wij weten kunnen, dat het u onmogelijk is; laten wij bovendien een tweede teeken
bepalen, als misschien uw leven in gevaar kwam, dan zullen wij u
onmiddellijk te hulp snellen."
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»Zeer goed," riep Curumilla : »welnu ! zoo de Ulmen onze hulp
noodig heeft, zal hij het geschreeuw van een sperwer nabootsen ; en
zoo hij soms verplicht is om een tijd lang bij de Araucanen te blijven, zal hij driemaal het gefluit van den vlasvink laten hooren, dan
zijn wij gewaarschuwd."
t Dat blijft afgesproken," antwoordde Trangoil Lanec ; »wat heeft
mijn broeder verder aan te merken ?"
De graaf greep in zijn zak en haalde er een stuk papier uit, schreef
er eenige woorden op, vouwde het blad in vieren en gaf het den
hoofdman met de woorden :
»Het is vooral van belang dat de gevangenen zelven onze plannen
niet bederven of tegenwerken ; wellicht dat don Tadeo mijn broeder
niet herkennen zal. Om derhalve een misverstand voor te komen,
moet het opperhoofd dit briefje in handen van de jonge blanke vrouw
zien te stoppen, dan weet zij terstond dat wij in de nabijheid zijn om
haar te helpen."
»Dat zal geschieden, de jonge maagd met de hemelsblauwe oogen
zal de collier hebben," verzekerde de Ulmen met een vriendelijken lach.
»Welaan," zei Curumilla, »gaan wij thans de roovers op het
spoor, anders zouden wij het licht voor de tweede maal kunnen verliezen."
»Ja! het wordt hoog tijd," mompelde Valentin tusschen de tanden
en zat dadelijk te paard.
De anderen volgden zijn voorbeeld en alle vier gingen zij op weg.
Een Europeaan kon zich moeielijk een denkbeeld maken van de
nauwlettendheid en het geduld waarmede de Indianen een spoor weten te volgen. Met het lichaam aanhoudend voorover gebogen, en
de oogen op den grond gericht, zal geen blad of grashalm aan hunne
aandacht ontsnappen.
Zij veranderen vaak den loop der beken om op het natte zand
de voetstappen te herkennen, en moeten soms mijlen ver terug als
zij op een valsch spoor zijn geraakt ; want de Indianen, wanneer zij
vervolgd worden, verzuimen nooit om waar zij kunnen, de sporen van
hun doortocht zooveel mogelijk uit te wisschen.
Dezen keer vooral hadden de Araucanen groot belang om niet
achterhaald te worden, en deden zij schier het onmogelijke om hun
pad te verbergen. Hoe groot dus de ervaring der beide Ulmens ook
wezen mocht, raakten zij bij herhaling het spoor bijster, en gelukte
het hun niet dan met de grootste scherpzinnigheid en na ongehoorde
inspanning om eindelijk als bij instinct den onzichtbaren draad weder te vinden, die hun telkens op nieuw dreigde te ontsnappen.
Tegen den avond van den volgenden dag, liet Trangoil Lanec zijne
vrienden hun kamp vestigen aan de helling van een kleinen berg
voor den ingang van eene natuurlijke grot, zooals men in deze streek
.

dikwijls ontmoet. Hij zelf gaf zijn paard de sporen, en verdween
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weldra in het dichte kreupelbosch, zijn koers nemende naar de plek
waar hij meende dat de Zwarte Slangen zich voor den nacht gelegerd hadden ; welke plaats hij met zijne scherpziende blikken had
bespied en herkend aan een kleine witte rookzuil, die zich als een
schier onmerkbare damp ten hemel verhief en met den gezichteinder
samensmolt.
Op zekeren afstand van het kamp der Zwarte Slangen gekomen
zijnde, zag hij eensklaps recht voor zich uit twee Indianen oprijzen,
in hun gewoon oorlogskostuum, een soort van wapenrok van ongelooid leder, dien de Aucas dragen om zich tegen wonden met blank
geweer te beveiligen.
Een dezer Indianen wenkte hem om stil te staan.
De Ulmen gehoorzaamde terstond met de behendigheid van een
pikeur.
»Waar gaat mijn broeder heen ?" vroeg een der Zwarte Slangen
voorwaarts komende, terwijl de andere zich achter een boom ver.
school, om, ingeval van nood, dadelijk toe te schieten.
»Marry-marry !" antwoordde het opperhoofd zijn geweer over zijn
schouder werpende dat hij eerst in de linkerhand hield. »Trangoil
Lanec heeft het spoor zijner broeders de Zwarte Slangen gezien, hij
wil aan hunnen haard een pijp rooken eer hij zijne reis voortzet."
»Dat mijn broeder mij volge," hernam de Indiaan kortaf.
Hij gaf ongemerkt zijn kameraad een teeken, deze kwam nu uit
zijn schuilhoek en beiden geleidden den Ulmen naar hun kamp.
Trangoil Lanec volgde hen met een rondzienden blik, in schijn
onverschillig, maar aan welken niets ontging.
Na weinige minuten kwamen zij aan het kamp.
De plaats was uitmuntend gekozen, op den top van een heuvel,
van welken men met een oogopslag den ganschen omtrek kon overzien en waar men dus tegen iedere overrompeling beveiligd was.
Er brandden verscheidene vuren in het kamp ; de gevangenen,
onder welke wij thans ook de Linda moeten begrijpen, waren oogenschijnlijk vrij en zaten rustig onder een boom, zonder dat de Indianen
zich met hen schenen te bemoeien.
De komst van den Puelcher krijgsman verwekte groote opschudding, die echter spoedig weder voor de Indiaansche bedaardheid
plaats maakte.
Trangoil Lanec werd voor het opperhoofd gebracht.
Daar de naam van den Ulmen onder zijne landgenooten met
roem bekend was, wachtte Antinahuel, om hem alle eer te bewijzen,
hem af in het verhevenste gedeelte van zijn kamp, staande en met
de armen op de borst gekruist.
De twee opperhoofden begroetten elkander met het gelijktijdig
-uitspreken van het geheiligde marry-marry, en door beiden de linkerhand op den rechterschouder te leggen en elkander bij den rechterpink te vatten ; zoo traden zij langzaam naar het vuur, dat, uit
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eerbied voor hun gast, door allen verlaten was ; daar zetten de beide
opperhoofden zich neder, tegenover elkander, lieten zich door een
der mosotones de eerepijp overhandigen en begonnen stilzwijgende
te ronken.
Toen dit gedeelte van het plechtig ceremonieel der Araucaansche
etiquette geëindigd was, nam Trangoil Lanec, die het omzichtig en
bedriegelijk karakter van zijn medebroeder sinds lang kende, het eerst
het woord.
»Is mijn broeder Antinahuel met zijne kinderen op de jacht?" vroeg
hij.
»Ja," antwcordde de Toqui laconiek.
»En heeft mijn broeder een gelukkige jacht ?"
»Zeer gelukkig," zei Antinahuel, met een sluwen glimlach, naar de
gevangenen wijzende, »mijn broeder opene de oogen en zie."
»Ooah !" riep Trangoil Lanec, de Spanjaarden ter sluik aanziende, »bleekgezichten ! mijn broeder heeft inderdaad eene schoone
vangst gedaan, hij zal eene goede som losgeld voor zijne gevangenen
trekken?'
»De toldo van Antinahuel is eenzaam," zeide deze, »hij wenscht
eene vrouw om haar te bewonen, hij denkt zijne gevangenen niet terug te geven."
»Goed, ik begrijp dus dat mijn broeder eene vrouw der bleekgezichten zal huwen ?"
»De maagd met de hemelsblauwe oogen zal de vrouw van den
Toqui worden."
»Ooah ! Waarom wil mijn broeder den Grooten Arend bij zich
houden ? Die man zal het hem in zijn kamp zeer moeielijk ma.
ken."
Antinahuel antwoordde slechts met een glimlach, die voor den Ulmen genoeg was om alles te begrijpen.
»Goed," hervatte hij, »mijn broeder is een groot opperhoofd, wie
kan zijne gedachten doorgronden."
De Puelch stond op.
Hij liet Antinahuel alleen, en wandelde het kamp in, waarvan hij
de orde en gelegenheid veinsde te bewonderen, maar inderdaad om
van lieverlede ongemerkt de plek te naderen waar de gevangenen gezeten waren.
Antinahuel, gestreeld door de goedkeuring die een man zoo beroemd en geacht als Trangoil Lanec aan zijne plannen scheen te
geven, stond ook op, trad naar hem toe en bracht hem zelf naar de
drie ongelukkige Spanjaarden.
»Zie, mijn broeder," zeide hij, met een wenk op dona Rosario,
»is dat geene vrouw die een opperhoofd verdient te huwen."
»Zij is schoon," antwoordde Trangoil Lanec koeltjes, »maar ik voor
mij geef al de vrouwen der blanken voor een zak vuurwater, zoo als.
ik er drie op den zadel van mijn paard heb."
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»Heeft mijn broeder vuurwater?" vroeg Antinahuel, terwijl zijne
oogen blonken van verlangen.
»Ja," antwoordde de Ulmen, »zie slechts."
De Toqui keerde zich om.
Trangoil Lanec nam dit °ogenblik waar om het briefje dat de
graaf hem gegeven had en dat hij in zijne linkerhand gereed hield,
behendig dona Rosario in den schoot te laten glippen.
»Ziedaar," vervolgde hij, om de aandacht van Antinahuel nog meer
te verschalken, »de zon neigt reeds ten ondergang, de mawkawis —
een soort van kwartel — fluit zijn eerste avondlied ; mijn broeder
volge mij, wij zullen met zijne krijgslieden de zakken vuurwater ledigen die ik zoo gelukkig ben bij mij te hebben, om hem te beloonen voor hunne gulle gastvrijheid."
De twee opperhoofden verwijderden zich.
Eenige minuten later zwelgden de Indianen met volle teugen den
brandewijn dien de Ulmen hun ten beste gaf.
Weldra steeg de alkohol hun naar het hoofd en begon de waakzaamheid te verminderen.
Dona Rosario wist in het eerst niet wat de boodschap beteekende,
die zij op zulk eene zonderlinge wijs ontving ; zij keek haar vader
aan, als om zijn raad te vragen.
»Lees, Rosarita," zei don Tadeo zacht, »in onzen toestand kunnen
wij niet anders dan goede tijding van elders verwachten."
Het jonge meisje nam het briefje op, brak het open en las het
met heimelijk genoegen ; haar hart had haar den naam reeds doen
raden van haar ongenoemden correspondent.
Het briefje was van tamelijk laconischen inhoud, maar zinrijk genoeg om op de rozenlippen van het arme kind een glimlach te doen
ontluiken.
Zestien jaren zijn zoo licht genegen om te hopen.
»Schep moed, senorita, wij maken alles gereed om u eindelijk te

redden."
Na deze twaalf woorden gelezen, of liever verslonden te hebben,
gaf zij het briefje aan haar vader, er bijvoegende met eene stem zoomelodieus als een nachtegaal :
»Wie is toch de vriend die voor ons waakt, wat zal hij kunnen doen ?
Helaas! er zou bijna een wonder moeten gebeuren om ons te redden."
Don Tadeo las op zijne beurt het briefje met groote aandacht,
en antwoordde dona Rosario toen op minzamen toon maar met hoogen ernst
»Waarom zoudt gij aan Gods oneindige goedheid twijfelen, mijne
dochter ? is ons lot niet in Zijne hand, ondankbaar kind ? zijt gij
onze twee dappere Fransche vrienden reeds vergeten ?"
Het jonge meisje glimlachte tusschen hare tranen, en met bekoorlijke drift haar vader naderende, drukte zij hem een vurigen kus op

het voorhoofd.
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De Linda kon een opkomend gevoel van jaloezie niet bedwingen,
bij het zien dezer liefkozing, waarin zij niet deelen mocht ; maar de
hoop dat hare dochter spoedig in vrijheid zou zijn, maakte haar gelukkig en deed haar nog eenmaal de onverschilligheid en afkeer vergeven, die dona Rosario haar tot dusver betoonde, daar het arme
kind niet vergeten kon dat zij de oorzaak was van al haar ongeluk.
Intusschen bleven de Aucas nog altoos zwelgen.
De zakken brandewijn begonnen snel te ledigen. Een aantal Indianen was reeds door den drank bedwelmd en in diepen slaap.
Alleen Trangoil Lanec en Antinahuel dronken nog voort.
Eindelijk begon ook de Toqui tegen wil en dank te suizebollen,
hij liet den drinkhoorn uit zijne hand glippen, mompelde eenige
onverstaanbare woorden, en zonk langzamerhand achterover.
Hij sliep.
Trangoil Lanec zat eene poos te wachten ; hij staarde zorgvuldig
het kamp rond, waar alleen hij en de gevangenen niet sliepen ; thans
overtuigd dat al de Zwarte Slangen tot een toe zich in den strik
hadden laten vangen dien hij hun gespannen had, stond hij voorzichtig op, wierp den gevangenen, die hem vragend aankeken, een
bemoedigenden blik toe en met de vlugheid van een guanacco, dien
de jagers achter de hielen zitten, het kamp verlatende, verdween hij
in het bosch.
»Is hij een vijand of een vriend?" murmelde de Linda angstvallig.
»0 ! ik ken dien man sinds lang," zei don Tadeo met een verstandhoudenden blik op zijne dochter, »hij heeft een edel hart en is met lijf
en ziel aan zijne vrienden gehecht."
Een glimlach van blijdschap en hoop zweefde op de lippen van dona
Rosario.

LXXXVI.
DE ORKAAN.
Louis was niet langer te houden geweest.
In plaats van te wachten tot Trangoil Lanec terug zou komen, ha d
hij Valentin en Curumilla overgehaald om hem te volgen.
Alle drie waren zij het bosch ingeslopen, dwars door de struiken en
kreupelboschjes, tot op nauwelijks twintig passen afstands van het
Indiaansche kamp, zoodat Trangoil Lanec, toen hij er uit kwam, hen
bijna onmiddellijk ontmoette.

»Wel?" vroeg hem de graaf nieuwsgierig.
»Alles is in orde, kom !"
Het opperhoofd keerde dadelijk terug en wees zijne vrienden den weg
naar de gevangenen.
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Bij het zien dezer vier mannen verhelderde een onbeschrijfelijke
glimlach het bekoorlijk gelaat van dona Rosario.
Zij slaakte een kreet van blijde verrassing, dien zij echter uit voor zichtigheid dadelijk smoorde.
Don Tadeo stond op, en stapte met fermen tred naar zijne verlossers,_
die hij vurig bedankte.
»Caballero," antwoordde de graaf, die als op heete kolen stond,
»laten wij ons haasten; die kerels daar zullen spoedig wakker
worden, trachten wij vooreerst zoo ver mogelijk van hen af te komen."'
»Ja !" voegde Valentin er bij, »want overvallen zij ons, dan moeten
wij weer aan den slag, en wij zijn de sterkste niet."
Don Tadeo begreep al de juistheid dezer aanmerking.
Trangoil Lanec en Curumilla hadden de paarden der gevangenen
ontkluisterd, die onder de anderen der Aucas liepen grazen.
Don Tadeo en zijne dochter stegen te paard.
De Linda, met wie niemand zich bemoeide, had zelve reeds een paard
gegrepen; zij steeg in den zadel en reed dicht achter het meisje met
een dolk in de hand.
Zoo Valentin de verwenschingen dezer vrouw niet gevreesd had, zou
hij haar zeker gedwongen hebben om achter te blijven ; daar hij natuurlijk nog niet wist welke groote verandering gedurende de laatste dagen
met haar had plaats gehad.
Op dit oogenblik ontwaakte een der Zwarte Slangen, die minder
dronken was dan de anderen en verhief terstond een alarmkreet.
De Linda aarzelde geen oogenblik, maar doorstak hem met haar
ponjaard.
De kleine troep reed voort zonder verdere hindernis en sloeg den
weg in naar de grot, waar men de paarden van Curumdla en de overigen had achtergelaten.
Zoodra zij er aankwamen, gaf Valentin hun een wenk om stil te
houden.
»Gij kunt hier een poos rusten," zeide hij, »het is volkomen nacht
geworden, eerst over een paar uren gaan wij verder ; gij zult in deze
grot twee bedden van droge bladeren gereed vinden, waar ik u
raden zou om een poosje te slapen, want als gij weder ontwaakt
wacht u een moeielijke reis."
Deze woorden, door den Parijzenaar op zijn gewonen luchtigen
trant gesproken, werden door de Chilianen met blijkbaar genoegen
aangehoord.
Zoodra zij zich op de samengehoopte bladeren in een hoek van de
grot hadden nedergelegd, riep de graaf zijn hond bij zich.
»Geef wel acht!" riep hij, »onthoud wat ik u zeggen zal, Cesar !
gij ziet daar dat jonge meisje wel, niet waar, beste hond ? welnu,
die stel ik onder uwe bewaking, gij moet op haar passen, hoort gij
wel, Cesar ? Gij zijt voor haar verantwoordelijk."
Cesar had naar zijn meester geluisterd, en hem met de groote
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schrandere oogen de woorden als uit den mond gekeken ; toen ging
hij kwispelstaartend naar het meisje, legde zich aan hare voeten neder, en likte haar de handen.

Dona Rosario vatte den grooten goedigen kop van den Terreneuver, streelde hem bij herhaling en lachte minzaam tegen den
graaf.
Deze kreeg een kleur tot over de oogen, stormde de grot uit en
waggelde alsof hij dronken was.
Hij was buiten zich zelven van geluk !
Op korten afstand van de grot wierp hij zich op den grond neder,
om van de blijdschap te droomen die zijn hart overstelpte ; hij lette
niet eens op Valentin, die met den rug tegen een boom geleund
half overeind zat, en hem met een weemoedigen blik aankeek.
Ook Valentin was verliefd op dona Rosario.
Een plotselinge omkeering had er in zijne ziel plaats gehad : het
toeval scheen zijne onafhankelijkheid te vernietigen ; zijne gemoedsstemming, die tot hiertoe zoo kalm en zorgeloos was, werd op eens
overhoop geworpen door de kracht van een gevoel dat hij gemeend
had zonder eenige moeite te zullen overmeesteren.
Van zijne eerste jeugd af geroepen tot de harde taak, die het kind
der armoede dwingt om alleen bij den dag te leven, had Valentin
zijn vijfentwintigste jaar bereikt zonder ooit ernstig aan de liefde te
denken of zijn hart geopend te hebben voor die zachte en verrukkelijke neigingen die in het leven van andere menschen vaak zulk
eene ruime plaats beslaan.
Altoos dezelfde strijd tegen de armoede, altoos onder gehouden
door de eischen van zijn dagelijkschen toestand, steeds in omgang
met lieden die in den grooten roman van het leven even onkundig
waren als hij, had er in die eenzame duisternis geen enkele zonnestraal geblonken dan zijne vriendschap voor Louis : eene vriendschap
die bij hem tot hartstocht aanwies, want zijne vurige ziel had behoefte
om zich aan iemand te hechten, met de levendigste geestdrift had
hij zich dus aan deze vriendschap overgegeven, en naarmate hij Louis
meer diensten bewees, werd zijne betrekking op hem steeds inniger.
Eindelijk was de dweepende jongman met zijn eenvoudig en onbedorven hart tot de naieve overtuiging gekomen, dat God hem de
taak had opgedragen om zijn broeder gelukkig te maken, en toen
hij hem meer dan eens het leven had gered, beschouwde hij het als
zijn heiligsten plicht om zich voor de welvaart van dat leven bij
voortduring op te offeren ; in een woord, Louis behoorde hem toe
en was in zekeren zin een deel van zijn eigen bestaan.
Zijne ontmoeting met dona Rosario nochtans openbaarde hem iets

dat hij vroeger voor onmogelijk zou hebben gehouden, namelijk dat
er naast zijne vriendschap voor Louis, in zijn hart nog plaats was
voor een ander, niet minder levendig, ja veel sterker gevoel.
Volslagen onbekendheid met de geschiedenis van het menschelijke

HET OPPERHOOFD DER AUCAS.

239

hart moest bij hem den eersten indruk der liefde geheel weerloos
maken. Dit gebeurde ook werkelijk zoo. Valentin was reeds smporlijk verliefd op het jonge meisje, toen hij in zijn gejaagd hart nog
naar de reden zocht van de zonderlinge stoornis, die een enkele
blik van dona Rosario in zijne kalme geestgesteldheid had te weeg
gebracht.
Met den rug tegen een boomstam geleund, mt het oog op den

ingang der grot gericht, met een hijgende borst en een kloppend
hart, herinnerde hij zich tot in de kleinste bijzonderheden zijne ontmoeting met het schoone meisje ; hun tocht door het bosch, de minzame woorden die zij hem had toegevoegd, de vriendktlijke blikken
waarmede zij hem had toegelachen en hij meesmuilde vol zelfbehagen bij de zoete herinnering dezer twee gelukkige uren, zonder het
gevaar te bevroeden dat hij voor zich zelven liep, met dit nieuwe
gevoel in zijn hart te doen wortel schieten en aan te kweeken,
want onder dit alles verheugde hij zich toch in het vooruitzicht dat
dona Rosario eenmaal de vrouw zou worden van zijn beminden zoogbroeder Louis.
In deze fantastische beschouwingen verdiept, gingen er voor Va'enfin eenige uren voorbij, zonder dat hij het zelf wist ; hij dacht dat
het zooveel minuten waren geweest, toen Trangoil Lanec en Curumilla eensklaps voor hem stonden.
»Slaapt onze broeder zoo vast, dat hij ons niet ziet," vroeg
Curumilla.
»Neen 1" antwoordde Valentin, zich met de hand over het gloeiende
voorhoofd strijkende, »ik zat te denken
»Mijn broeder hield zich dus met den geest der droamen bezig
hij was gelukkig," riep Trangoil Lanec sch e rtsend.
»Hebt gij mij iets te zeggen?" vroeg Valentin.
»Terwijl onze broeder zat te denken," hervatte de andere, »zijn
wij naar het kamp der Zwarte Slangen geweest, wij hebben hunne
paarden weggevoerd en ver van hen af in de vlakte losgelaten, zoodat zij die niet gemakkelijk zullen terugvinden."
»Dus kunnen wij ten minste voor eenige uren gerust zijn ?" vroeg
Valentin.
»Ik hoop ja," antwoordde Trangoil Lanec, »maar laten wij er niet
te veel op vertrouwen, de Zwarte Slangen zijn listige schurken, zij
bezitten den reuk van een hond en de slimheid van een aap om
hunne vijanden op te sporen ; voor ditmaal zijn wij Aucas tegen
Aucas, wij zullen zien wie de behendigste zal zijn."
»Wat moeten wij doen?"
»Onze vijanden in de war brengen door eenige valsche sporen te
maken. Ik zal met de drie paarden der bleekgezichten vertrekken,
terwijl mijn broeder met zijn vriend en Curumilla, in de beek zullen
afdalen, om die van hier af te doorwaden tot aan het eilandje Gua
-

nacco, waar zij mij wachten moeten."
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»Vertrekken wij aanstonds !"
»Dadelijk.'
Trangoil Lanec sneed éen stokje van bijna twee voet lengte, dat
hij met de beide einden aan de bosol
stang — der paarden vastmaakte, om te beletten dat zij te dicht naast elkander zouden loopen en reed toen de vlakte met hen in, waar hij weldra verdween..
Valentin trad in de grot. De Linda zat bij hare dochter en don
Tadeo te waken, terwijl deze nog sliepen. De jongman meldde haar
dat het tijd was om te vertrekken, en dona Maria maakte de slapenden terstond wakker.
Louis had intusschen alles in orde gebracht.
Hij liet don Tadeo het paard van Valentin bestijgen en zette de
Linda en dona Rosario op het zijne, daarop daalden zij gezamentlijk
in de beek af, nadat hij eerst de hoefsporen op het oeverzand zorgvuldig had uitgewischt.
Curumilla ging vooruit als gids, terwijl Valentin den stoet van achteren dekte.
Het was een van die heerlijke nachten, die — wij herhalen het —
Amerika alleen bezit. De diep blauwe hemel was met tallooze sterren
bezaaid, die in den ether fonkelden als diamanten ; de halve maan
verspreidde haar zachten zilverglans en gaf aan het landschap een
tooverachtig aanzien.
De dampkring met duizende balsemgeuren bezwangerd, was zoo
klaar en doorschijnend dat men de voorwerpen op verren afstand kon
onderscheiden; een licht koeltje, het geheimzinnige ademen der scheppende Almacht suisde door de toppen der boomen, in de diepten der
quebradas klonk nu en dan het klagend gemauw der carcajons, vermengd met het huilen der wilde dieren, die na hun dorst aan de hun
alleen bekende bronnen te hebben gelescht naar hunne holen en nesten terugkeerden.
De kleine karavaan trok zwijgende voort, de geluiden in het bosch
beluisterend, en zorgvuldig lettende op de minste beweging in de
struiken, niet zonder vrees van met iederen stap het loerend oog van
een woesten Zwarten Slang in de schaduw te zien fonkelen.
Curumilla bleef meermalen staan, met de hand op zijn geweer, in
voorovergebogen houding om met al de fijnheid van zijn Indiaansch
gehoor op het geringste verdachte geluid te letten, dat aan de minder geoefende ooren der blanken ontging.
Alsdan bleef ieder roerloos stil, met kloppend hart en gefronste
wenkbrauwen zich gereed houdende om zijn leven, desnoods, zoo duur
mogelijk te verkoopen.
Was het gevreesd alarm voorbij, dan werd op een snellen wenk
van den gids de tocht hervat, om eenige stappen verder op nieuw
te blijven staan.
De Europeanen, aan de vervelende eentonigheid der groote wegen
in hun vaderland gewoon, die men vaak uren ver kan overzien en
—
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waar men in alle richtingen gendarmes of veldwachters ontmoet, die
bijzonder belast zijn om voor de veiligheid der reizigers te waken en
alles te verwijderen wat gevaar of zelfs oponthoud zou kunnen veroorzaken, kunnen zich moeielijk het frissche, hartsterkende genot
voorstellen van een nachtelijken tocht door de wildernis ; daar, onder
Gods wakende hoede, alleen, te midden van duizend onzichtbare vijanden, bij gemis van alles wat de beschaafde wereld aan gemak of
veiligheid biedt ; daar wordt de ziel ruimer, daar breiden de denkbeelden zich uit en leert men eigen krachten gebruiken, onder den
onbeschrijfelijken indruk van dat leven in de Pampas met hare grootsche tooneelen en oneindige afwisseling.
Tegen vijf ure des morgens, op het oogenblik dat de zon uit de
kim zou verrijzen, kwam het eilandje Guanacco langzamerhand uit de
nevelwolken te voorschijn, die in deze warme luchtstreek met het
.krieken van den dag uit de aarde opstijgen, en vertoonde zich aan
de verrukte blikken der reizigers als eene haven der behoudenis, na
den veimoeienden tocht, dien zij geheel te water hadden afgelegd.
Op het meest vooruitstekende punt des eilands stond een ruiler
onbeweeglijk ; het was Trangoil Lanec.
Dicht in zijne nabijheid liepen de paarden der Spanjaarden vreedzaam te grazen in het hooge oevergras.
De reizigers vonden reeds een groot vuur ontstoken, boven hetwelk een hertenbout hing te braden ; eenige camotes — wilde aardappelen — en maïskoeken, kortom, al het benoodigde tot een goed
ontbijt stond voor hen gereed.
»Wat is dat?" vroeg Valentin op iets wijzende, dat veel van eenstapel koehuiden had.
»Dat zal ons later wel te pas komen," riep Trangoil Lanec. »Eet,"
vervolgde hij laconiek, »maar vooral eet spoedig, want wij moeten
onverwijld weder op weg."
Zonder nadere opheldering af te wachten, of te vragen waarom hij
hun zooveel haast aanbeval, zetten de reizigers zich in een kring ne
der en vielen zij met goeden eetlust op de spijzen, die hun werden
voorgezet.
Op dit oogenblik kwam de zon juist heerlijk van achter de bergen
te voorschijn en overstroomde zij hemel en aarde met hare luistervolle stralen.
»Bah ! geen ellende voor den tijd," riep Valentin vroolijk, »als de
hemel valt zijn al de spreeuwen dood, laten we eten 1 dat gebraad
ziet er inderdaad heerlijk uit."
De lichtzinnige toon van den ouden Afrikaanschen chasseur, bij
dezen zonderlingen uitroep, deed dona Rosario min of meer vreemd
opkijken. De jongman had het nauwelijks gemerkt of hij bloosde
-

over zijne ongemanierdheid en at zonder verder een woord te durven spreken.
Voor de eerste maal in zijn leven kwam Valentin tot nadenken
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over iets daar hij tot hiertoe nog nooit op gelet had, namelijk de ruwheid van zijne taal en manieren.
Het was zonderling ! die jongman, de verwaarloosde zoon der armoede, die in de school van het toeval alleen zijne opleiding ontving,
wiens aangeboren leergierigheid, zonder onderscheid alle boeken, goede
of kwade, die hem in handen kwamen, verslonden had, werd op eens
als door een straal der goddelijke genade verlicht, bij het zien van
de sombere en majestueuze grootheid der Amerikaansche natuur. Hij
had met al de juistheid van zijn aangeboren verstand begrepen, hoe
arm, gebrekkig en zedelijk doelloos de zoogenaamde wijsgeerige stellingen waren, die zoo lang in zijne ooren weergalmd, en alleen gediend
hadden om zijn geest te vernauwen en zijn oordeel te vervalschen.
Sinds eenige maanden thans de waarheid als met volle teugen indrinkende, had hij het moeielijk en omslachtig steigerwerk zijner eerste
opvoeding afgebroken, om plaats te maken voor de beginselen der
eeuwige natuurwet, zoo zichtbaar door den vinger Gods in de ongerepte wildernis geschreven. Hij was veranderd en hervormd, zoowel
physiek als moreel : zijn gelaat, de getrouwe spiegel zijner ziel, waarop
voorheen zoo vaak lichtzinnige spotlust en twijfelzucht zich afteekenden, had reeds meer bepaalde en ernstiger trekken aangenomen ; een
soort van adeldom straalde uit zijn blik, het onbedriegelijk kenmerk
der gedachte die hare moeielijke voren ploegde in zijn werkzaam
brein.
Maar, wat hier ook van wezen mocht, deze hervorming tot dusver
nog zeer onvolkomen, daar zij alleen op zijn verstandelijken mensch
had gewerkt, zou voortaan ook den physieken mensch aangrijpen en
er, om zoo te zeggen , mede kampen als man tegen man.
En wie was de bewerker of liever de oorzaak van dit wonder? een
kind van nauwelijks zestien jaar, eenvoudig, onschuldig, oprecht, onkundig — vooral onkundig, want zij zelf wist allerminst welk een onbeschrijfelijke macht zij op het krachtig en voortvarend gestel van
den jongeling uitoefende : maar dit jeugdige meisje bezat in zich de
onbewuste wetenschap van al wat goed, schoon en edel is, en bovenal
dat natuurlijk gevoel van welvoegelijkheid, dat nooit geheel door opvoeding of onderwijs is aan te leeren.
Valentin had instinctmatig begrepen, hoe hij, zonder het te willen,
door zijne ongemanierdheid het gevoelige meisje had geërgerd ; en
zonder te weten waarom, gevoelde hij, als men het zoo noemen kan,
eene soort van smartelijke vreugd bij deze ontdekking.
Zoodra het ontbijt was afgeloopen, en het had inderdaad niet lang
geduurd, daar de zorgelijke toestand der reizigers geen tijdverlies gedoogde, maakte Trangoil Lanec door Curumilla geholpen, eene kano
van aan elkander genaaide ossenhuiden gereed, waarmede de Indianen gewoon zijn de stroomen in de wildernis te bevaren. Na haar
te water gebracht te hebben, noodigde het opperhoofd de drie Spanjaarden uit om er plaats in te nemen.
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Vervolgens stapten de Indianen er in om haar te besturen, terwijl de Franschen in de beek wadende de paarden aan den teugel
zouden medevoeren.
Overigens duurde de overtocht niet lang. Na verloop van een uur
traden de passagiers aan wal en werd de kano weder opgevouwen,
en de reis verder over land voortgezet.
De karavaan bevond zich thans op Chiliaansch grondgebied.
Sedert de laatste uren, zoo als tusschen de bergen en vooral in
de Andes zeer dikwijls gebeurt, was het wei& grootelijks veranderd.
De zon had allengs een vaalrooden tint aangenomen, en dreef als
in een oceaan van dampen, die hare gloeiende stralen geheel onderschepten. De koperkleurige hemel scheen al lager en lager te komen,
in een dreigend zwerk van grauwe met electrieke stof beladen wolkbanken, die langzamerhand van de toppen der bergen afdaalden
en eindelijk ook de valleien begonnen te vullen.
In de verte hoorde men reeds het dof gerommel des donders, honderdvoudig weerkaatst door de echo's der quebradas. Uit de aarde
wasemde een scherpe galvanische reuk. De dampkring was drukkend ;
zware regendroppels, zoo groot als piasters, begonnen te vallen. De
wind woei bij korte hevige vlagen, en joeg het stof wervelend omhoog,
niet dat klagend gehuil, dat bijna aan menschelijke stemmen gelijk
is, en alleen in deze hooge bergstreken gehoord wordt, waar men
iederen dag voor zulke geweldige natuurstuipen blootstaat, die de almacht van het Opperwezen en de nietigheid zijner schepselen zoo
treffend verkondigen.
De vogels, die zich moeielijk in het luchtruim bewogen, vlogen in
onzekere kringen rond en hieven van tijd tot tijd schokkende angstkreten aan, terwijl de paarden door een hevig gesnuif hunne onrust
en vrees duidelijk te kennen gaven.
Alles voorspelde een dier ontzettende orkanen, hier te lande tempor ales genoemd, die in de Cordilleras zoo gewoon zijn en vaak binnen weinige uren het aanzien van den bodem omkeeren.
Ofschoon de dag nog nauwelijks half verstreken was, begon de mist
tusschen de bergen zoo dik te worden, dat de reizigers in een donkeren
nacht werden gehuld. Alleen op den tast en niet dan met de meeste
behoedzaamheid gelukte het hen eenigermate hun weg te vervolgen.
»Wat denkt gij van dat weer, hoofdman ?" vroeg de graaf ongerust
aan Trangoil Lanec.
»Slecht, zeer slecht," antwoordde deze hoofdschuddend ; »als wij
den Jaua-Kar am — den Toovenaarssprong — nog maar te boven kunnen komen eer het onweder losbreekt."
»Loopen wij gevaar?"
»Wij zijn verloren 1" antwoordde de Indiaan lakonisch.

»Hm! wat gij daar zegt, hoofdman, is niet zeer geruststellend,"
zeide Valentin, die het gehoord had; »gelooft gij inderdaad dat het
gevaar zoo groot is !"
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»Grooter zelfs dan ik aan mijn broeder gezegd heb ; of acht gij
het mogelijk om op de plaats waar wij zijn een orkaan te kunnen
doorstaan?"
De jongelieden keken om zich heen.
»Gij hebt gelijk," mompelde Valentin, verslagen het hoofd buigend ;
»dat God ons beware 1"
Werkelijk bleek de stelling der reizigers hopeloos te zijn. Zij bevonden zich juist op een dier bergpaden in de rots uitgehouwen, waar-

mede men de Andes beklimt : een pad van nauwelijks vier voeten
breedte, aan de eene zijde begrensd door een muur van graniet,
meer dan duizend ellen hoog, en aan de andere door barrancas, of
steile kloven van onberekenbare diepte, op welker bodem men met
dof en geheimzinnig gemurmel onzichtbare wateren hoorde ruischen.
Op zulk eene plaats was alle hoop op behoud eene dwaasheid.
Intusschen gingen de reizigers nog altijd somber en zwijgend vooruit, met inachtneming der Indiaansche linie, dat is de een achter
den ander. Elk gevoelde voor zich het nakend en dreigend gevaar,
maar niemand, zooals het in dergelijke gevallen gewoonlijk gaat,
durfde zijne vrees aan zijne kameraden mededeelen.
»Zijn wij nog ver van de Jaua-Karam?" vroeg Valentin na een vrij
lang stilzwijgen.
»Wij naderen haar, en zullen er spoedig zijn," antwoordde Trangoil
Lanec, »zoo wij althans . ."
Op dit °ogenblik scheurde het nevelgordijn dat den horizon bedekte,
plotseling vaneen, een rosse bliksemstraal verlichtte den hemel en
een vreeselijke rukwind gierde door de quebrada.
»Afstijgen!" riep Trangoil Lanec met eene stentorstem. »Stijgt af,
zoo gij uw leven liefhebt ! Gaat allen plat op den grond liggen en
klemt u aan de punten der rotsen vast."
Allen gehoorzaamden.
Ook de dieren, aan zich zelven overgelaten, begrepen werktuigelijk
het gevaar ; zij bogen onverwijld de schenkels en gingen mede op
den buik liggen , om den wind minder vat op hun lichaam te
geven.
Op eens blonk er een tweede bliksemvlam, onmiddellijk gevolgd
door een krakenden donderslag en een geweldigen stortregen.
Geen pen is in staat om den verschrikkelijken orkaan te beschrijven, die thans met ontembare woede over de bergen losbrak.
Groote rotsblokken door de wervelwinden losgerukt en door het
water ondermijnd, stortten met ontzettend gekraak in de diepte;
eeuwenheugende boomen werden geknot of ontworteld en als stop-.
pelen door het luchtruim geslingerd.
Het bulderen der geteisterde wouden, het ruischen des slagregens,
het flikkeren der bliksemflitsen, het klateren der donderslagen, gepaard
met het loeien van den storm, — het noodgehuil der beklemde na-
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tuur onder de hand des Almachtigen, alles vereenigde zich tot eene
ontzettend verheven harmonie, die de stoutste verbeelding te boven
gaat.
Eensklaps klonk er een krijschende jammerkreet door het luchtruim en doorkliefde voor een oogenblik al de geluiden van den
orkaan.
Eene menschenstem, het was die van don Tadeo, verhief zich met
de kracht der wanhoop.
»Mijne dochter ! o red mijne dochter!"
De Koning der Duisternis, elk gevaar verachtende, richtte zich op
van het veege rotspad, de armen ten hemel uitgestrekt, de haren
fladderend in den wind en het voorhoofd als bekransd met een aureool van bliksemvuur.
Dona Rosario, te zwak en te teer om zich langer aan de uitstekende punten der klip vast te houden, die hare teere vingers opreten, was door een rukwind opgenomen en van de rots in den afgrond
geslingerd.
De Linda had zich, zonder een woord te spreken, oogenblikkelijk
van de steilte afgeworpen, om hare dochter te redden of met haar
te sterven.
»0 !" riep de graaf, met koortsachtige zielskracht, »ik zal dona
Rosario terugbrengen, ik!". . . .
En hij stoof voorwaarts, maar een ijzeren hand hield hem plotseling terug.
»Blijf, broeder," zeide hem Valentin op weemoedigen toon, »laat
mij dit doodsgevaar wagen."
»Maar
."
»Ik wil het I wat zegt het of ik sterf," vervolgde hij op een
toon van zelfverloochening, »mij bemint men niet !" Zich nu tot don
Tadeo wendende, riep hij, »schep moed ! vriend, ik breng uwe dochter terug of ik kom met haar om."
Hij floot zijn hond, en liet hem de rebozo — sluier — van dona
Rosario beruiken, die aan een struik was blijven hangen.
»Zoek I Cesar, zoek !" zeide hij.
Het edele dier liet een kennelijk gehuil hooren, snoof een oogenblik de lucht op in iedere richting, en toen na een halve minuut
aarzelens, keek hij zijn meester kwispelstaartend aan, en schoot met
instinctmatige juistheid en voorzorg de bijna loodrechte steilte af.
Valentin, na zijn vriend een laatsten wenk gegeven te hebben om
hem alleen te laten begaan, volgde den hond, zich aan de struiken
vastklemmende en begon mede af te dalen.
De orkaan scheen nog in woede toe te nemen : de hemel onophoudelijk door den bliksem geploegd, verkeerde in een zee van vuur, terwijl
de stortregen heviger werd dan ooit.
Don Tadeo, de onwrikbare krachtvolle man, door dit nieuwe ongeluk nedergeworpen, lag moede en machteloos op den doorweekten
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grond geknield en bad vurig om het behoud van zijn kind, tot Hem bij
wien alle dingen mogelijk zijn.
Valentin was intusschen verdwenen!

LXXXVII.
DE BARRANCA.
Toen Valentin zich in de verraderlijke barranca waagde, had hij
aan den eersten indruk des harten gehoor gegeven, die den moedigen m-msch roept om de grootste gevaren te trotseeren en geen
dreigenden nood te ontzien om zijn evenmensch te hulp te komen.
Zijne liefde voor dona Rosario was zeker sterk genoeg om hem
tot deze daad te vervoeren, maar in de tegenwoordige °ogenblikken,
had hij uit geen ander beginsel gehandeld, dan om zich voor zijn
zoogbroeder op te offeren en aan een wanhopigen vader zijn geliefd
en eenigst kind terug te geven.
Zoodra hij echter over den steilen afgrond hing, verplicht om het
terrein zorgvuldig te bespieden, en ieder punt waar hij den voet zette
of eiken struik waar hij zich aan vast zou klemmen vooraf te onderzoeken, begon zijne eerste vervoering plaats te maken voor het koel
overleg en het welberaden besluit van den dappere, die al zijne
bewegingen berekent en zich niet anders waagt dan op zekere
gronden.
De door hem ondernomen taak was boven alle bedenking zwaar.
Bij de hachelijke afklimming konden zijne oogen hem bijna niet
dienen, en moest hij zich geheel op het gevoel zijner handen en
voeten verlaten.
Vaak ontglipte onder zijn voet een steen waar hij een steunpunt
had meenen te vinden, of scheurde onder zijne hand een tak los aan
welken hij zich wilde vasthouden.
Onder zich, op den bodem der grondelooze kolk hoorde hij de
wateren, die hem als tot zich schenen te -lokken met hun eentonig
gedruisch ; en hoe duister het rondom hem ook wezen mocht, begon
toch zijn hoofd min of meer te draaien, bij de gedachte aan de vermoedelijke diepte der barranca boven welke hij hing te waggelen.
Maar onwankelbaar in zijn voornemen, klauterde hij immer lager,
steeds zooveel mogelijk het spoor van Cesar volgende, die op korten
afstand beneden hem, nu en dan staan bleef en hem door zacht
keffen en kwispelen scheen te willen aanmoedigen of den weg te
wijzen.
Hij moest alreeds een vrij groot& diepte hebben bereikt, want
toen hij bij geval eens naar boven keek, kon hij van den hemel niets
meer zien dan een smalle grauwe strook, zoo bekrompen was
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hier de gezichteinder, en smolt alles samen in de schemerduisternis
der barranca.
Hij hield een poosje op om adem te scheppen, gedurig tegen zijn
hond de woorden herhalende, die hij van het begin der nederdaling
af niet had opgehouden hem toe te roepen
»Zoek ! Cesar, zoek !"
De hond antwoordde niet meer.
Valentin werd ongerust, herhaalde zijn geroep en boog zich onwillekeurig een weinig voorover.
Op twintig of dertig passen beneden zich meende hij iets wits te
bespeuren, maar de omtrekken waren zoo onbepaald en onduidelijk,
dat hij vreesde zich bedrogen te hebben en nog meer voorover boog
om te zien of hij zich werkelijk vergist had.
Wat het ook wezen mocht, hij vestigde den blik zoo bepaald en
aanhoudend op het bewuste voorwerp, dat hij een soort van duizeling
begon te voelen, als iemand die te veel gedronken heeft; zijne hoofdslapen klopten, zijne ooren ruischten ; van lieverlede begoocheld en
door zijn eigen gespannen aandacht als het ware geboeid, ofschoon hij
zonneklaar begreep alles wat hem schortte en welke onvermijdelijke
gevaren hem bedreigden, had hij het vermogen niet meer om zijn
blik van het witte voorwerp af te wenden, integendeel staarde hij het
nog sterker aan, met dien onverklaarbaren wellust, gepaard met schrik
en angst die de gezonde mensch met volle bewustzijn in plotseling
en onverbiddelijk dreigend doodsgevaar ondervindt.
Op het oogenblik toen hij zich lijdelijk aan deze noodlottige verbijstering overgaf, voelde hij zich eensklaps met kracht achterover
gerukt en rugwaarts geworpen.
Terstond was zijne begoocheling verdwenen. Even als iemand die
uit een benauwden droom ontwaakt, sloeg hij de blikken verwezen
in 't rond.
Cesar, met de vier pooten stevig op de rots geplant, hield hem met
gesloten tanden bij een slip van zijn mantel vast.
Valentin had zijn leven te danken aan het verwonderlijk instinct van
zijn trouwen Terreneuver.
Naast Cesar stond de Linda.
»Zoudt gij mij nu reeds kunnen antwoorden ?" vroeg zij kort en
zakelijk.
»Met volkomen gemak, senorita," antwoordde hij.
»Dan wilt gij mij zeker wel helpen, om mijne dochter te redden,
niet waar ?"
»Alleen om haar te zoeken ben ik in deze diepte afgeklommen."
»Ik dank u, caballero!" riep zij geroerd, »zij is hier dicht bij; God
heeft gewild dat ik nog in tijds bij haar aankwam om haar voor een
reddeloozen val te behoeden, uw onwaardeerbare hond is mij daarbij
behulpzaam geweest ! ik heb mijne dochter kunnen grijpen, toen zij
juist op den rand van een onpeilbaren afgrond wankelde. Ik heb
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haar op een mirtenboschje nedergelegd, zij ligt in onmacht en heeft
geen weet van hetgeen er met haar gebeurd is ; kom in 's hemels naam,
kom als ik u bidden mag."
Daarop ijlde zij snel voort op de steile helling der barranca.
De jongman volgde haar.
De Linda scheen in verrukking ; de zekerheid dat zij haar kind
van een afgrijselijken dood had gered, straalde op haar gezicht met
den glans der uitzinnige blijdschap.
Zij liep over de steile helling der rots met eene vaardigheid en
doodsverachting, dat het Valentin koud werd om het hart, alleen
door het aan te zien.
Weldra waren zij bij dona Rosario. Zooals de Linda gezegd had,
lag zij, of liever wiegde zij als in een hangmat, op een dicht bosch
van lianenranken, die zich in duizend fantastische bochten en kronkelingen als een net hadden samengevlochten rondom vijf of zes
groote mirtenstruiken ; in dit getooverde bed schommelde zij zacht
boven een afgrond van meer dan duizend vademen recht onder zich.
De eerste indruk bij Valentin' toen hij haar zag, was een gevoel
van overijlde vrees die hem koud door de aderen liep bij de gedachte
aan het ontzettende gevaar, waaraan hij meende dat het meisje was
blootgesteld.
Het volgende oogenblik echter, toen zijne vrees voor koele beschouwing plaats maakte, begreep hij spoedig dat zij volkomen veilig lag
midden op dit warrig kreupelbosch, dat gemakkelijk het tienvoudig
gewicht had kunnen dragen van dit ranke meisje.
Intusschen was het onweder, dat in Chili midden op den dag gewoonlijk slechts kort duurt, allengs tot bedaren gekomen ; de nevels
waren verstrooid, de zon kwam helder te voorschijn, al werd zij ook
nu en dan weder door een wolk bedekt, die weldra door het laatste
geblaas van den wijkenden storm werd weggevaagd.
Valentin herkende nu in al hare vreeselijkheid de plaats waar hij
zich bevond, die de duisternis tot hiertoe voor zijne oogen verborgen
had gehouden.
Toen hij den weg overzag dien hij had afgelegd, kon hij zich niet
begrijpen op welke wijs hij zoo ver gekomen en hoe het mogelijk
was geweest, dat hij niet duizend maal het evenwicht had verloren
en hals over hoofd naar beneden was getuimeld.
Weder opklimmen was onmogelijk.
Lager afdalen was nog onmogelijker, en daatbij, van het mirtenboschje waar zij beland waren, liep een bijna loodrechte rotsmuur
naar beneden, zonder een enkel uitspringend punt om zich aan vast
te houden of den voet op te zetten.
Een enkele valsche stap kon zijn dood zijn.
Hij huiverde onwillekeurig, een koud zweet parelde op zijn voorhoofd, en zijne haren rezen te berge : hoe koelbloedig en dapper hij
ook was, hij vreesde.

Op twintig of dertig passen beneden zich meende hij iets wits
te bespeuren, bladz. 247.
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De Linda zag niets, en dacht aan niets, zij staarde alleen op hare
dochter.
Valentin zocht vruchteloos naar een middel om uit deze moeielijke
klem te geraken. Alleen, zou hij, des noods, misschien met ongeloofelijk veel moeite naar boven zijn gekomen, maar met twee vrouwen, waarvan de een in onmacht lag, was er niet aan te denken.
Een kennelijk geblaf van Cesar deed hem schielijk opkijken.
Louis had het middel gevonden daar Valentin zich te vergeefs op
aftobde.
Van de gezamenlijke lasso's, die de Chiliaansche en Araucaansche
ruiters bestendig aan den singel hunner paarden dragen, had hij, na
ze eerst aan elkander te hebben geknoopt een dubbel koord gemaakt,
dat hij thans, geholpen door don Tadeo en de Indianen, langs de steilte
liet afzakken.
Valentin slaakte een vroolijken kreet van verrassing ; dona Rosario
was gered.
Zoodra de lasso's binnen zijn bereik kwamen, greep hij ze, en na
zich van hare sterkte verzekerd te hebben, knoopte hij de twee einden
te zamen, in den vorm van een zoogenaamden matrozenstoel.
Maar nu openbaarde zich een nieuwe zwarigheid.
Hoe zou hij het meisje uit de lianen krijgen, waar zij nog altoos
flauw lag ?
De Linda glimlachte om zijne verlegenheid.
»Wacht !"' riep zij.
En als een panter sprong zij midden op het mirtenboschje, dat
onder haar gewicht boog, nam hare dochter in hare armen, en met
een vasten en gezwinden sprong was zij weder op de helling.
Valentin ijsde er van, maar gaf een schreeuw van bewondering
over dit voorbeeldelooze waagstuk, daar de moederliefde alleen in
staat toe was.
De jongman bond dona Rosario op den stoel vast en gaf Louis een
sein dat men haar kon ophalen.
Thans begonnen de Indianen, onder het bestuur van den graaf,
de lasso's zacht naar koven te trekken, terwijl Valentin en de Linda,
zich zoo goed of kwaad als het ging aan de struiken en rotspunten
vastklemmende, het meisje ondersteunden en zorg droegen dat zij niet
,

met de ruwe steenen, die haar licht hadden kunnen kwetsen, in aanraking kwam, op gevaar af van zelven het evenwicht te verliezen of
een misstap te doen, ofschoon zij nu altijd een steun hadden aan het
touw.
Eindelijk, na ongeloofelijke moeite en inspanning, bereikten allen
weder den veiligen bodem op het bergpad.
Zoodra don Tadeo zijne dochter zag, ijlde hij naar haar toe met
een rauwen onverstaanbaren uitroep, drukte haar hijgend en snikkend
aan zijne borst en smolt in tranen weg.
Onder de hartstochtelijke omhelzingen van haar vader kwam het
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meisje weldra weder tot zich zelve, hare wangen kleurden op, zij
haalde diep adem, slaakte een zucht en opende de oogen.
»0 1" riep zij, zich als een verschrikt kind aan don Tadeo vastklemmende, en met hare armen om zijn hals geslagen, »o 1 vader ik
dacht dat ik zou sterven, welk een vreeselijke val was dat."
»Ja, mijne dochter," sprak don Tadeo op een toon van edele oprechtheid, »uwe moeder is de eerste geweest die u te hulp schoot.»
De Linda ontroerde van geluk, en stak de armen smeekend naar
hare dochter uit.
Deze zag haar aan met eene mengeling van teederheid en vrees
en scheen een °ogenblik gereed om zich in de armen te werpen die
zich naar haar uitstrekten ; maar zij huiverde onwillekeurig, en plotseling aan baars vaders borst terugzinkend, prevelde zij zacht :
»0 ! ik kan niet ! ik kan niet r'
De Linda zuchtte diep, wischte de tranen af die haar uit de oogen
sprongen en deinsde terug met den berouwvollen uitroep :
»Het is recht zoo ! Wat heb ik gedaan dat zij mij zou vergeven ?....
was ik niet haar beul en de oorzaak van al haar ongeluk ?"
De beide Franschen verheugden zich innig over het geluk van
don Tadeo, een geluk dat hij gedeeltelijk aan hen te danken had.
De dictator naderde hun, drukte hun met warmte de hand en met
den blik op dona Rosario gericht zeide hij :
»Dochter, heb deze beide mannen lief, heb hen zeer lief, zeg ik
u, want gij zult hun nooit kunnen vergelden wat zij voor u gedaan
hebben."
De jongelieden bloosden.
»Komaan, don Tadeo," riep Valentin op eens, »wij hebben maar
al te veel tijd verloren, denken wij er om, dat de Zwarte Slangen

ons vervolgen te paard dus en op marsch.''
Ondanks de schijnbare ruwheid van dit antwoord, begreep dona
Rosario toch al de kieschheid die het hem had ingegeven; zij wierp
dus den spreker een blik van onbeschrijfelijke zachtheid toe en een
beminnelijken lach, die hem in zijne schatting rijkelijk betaalde voor
de gevaren die hij om haar had doorgestaan.
De karavaan ging weder op marsch.
De Linda, die tot dusver veeleer was geduld dan ontvangen, werd
voortaan door allen met blijkbare onderscheiding behandeld ; de vergiffenis van don Tadeo, die haar zoo edelmoedig geschonken was,
had haar in de oogen van allen vereerlijkt.
Dona Rosario zelve betrapte zich nu en dan op een enkelen goedwilligen glimlach, hoezeer zij den moed nog niet had om hare lief-

kozingen te beantwoorden.
De rampzalige vrouw, wier berouw inderdaad oprecht was, achtte
zich gelukkig door de stilzwijgende vergeving die hare dochter haar
scheen toe te staan, daar zij toch niet durfde hopen, dat deze de beleediging die zij haar had aangedaan, ooit geheel zou kunnen vergeten.
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Na verloop van een uur bereikte men de Jaua-Karam. Op deze
vermaarde plaats was de berg in tweeën gescheurd, door eene kloof"
van onmetelijke diepte, en ongeveer tien ellen breedte.
De weg breekt er dus stomp af ; maar verscheidene zware balken
over den gapenden afgrond geworpen, vormden een soort van brug
die de reizigers verplicht waren te passeeren, op gevaar van bij iederen stap in de duizelende diepte te storten.
Gelukkig zijn in dit land de paarden en muilezels zoo gewoon om
over allerlei fantastische en onmogelijke wegen te trekken, dat zij
zonder de minste aarzeling of vrees wagen deze brug, en nog gevaarlijker zelfs, over te gaan.
Deze moeielijke overtocht werd door de Aucas Jaua-Karam genoemd, omdat volgens luid der legende, in den tijd toen de Spanjaarden Araucanië dreigden te veroveren, een toovenaar der Huilichen
die in zijn stam om zijne groote wijsheid zeer beroemd was, door
de Castiljaansche soldaten vervolgd, zonder aarzeling de kloof oversprong, en in dezen gevaarlijken sprong door de luchtgeesten die Pil..
lian uitzond om hem te redden, ondersteund werd, tot groote verbazing der Spanjaarden, die met beschaamde kaken aftrokken toen zij
hun slachtoffer aldus zagen ontsnappen.
Wat er van deze legende ook wezen mag, zooveel is zeker, dat
de brug bestaat in diervoege als hierboven door ons beschreven is,
en dat de reizigers haar overtrokken zonder ongeluk, maar niet zonder vrees.
»Ha !" riep Trangoil Lanec, toen hij de jongelieden den weg aanwees, die nu veel breeder werd en eenige mijlen verder in eene onafzienbare llano -- vlakte — uitliep, »nu hebben wij de ruimte voor
ons, nu zijn wij behouden."
»Nog niet," antwoordde Curumilla, terwijl hij met de hand naar
een blauwachtige rookzuil wees die in de verte kronkelend ten
hemel steeg.
»Ooah !" hervatte de Ulmen, »zouden dat de Zwarte Slangen nog
zijn? dan zijn zij ons vooruit in plaats van ons te volgen ; hoe hebben zij zich op Chiliaansch grondgebied durven wagen ? Verschui
len wij ons voor den nacht in dit boschje van Chiri moyas, hier aan
onze rechterhand, en laten wij zorgvuldig wacht houden om niet overrompeld en gevangen genomen te worden, want voor dezen keer
sta ik geen borg dat wij heelhuids uit hunne handen zouden komen."
Weldra zat de kleine karavaan, als een nest vreesachtige vogels,
verscholen in het diepst van een ondoordringbaar kreupelbosch, waar
geen menschelijk oog hen kon ontdekken.
Tot overmaat van behoedzaamheid, werd er geen vuur aangelegd
en de weinige woorden die de reizigers wisselden, niet anders dan.
zacht en elkander in het oor gesproken.
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LXXXVIII.
DE QUIPOS.
Na een soberen maaltijd maakten de reizigers zich gereed om een

weinig rust te nemen, toen Cesar op eens met woedend gehuil opvloog.
Ieder greep naar de wapenen.
Er volgde een oogenblik van stomme verwachting.
Eindelijk hoorde men een gedruisch van voetstappen, de struiken
werden uiteengeschoven en er verscheen een Indiaan.
Die Indiaan was Antinahuel, de Zonne-Tijger.
Dona Rosario had hem nauwelijks in de verte gezien, of zij gaf
een gil van schrik.
Hare moeder vloog naar haar toe en ging voor haar zitten, als om
haar te beschermen.
Antinahuel scheen het meisje niet te hebben opgemerkt, zoo min
als de Linda; zijn gelaat althans veranderde niet en behield dezelfde
bedaarde onverschilligheid, waarmede de Indianen gewoon zijn hunne
aandoeningen te verbergen; hij stapte langzaam voort, geen spier op
zijn gezicht had zich verroerd.
Toen hij Trangoil Lanec tot op eenige passen afstands genaderd
was, bleef hij staan, en groette hem door zich de geopende hand op
de borst te leggen.
»Marry marry ! ik kom mij aan mijns broeders haard nederzetten,"
zeide hij met een scherpe keelstem.
»Mijn broeder is welkom," antwoordde het opperhoofd, »het haardvuur zal weldra ontstoken worden om hem te ontvangen."
»Neen, ik wil alleen met mijn broeder een pijp rooken en hem een
belangrijk nieuws mededeelen, dat hij zeker nog niet weet, en dat de
chasqui der vier Utal-Mapus mij heden is komen brengen."
»Wat mijn broeder verlangt, zal geschieden," antwoordde Trangoil
Lanec, terwijl hij Curutnilla wenkte dat hij naast hem plaats zou nemen.
De drie Indianen gingen zitten met al de bij dergelijke gelegenhe,den gebruikelijke ceremoniën.
Zij staken hunne pijpen aan en begonnen stilzwijgend te rooken.
Elk hunner beschouwde ter sluik de overigen, en zocht zooveel
mogelijk hunne gedachten te gissen.
Na eenigen tijd te hebben verspild met elkander stilzwijgend mond-vollen tabaksdamp toe te blazen, nam Antinahuel eindelijk het woord.
»Ziet hier de quipos die de chasqui uit Paki-Pulli mij heden avond
te zeven uren is komen brengen, mij Antinahuel, zoon van den Zwarten
jakhals, den machtigsten van de Apo-Ulmenes der Puelchen."
Met deze woorden haalde hij uit zijn poncho een stukje hout te voor-
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schijn van omtrent tien duimen lengte, tamelijk dik, in tweeën gekloofd
en een menschenvinger bevattende.
Dit stokje was met een draad omwonden en aan het eene eind
een franje of kwast van blauwe, roode, zwarte en witte wol.
»Zooals mijn broeder ziet," vervolgde hij, »zijn er in de zwarte
wol vier knoopen gelegd om te bewijzen, dat de chasqui op den vierden dag der maan Paki Pulli verlaten heeft ; aan het witte koordje
zijn tien knoopen, om te beduiden dat op tien dagen na dien tijd,
dus binnen drie dagen, de vier saamverbonden Utal-Mapus de wapenen zullen opvatten, zooals in den grooten Auco-coyog door de
Toquis bijeengeroepen, bepaald werd ; in het roode koord heb ik
zelf één knoop gelegd, om daarmede te betuigen dat de allaregues
en regues die onder mijne bevelen staan, zich bij de onderneming
zullen aansluiten en dat de opperhoofden op mijne medewerking kunnen rekenen. Zijn mijne broeders bereid om mijn voorbeeld te
volgen?"
»Mijn broeder heeft mij een ding vergeten te zeggen, dat echter
van groot gewicht is," antwoordde Trangoil Lanec.
»Dat mijn broeder zich nader verklare."
»Tegen wie zal de strijd zijn ?"
Antinahuel keek in de richting der blanken, die dit tooneel met
angstige nieuwsgierigheid gadesloegen maar zonder er iets van te begrijpen.
»Tegen de bleekmuilen," zeide hij op een toon van doodelijken
haat, »die Chiaplo's, die Culmen-Huinca's die ons tot hunne slaven
willen maken !"
Trangoil Lanec richtte zich op en zag den spreker strak in 't gezicht.
»Zeer goed,'- zeide hij, »mijn broeder is een machtig opperhoofd,
hij geve mij den quipos."
Antinahuel gaf hem dien.
De Puelch nam den quipos aan en bekeek hem een poos met opmerkzaamheid, daarop vereenigde hij de roode en blauwe franjes en
legde er een knoop in, toen gaf hij het stokje aan Curumilla, die zijn
voorbeeld volgde.
Onder deze handeling bleef Antinahuel koel en bedaard.
»Alzoo weigeren mijne broeders de opperhoofden te helpen ?"
zeide hij.
»De opperhoofden der vier natiën hebben onze hulp niet noodig,
mijn broeder weet het zelf wel," zei. Trangoil Lanec, »daar de oorlog
geëindigd en de quipos valsch is."
De Toqui sidderde van toorn, maar hij bedwong zich oogenblikkelijk.
Trangoil Lanec vervolgde op sarcastischen toon :
»Waarom heeft Antinahuel, toen hij hier kwam, in plaats van ons
dezen quipos te vertoonen, ons niet gezegd dat hij gekomen was om

de blanke gevangenen te zoeken die hem ontvlucht zijn ? wij zouden
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hem dan terstond hebben kunnen antwoorden, dat die gevangenen
voortaan onder onze bescherming staan, dat wij hen niet aan hem
zullen uitleveren, en dat het hem nimmer gelukken zal ons met bedriegelijke woorden daartoe over te halen.'
»Zeer goed," riep Antinahuel met saamgeknepen lippen en bijna
tandknarsend, »hebben mijne broeders dit besloten?"
»Ja," antwoordde Trangoil Lanec, »en mijn broeder wete voortaan
dat wij geen mannen zijn die zich laten misleiden."
De Toqui stond op, met woede in het hart, maar met een gezicht

altijd even bedaard.
»Gij zijt honden en oude vrouwen," zeide hij, »morgen zal ik met
mijne mosotones mijne gevangenen komen halen en uwe lijken aan de
gieren en urubus ten prooi geven."
De beide Indianen glimlachten met minachting en maakten eene
statige buiging om hun vijand zijn afscheid te geven.
De Toqui verwaardigde zich niet dezen sarcastischen groet met een
wedergroet te beantwoorden ; hij keerde zijne tegenstanders den rug
toe en stapte het bosch in met denzelfden langzamen tred als hij gekomen was, blijkbaar om hen te sarren en uit te dagen hem openlijk aan te vallen.
Nauwelijks had hij het kamp verlaten, of Trangoil Lanec volgde
hem onmiddellijk op het spoor.
De Puelch had zich niet bedrogen : Antinahuel, toen hij zijn roes
had uitgeslapen en zag dat zijne gevangenen ontsnapt waren, was
woedend geworden en hield Trangoil Lanec verdacht van hunne ontsnapping te hebben begunstigd. Ondanks alle door den Ulmen genomen voorzorgen, had de Toqui diens spoor ontdekt, en nu was hij
met geen ander doel naar het kamp gekomen, dan om het aantal
vijanden te tellen die hij te bestrijden zou hebben, en zich alzoo te
\overtuigen of het mogelijk was om de gevangenen weder in zijne
macht te krijgen. In allen geval waagde hij niets met zijn bezoek in
het kamp: volgens de wetten in de prairie liep hij daarbij geen het
minste gevaar.
Trangoil Lanec bleef niet lang weg, nauwelijks een uur later was
hij reeds terug.
Zijne reisgenooten, over het voorgevallene niet weinig ongerust, zazen hem met groote blijdschap aankomen.
»Dat mijne broeders de ooren openen," zeide hij.
»Wij hooren," antwoordde Valentin.
»Antinahuel is niet ver van hier gekampeerd ; hij weet nu dat wij
niet sterk genoeg zijn om tegen hem te strijden ; zijn eenig doel met
hier te komen was ons te tellen, hij maakt zich gereed om ons aan
te vallen. Wat willen mijne broeders doen? Onze toestand is be-denkelijk."
»Waarom hebt gij hem niet gedood ?" riep de Linda met drift.
_De Ulmen schudde het hoofd.
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»Neen," antwoordde hij, »dat mocht ik niet doen, de Indiaansche
wet verbiedt het mij : hij kwam zich als vriend aan mijn haard nederzetten, een gast is heilig, dat weet mijne zuster wel."
»Wat gedaan is, is gedaan," zei Valentin, »daar is niet meer aan te
veranderen. Wij zullen thans naar een middel moeten omzien, om
tot iederen prijs uit den benarden toestand te geraken waarin wij ons
bevinden."
»Wij zullen ons laten dooden, eer die booswicht zich van onze
gevangenen meester maakt," riep de graaf onversaagd.
»Dat zullen wij zeker," hervatte Valentin, »maar eer wij tot dit uiterste
komen, kunnen wij er, dunkt mij, nog wel een ander middel op vinden."
»Ik zie er geen," antwoordde Trangoil Lanec somber ; »wij zijn
hier niet meer in Araucanië, ik ben in deze streek slechts weinig bekend, de vlakte is overal open en biedt dus geen schuilhoek ; Antinahuel kan ons gemakkelijk vernietigen."
»Ik geloof dat wij beter deden als wij ons niet aan zulk eene moedeloosheid overgaven, die onzer onwaardig is," hernam Valentin met
nadruk, »wij zijn hier met ons vieren dappere mannen, wij moeten
niet wanhopen ; wat denkt gij er van, don Tadeo ?"
Sedert de dictator zijne dochter terug had gevonden, was hij dezelfde man niet meer ; hij scheen alleen voor haar en door haar te
leven, en stelde nauwelijks eenig belang in hetgeen er rondom hem
gebeurde.
Op dit °ogenblik zat hij aan den voet van een boom met dona
Rosario in zijne armen, die hij troetelde als een kind, en allerlei
zoete woordjes gaf.
Op de plotselinge vraag van Valentin nochtans, hief hij schielijk het
hoofd op.
»Ik wil niet dat mijne dochter weder in de macht van Antinahuel
komt," riep hij nadrukkelijk haar in zijne armen sluitende ; »wat er
ook gebeure, ik zal haar redden!"
»Dat willen wij ook," hervatte Valentin, »maar de Indiaansche opperhoofden zijn hier niet bekend. Gij, als Chiliaan, zoudt ons misschien de beste inlichtingen kunnen, en zeker willen geven, daar wij
geen middel weten om aan het dreigende gevaar te ontkomen."
Don Tadeo dacht een oogenblik na, hij liet zijn blik op de omliggende bergen rondgaan en antwoordde eindelijk op de dringende
vraag van Valentin, die als op heete kolen stond en hem met bezorgdheid aanstaarde :
»Dat middel zal ik u verschaffen, zoo Gods machtige hand ons
blijft beschermen ! Wij zijn hier slechts tien mijlen ver vaneen mijner
hacienda's."
»Weet gij dat zeker?"
»Ja, Gode zij dank r
»Inderdaad !" riep de Linda verheugd, »de hacienda de la Paloma
kan niet ver af zijn."
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»En zoudt gij dan denken, als wij die hacienda konden bereiken
»Dan waren wij gered," viel don Tadeo hem hierop in de rede.
»Ik heb daar vijfhonderd peons, die mij met hart en ziel zijn toegedaan en met wie ik gerust het gansche leger der Araucanen zou

durven afwachten."
»0 !" riep de Linda, »verliezen wij dan geen oogenblik, don Tadeo ;

schrijf een woord aan uw majordomo, meld hem in welken hachelijken toestand gij u bevindt, en gelast hem dat hij u te hulp snelt
met al de mannen, die hij bijeen kan brengen."
»Die gedachte gaf u de hemel in, mevrouw!" riep don Tadeo
verheugd.
»0 !" hervatte de Linda, op een toon die zich niet laat beschrijven,
»het is omdat ook ik mijne dochter wil redden."
Dona Rosario wierp haar een weemoedigen blik toe ; hare oogen
schoten vol tranen, zij naderde haar zacht, en zeide met eene gevoelvolle stem : »ik dank u, moeder 1"
Hare dochter had haar vergeven
De ongelukkige vrouw zonk op de knieën van aandoening, en
met gevouwen handen dankte zij den hemel voor dit groote geluk.
Intusschen had don Tadeo haastig eenige woorden geschreven op
een blad papier uit het zakboekje van Louis.
»Ziedaar wat ik schreef," zeide hij.
»Wij hebben geen tijd om dit briefje te lezen ; het moet oogenblikkelijk worden weggezonden," antwoordde de graaf met drift; »en
daar zal ik mij mede belasten, wijs mij slechts den weg dien ik volgen moet om naar de hacienda te komen."
»Die weet ik wel," zei Curumilla flegmatiek.
»Gij ? hoofdman."
»Ja;"
»Zeer goed; maar dan gaan wij samen, als een van ons onder weg
omkwam, zou de andere hem kunnen vervangen."
»Ooah! ik weet een weg die er ons binnen twee uren brengt."
»Vertrekken wij dan."
Zij stegen te paard.
»Gij waakt voor haar I" zei Louis terwijl hij zijn broeder de hand
drukte.
»Breng gij ons hulp 1" antwoordde Valentin, hem wederkeerig de
hand drukkende.
»Ik kom terug, of ik ben gesneuveld," riep de jongman met
vuur.
Thans gaven zij hunne paarden de sporen en de beide ruiters verdwenen in een wolk van stof.
Valentin oogde zijn zoogbroeder na zoo lang er iets van hem te

.

.

zien was en wendde zich toen tot Trangoil Lanec.
»Wij moeten ook op weg !" riep hij, »onmiddellijk op weg."
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Alles is klaar," antwoordde de Ulmen.
»Nu," vervolgde Valentin, zich tot don Tadeo wendende, »nu is
ons lot in Gods hand ; wij hebben alles gedaan wat mogelijk was om
aan de slavernij of den dood te ontsnappen, van Zijn wil alleen hangt
thans ons behoud af."
»Valentin ! Valentin !" riep don Tadeo getroffen, »gij zijt even verstandig als vroom. God zal ons niet verlaten."
»Dat hij u verhoore !" riep de jongman weemoedig.
»Houd maar moed, mijne dochter !" zeide de Linda met onbeschrijfelijke teederheid.
»0 1 ik vrees nu niets meer," antwoordde het meisje met een
vroolijken glimlach ; »ik heb immers mijn vader bij mij, en mijne
moeder," vervolgde zij met opzettelijken nadruk.
Dona Maria sloeg de oogen dankbaar ten hemel.
Tien minuten later hadden zij het bosch verlaten en draafden zij
den weg op, dien de graaf en Curumilla geen half uur geleden in
vliegenden galop reeds waren ingeslagen.

LXXXIX.
OP DE ROTS.
Maar zich op weg begeven en voort te spoeden zijn twee zaken,
die niet altijd samen gaan. Valentin had in zijne berekening wel het
dringend gevaar en de noodzakelijkheid om er aan te ontsnappen
in aanmerking genomen, maar geenszins de moeielijkheid om vooruit
te komen.
De paarden waren namelijk in zeer slechten staat. sedert twee dagen hadden zij een zwaren marsch gemaakt langs moeielijke bergpaden, en daarbij van den storm veel te lijden gehad. De twee beste
waren door Louis en Curumilla mede genomen, en van de overige
vijf waren er drie die men alleen met spoor en zweepslagen nu en
dan een korte poos in den draf kon brengen.
Eindelijk, na een uur lang van vruchteloos pogen, was don Tadeo,
wiens paard, ofschoon van het zuiverst ras en altijd vol vuur en moed,
reeds tweemaal kort achter elkander gestruikeld had, de eerste om
Valentin onder het oog te brengen, dat hij geen mogelijkheid zag
om verder te komen.
»Ik weet het wel," antwoordde de jongman met een zucht, »de
arme dieren zijn, zoo als de spahis zeggen, stok op ; maar wat zullen
wij er tegen doen ? Al rijden wij ze te bersten, het is hier eene vraag
van leven en dood, als wij stilhouden zijn we verloren."
»Vooruit dan, wat er ook gebeure," riep don Tadeo met onderwerping.
OPPERH. D. AUCAS. II.
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»En dan, in allen geval," vervolgde de jongman, »elke minuut is
winst voor ons : Louis kan tegen zons-opgang met zijne hulp terug
zijn ; hadden onze paarden goed uitgerust, ja, dan zouden wij zelf
misschien van nacht aan de hacienda zijn gekomen, maar thans valt
hieraan niet te denken ; het eenigste is, dat wij met iederen stap
dien wij vorderen, minder gevaar loopen onzen vervolgers in handen
te vallen, en meer kans hebben om de hulp te ontmoeten die wij
verwachten. Maar, met uw verlof, don Tadeo, ik zie dat Trangoil
Lanec mij een wenk geeft ; waarschijnlijk heeft hij mij iets gewichtigs
mede te deelen."
Hij liet don Tadeo alleen en reed naar den Ulmen.
»Wel 1 hoofdman," vroeg hij, »wat hebt gij mij te zeggen ?"
»Denkt mijn broeder nog lang te rijden ?" vroeg de Indiaan.
»Caramba ! hoofdman, gij doet mij juist dezelfde vraag die don
Tadeo mij daar zoo reeds gedaan heeft, en daar ik geen antwoord op
wist."
»Wat denkt het groote opperhoofd der blanken ?"
»Hij heeft mij gezegd wat ik even goed weet als hij, namelijk dat
onze paarden bek-af zijn."
»Ooah! en wat denkt mijn broeder Gouden Haar nu te doen ?"
»Wist ik het slechts ! Laat Trangoil Lanec mij goeden raad geven,
hij is een beroemd opperhoofd in zijn stam, hij zal er wel een krijgslist op weten om ons uit den nood te helpen."
»Ik weet niet al te best wat mijn broeder een krijgslist noemt,"
zei de Ulmen, »maar ik heb eene gedachte die mij goed voorkomt."
»Spreek, hoofdman ; uwe gedachten zijn altijd uitmuntend en op
dit °ogenblik ben ik overtuigd dat zij beter zullen zijn dan ooit."
De Indiaan boog zedig voor dit vleiend kompliment, en de glans
van genoegen blonk op zijn schrander gelaat.
»Dat mijn broeder mij aanhoore," riep hij, »het is dit : Antinahuel
is ons misschien reeds op het spoor, of zoo niet, dan zal hij het
spoedig zijn, en als hij ons op weg achterhaalt worden wij zeker gedood ; wat toch zouden drie mannen in het open veld kunnen doen
tegen zestig? Maar niet ver van hier weet ik eene plaats waar wij ons
gemakkelijk zouden kunnen verdedigen. Het is al vrij wat manen
geleden, maar eens, in eene malocca, heb ik mij met tien krijgslieden
van mijn stam op die plaats veertien dagen lang tegen meer dan
honderd bleekgezichten verdedigd en hen eindelijk tot den aftocht
gedwongen ; heeft mijn broeder mij begrepen ?"
»Zeer goed, hoofdman, zeer goed; geleid ons naar die plaats, en
zoo God wil dat wij haar in tijds bereiken, zweer ik u dat Antinahuel en zijne mosotones, als zij komen durven, weten zullen met wie

zij te doen hebben."
Trangoil Lanec nam thans de leiding der karavaan op zich en deed
haar een kleinen omweg maken.
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In de binnenlanden van Zuid-Amerika heeft men niet wat wij in
Europa gewoon zijn landwegen te noemen, daarentegen vindt men er
eene menigte paden, of liever, door de wildernis getrokken sporen,
die zich in alle richtingen kruisen en na tallooze kronkelingen eindelijk op de een of andere rivier of beek uitloopen, op plaatsen
waar de wilde dieren reeds sedert eeuwen kwamen drinken.
Alleen de Indianen bezitten het geheim om in deze verwarde doolhoven onfeilbaar den weg te vinden, derhalve kwam de kleine karavaan na verloop van vijf minuten, bijna zonder te weten hoe, aan
,den rand van eene bekoorlijke rivier van ongeveer een kwart mijl
breedte, in wier midden zich, als een eenzame wachtpost, een verbazend groot granietblok verhief.
Valentin slaakte een kreet van bewondering bij het zien van dit
om zoo te zeggen betooverde fort.
*De paarden, als begrepen zij dat zij eindelijk weder eene veilige
rustplaats zouden vinden, gingen in weerwil van hunne vermoeienis
vroolijk te water en zwommen moedig naar de rots.
Deze granietrnassa, die uit de verte gezien ongenaakbaar scheen,
was aan de eene zijde hol en formeerde eene ruime grot, aan het
-einde van welke men langs een zachte helling gemakkelijk naar boven kon komen, daar een plat was van meer dan twintig ellen in
't vierkant.
De paarden werden in een hoek van de grot verborgen, waar zij
dadelijk gingen liggen.
Valentin wist intusschen den ingang te barrikadeeren, met alles
wat hem voor de hand kwam, ten einde achter eene behoorlijke verschansing krachtdadig weerstand te kunnen bieden.
Hiermede gereed zijnde, werd er een vuur ontstoken en wachtte
men namelijk gerust den loop der gebeurtenissen af.
Cesar had zich reeds uit eigen beweging op het bergplat geposteerd,
als eene waakzame schildwacht, die wel zorgen zou dat het garnizoen
niet overrompeld werd.
De Franschman, dien de onrust wakker hield, terwijl de anderen
van vermoeienis indommelden, ging van tijd tot tijd naar boven, om
zijn hond te streelen en zich te overtuigen dat alles in rust was.
Maar geen schijn van gevaar stoorde de sombere en geheimzinnige stilte van den nacht ; slechts nu en dan zag men in de verte,
in het schijnsel der maan, de schaduwachtige gestalte van een of
ander dier, dat aan den rivieroever zijn dorst kwam lesschen, of men
hoorde het klagend en afgebroken gehuil der roode wolven, somwijlen vermengd met het geschreeuw van den blauwen steenuil of van
een mawkawis, hier of daar onder het gebladerte verscholen.
De nacht voltrok zijne ronde, de dageraad begon den oostelijken
horizon met Zijne parlemoertinten te kleuren' de sterren verbleekten
en verdwenen de een na de ander in de diepte der hemelen, en
aan den uitersten kimrand der blauwe llana verkondigde een hel-
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dere roode glans, dat de zon niet lang toeven zou te verschijnen.
Men moet zich alleen, verlaten en onder dreigend gevaar in de
eenzame Pampas hebben bevonden, om te weten welke verschrikkingen en bedreigingen de nacht, die koning der spoken en eunjers, onder
zijn duisteren nevelmantel verbergt en met welk eene dankbare vreugd
men het opgaan der zon begroet, de weldadige koningin der schepping, de machtige troosteres die den mensch weder moed geeft, door
hem het hart te verwarmen, dat de kille, slapeloos doorgebrachte
duisternis had doen verkleumen en* verstijven.
»Ik ga nog een poosje slapen," zei Valentin tegen Trangoil Lanec,
toen deze ontwaakte en een onrustigen blik in het rond wierp, »want
de nacht is voorbij ; ik geloof dat wij voor het oogenblik niets te vreezen hebben."
»Stil 1 — luister eens !" bromde de Indiaan hem met kracht bij den
arm grijpende.
De beide mannen spitsten de ooren : een gesmoord klagend geluid
klonk door het luchtruim.
»'t Is mijn hond ! 't is Cesar, die ons waarschuwt," riep de jongman
verschrikt ; »mijn God ! zou er weer iets gaande zijn ?"
Hij ijlde naar het plat, waar de Urnen weldra bij hem kwam.
Te vergeefs zagen zij naar alle kanten uit, er was niets bijzonders
te zien, alles rondom hen scheen volkomen in rust.
Alleen het hooge gras aan den oever der rivier was in zacht golvende beweging, als door het morgenkoeltje gewiegd.
Valentin meende voor een oogenblik dat Cesar zich bedrogen had
en was op het punt van weder naar beneden te gaan, toen het opperhoofd hem met forsche hand aangreep en hem dwong om op den buik
te gaan liggen.
Er vielen verscheidene geweerschoten, en een aantal kogels kletterden
tegen de rots, ook snorden er eenige pijlen over het terras.
Geen sekonde later, of Valentin ware gedood geweest.
Nu volgde er een vervaarlijk gehuil, dat tusschen de rivieroevers
weergalmde.
Het was de oorlogskreet der Araucanen, die ten getale van meer
dan veertig aan den overkant verschenen.
Valentin en het opperhoofd legden beiden hun geweer aan en schoten op den woeligen hoop.
Twee Indianen vielen.
De overigen verdwenen terstond in de struiken en in het hooge
gras.
De stilte die voor een oogenblik gestoord was, herstelde zich zoo
onmiddellijk, dat, als de twee doode Indianen niet op het zand waren
blijven liggen, het gansche bedrijf voor een droom had kunnen
doorgaan.
De jongman maakte van deze minuut uitstel, die de vijand hem verleende, gebruik om in de grot af te dalen.
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Door het knallen der geweerschoten en het geschreeuw der Aucas
iwas dona Rosario met schrik uit haar slaap gewekt.
Toen zij don Tadeo zijn geweer zag grijpen om er mede naar boven
op de rots te gaan, viel zij hem om den hals en smeekte hem dat
hij haar niet verlaten zou.
»0! vader," riep zij, »ik bid u, laat mij toch niet alleen, of vergun
mij anders met u mede te gaan, want hier sterf ik van angst."
»Dochter," antwoordde don Tadeo, »uwe moeder blijft immers bij
u, ik moet naar mijne vrienden ; of zoudt gij willen dat ik hen onder
zulke omstandigheden als de tegenwoordige, in den steek liet? het
is mijne zaak daar zij voor strijden, mijne plaats is bij hen ; kom,
Rosarita, schep moed, de oogenblikken zijn kostbaar."
Het meisje was blijkbaar teleurgesteld en liet zich moedeloos op
haar leger terug zinken.
»'t Is waar!" zeide zij, »vergeef mij, vader ; ik ben maar eene vrouw
.en daarom vrees ik."
Intusschen had de Linda, zonder een woord te zeggen, haar dolk
reeds getrokken en zich daarmede in hinderlaag geplaatst aan den
ingang der grot.
Op dit °ogenblik verscheen Valentin.
»Ik zeg u dank, don Tadeo," zeide hij, »maar we hebben u daar
boven niet volstrekt noodig, hier integendeel kunt gij ons goede dienst
bewijzen. De Zwarte Slangen zullen zeker beproeven over de rivier
te komen om in de grot, die hun zonder twijfel bekend is, binnen
te dringen, terwijl een gedeelte hunner kameraden ons met een valschen aanval bestookt ; blijf dus hier, bid ik u, en houd hunne bewegingen zorgvuldig in 't oog; van uwe waakzaamheid hangt het
welgelukken onzer verdediging af."
Valentin had zeer juist geredeneerd. De Indianen toen zij de nutteloosheid begrepen van klein geweervuur tegen een granietblok, daar
de kogels op afstuitten zonder hunne vijanden de minste schade toe
te brengen, kozen weldra eene andere tactiek. Zij verdeelden zich
namelijk in twee benden, van welke de eene tirailleursdienst zou
doen, om de aandacht van het garnizoen op de rots bezig te houden,
terwijl de andere onder aanvoering van Antinahuel, eenige passen hooger de rivier op was gegaan, om haastig eenige vlotten gereed te
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maken, met welke zij zich den stroom lieten afdrijven en recht op
de rots aanhielden.
Valentin en zijn metgezel, wel wetende dat zij niets te vreezen
hadden van de weinige Indianen, die hier en daar in het gras verscholen op hen vuurden, gingen liever naar beneden in de grot, waar
zich de verdediging eigenlijk zou samentrekken.
De eerste zorg van den jongman was nu om dona Rosario buiten
het bereik der kogels te plaatsen, waartoe een natuurlijke nis in de
grot goede gelegenheid gaf, daar zij juist diep genoeg was voor één
persoon om zich in te bergen, zonder het al te bekrompen te heb-
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ben. Dit gedaan zijnde, vatte hij post bij zijne vrienden achter de
borstwering.
Een vlot met zeven of acht Indianen er op, door den snellen
stroom mede gevoerd, botste eensklaps tegen de rots.
De Aucas hieven hun oorlogskreet aan, zwaaiden hunne wapens en
stormden op de grot af, maar de drie verdedigers, bij welke zich,
met alle geweld, ook de Linda had gevoegd, ontvingen hen eerst
met geweervuur en sloegen er toen met de kolven zoo geducht op
in, dat zij reeds allen, eer zij nog van den schok der landing bekomen
waren, of vasten voet op den wal konden zetten, in de rivier terug
vielen en hetzij dood of zwaar gewond den stroom afdreven.
Cesar had ook het zijne gedaan ; hij was een Indiaan van reusachtige gestalte, die zijn bijl reeds over don Tadeo ophief, naar de keel
gevlogen en had hem letterlijk geworgd.
Nauwelijks echter haalden de belegerden eene poos ruimer adem,
of er kwamen twee andere vlotten, bijna onmiddellijk gevolgd door
een derde, en een vierde, zoodat er ten minste dertig strijders tegenover vier stonden.
Nu volgde er voor eenige oogenblikken een vreeselijke worsteling
op het bekrompen terrein, waar men streed als borst tegen borst en
voet tegen voet ; de Linda, met losgereten haren en vlammende
blikken, in duizend angsten voor hare dochter, verdedigde zich alseen leeuwin en werd krachtdadig ondersteund door hare drie wapenbroeders, die wonderen van dapperheid verrichtten.
Maar te gering in getal om de landing te beletten, zagen de be
legerden zich gedrongen om terug te trekken en achter de barrikade
te wijken.
Er kwam een minuut lang wapenstilstand, gedurende welke de
Araucanen hunne manschappen telden ; zes der hunnen waren reeds
gesneuveld en verscheiden anderen zwaar gewond.
Valentin had een slag met een bijl op zijn hoofd gekregen, maar
door behendig te ontwijken en ter zijde te springen was gelukkig de
wond niet diep.
Trangoil Lanec was door een pijl in den linkerarm getroffen ; don
Tadeo en de Linda waren ongedeerd.
Valentin wierp een droevigen blik naar het hoekje in de grot waar
dona Rosario verscholen zat, en dacht aan niets dan om zijn leven
ridderlijk voor haar op te offeren.
Hij was de eerste die den strijd weder begon.
Plotseling hoorde men een heftig klein geweervuur aan den rivierkant.
Verscheidene Indianen vielen.
»Moed gehouden 1" riep Valentin, »moed ! moed ! dat zijn onze
vrienden."
Door zijne kameraden gevolgd, beklom hij ten tweeden male de
barrikade, en wierp zich op nieuw in het gewoel van den strijd die met
verdubbelde woede werd hervat.
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Op eens klonk er een hartverscheurende gil achter in de grot.
De Linda keek om en antwoordde met een gehuil als een wild
dier, terstond wierp zij zich op Antinahuel, die in hevige worsteling
met dona Rosario, het meisje reeds in zijne armen hield en op het
punt was van haar weg' te voeren.
Het opperhoofd, door dezen onverwachten aanval verrast, liet het
meisje los en wendde zich om naar den vijand die hem den doortocht belette.
Hij aarzelde een °ogenblik toen hij de Linda herkende.
»Terug !" riep hij met eene sombere stem.
Maar de Linda, zonder te antwoorden, viel op hein aan en stiet hem
haar ponjaard in de borst.
»Sterf dan, valsch beest," brulde hij zijn bijl opheffende.
De Linda viel neer.
»Moeder! moeder !" gilde dona Rosario wanhopig, terwijl zij bij de
Linda nederknielde en haar met tranen en kussen bedekte.
Antinahuel bukte om het meisje weder te vatten, maar thans stond
er een geduchter vijand tegen hem op.
Die tegenstander was Valentin.
De Toqui, schuimbekkend van woede, daar hij zijn prooi voor de
tweede maal moest loslaten, viel op den Franschman aan en bracht hem
een slag met zijn bijl toe, dien deze echter behendig met de kolf van
zijn buks wist af te weren.
Nu grepen de beide vijanden, met fonkelende blikken en de tanden
grimmig gesloten, elkander met de armen om het lijf, en worstelend
als twee kronkelende slangen, rolden zij over den grond en poogden
elkaar met den dolk te doorsteken.
Deze strijd had iets gruwzaams, in de nabijheid der twee vrouwen,
waarvan de eene lag te zieltogen en de andere radeloos was van
schrik en droefenis,
Valentin was behendig en sterk, maar hij had met een man te doen
daar hij niet tegen bestand zou zijn geweest, zoo Antinahuel niet reeds
verzwakt ware door de wond die de Linda hem zoo even met haar
dolk had toegebracht.
De olieachtige huid van den Indiaan gaf den Franschman volstrekt
geen vat op hem, zijn vijand daarentegen had hem in zijn das gegrepen en poogde hem met de rechterhand te worgen, terwijl hij hem
met de andere zijn ponjaard in de lenden zocht te stooten.
Noch don Tadeo noch Trangoil Lanec konden den dapperen
Franschman te hulp komen, daar zij zelf de handen te vol hadden
om zich te weren tegen de Aucas, die hen van alle zijden in 't nauw
brachten.
Het was gedaan met Valentin. Hij raakte zijne bezinning reeds
kwijt en bood slechts werktuigelijk weerstand, toen de vingers die
hem den hals beklemd hielden, op eens slapper werden en loslieten ;
hij maakte van dit oogenblik gebruik en al zijne kracht als tot eene
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laatste poging bijeenzamelende, rukte hij zich met een geweldigen
schok vrij en richtte zich plotseling op de knieën.
Maar zijn vijand, in plaats van hem aan te vallen om zich te verweren, slaakte een diepen zucht en viel achterover.
Antinahuel was dood.
»Ha !" riep de Linda, op een toon die zich niet laat beschrijven,
»zij is gered
Zij zonk bewusteloos in de armen van hare dochter. In hare hand
klemde zij nog den ponjaard, waarmede zij het groote opperhoofd
der Aucas het hart had doorboord, toen zij met veel moeite naar
hem toegekropen, hem eindelijk had kunnen bereiken.
De Indianen, thans van hun aanvoerder beroofd en door de peons,
onder bevel van Louis en Curumilla, verjaagd, namen ijlings de vlucht.
De belegerden waren weder vrij. Allen verdrongen zich rondom
de ongelukkige vrouw, die in Antinahuel den bittersten vijand van
don Tadeo gedood, en, als om hare vroegere wandaden te herstellen,
voor de redding van hare dochter zich ridderlijk had opgeofferd.
Langen tijd waren de pogingen, die men aanwendde om haar weder
tot bewustzijn te brengen, zonder gevolg gebleven.
Eindelijk zuchtte zij zwak, opende de oogen en sloeg een benevelden blik op de omstanders; krampachtig strekte zij de hand uit naar
hare dochter en naar don Tadeo, beschouwde hen een poos met
hartelijke teederheid, terwijl een vloed van tranen haar de wangen
besproeide, die de dood reeds met zijn sombere wiek overschaduwde.
Hare lippen bewogen zich, een bloedige vlok schuim verscheen
aan de hoeken van haar mond en zij prevelde met een zachte, half
gebroken stem :
»0 ! ik was al te gelukkig!
gij beiden hadt mij vergeven!
maar God heeft het niet gewild 1 .. Zou deze dood Zijne gerechtigheid ontwapenen ?
o bidt . . . bidt voor mij ! . . .. en plant een
kruis op mijn graf!
dan kunnen wij elkander in den hemel nog
wederzien ..
ik sterf . . .. vaarwel 1 . . vaarwel
Een stuipachtige rilling bewoog haar lichaam, zij richtte zich bijna
recht overeind, en viel weder terug als door den bliksem getroffen.
Zij was dood.
»Mijn God !" riep don Tadeo, de oogen ten hemel slaande, »erbarm,
erbarm U over haar!"
Hij knielde neer bij haar lijk.
Zijne metgezellen volgden hem in plechtige stilte, en allen baden
voor de ongelukkige ziel, die door God zoo plotseling was opgeroepen.
De Indianen, gelijk wij boven gezegd hebben, waren bij den dood
van hun opperhoofd reeds verdwenen.
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Twee uren later, dank zij de peons door den graaf en Carumilla
aangebracht, trok de kleine karavaan, onder een talrijk eskorte de hacienda de la Paloma binnen, het lijk van dona Maria met zich
voerende.

XC.
CESA R.
Eene maand ongeveer na de boven door ons vermelde gebeurtenissen, zaten op de hacienda de la Paloma, twee mannen nevens elkander, onder een nopal-boschje, in levendig gesprek, terwijl zij samen
de. pracht der opgaande zon bewonderden.
Die twee mannen waren Valentin Guillois en de graaf de PréboisCrancé.
De beide Franschen staarden in zekere weemoedige stemming naar
het ontwaken der natuur; de hemel was geheel onbewolkt, een licht
koeltje, met duizend geuren bezwangerd, dartelde zacht over de ne nuphars — waterleliën — die hunne gele en witte kelken opstaken
aan den rand van een uitgestrekt meer, op hetwelk eenige troepen
zwanen met zwarte koppen statig en met bevalligen zwier ronddreven.
De vlammende gloed der opgaande zon begon de toppen der
grootste boomen te vergulden, en vogels van allerlei slag, onder het
gebladerte verscholen, begroetten met harmonisch gezang de geboorte
van den dag.
De graaf de Prébois Crancé, onvoldaan over het stilzwijgen dat
Valentin zoo halsstarrig scheen te bewaren, nam eindelijk het woord op :
-

»Toen ik een uur geleden ontwaakte," begon hij, »hebt gij mij
hier heen gesleept, om zoo als gij zeidet, op ons gemak samen te
praten ; ik volgde u zonder tegenspraak, en nu zitten wij hier reeds
twintig minuten onder dit priëel, en nog hebt gij niet kunnen besluiten u te verklaren ; uw stilzwijgen, broeder, maakt mij ongerust, ik
weet niet waar ik het aan toeschrijven zal, maar hebt gij mij misschien eenig slecht nieuws mede te deelen
Valentin hief min of meer schielijk het hoofd op.
»Vergeef mij, Louis," antwoordde hij, »ik heb volstrekt geen slecht
nieuws voor u, maar het uur voor eene allergewichtigste opheldering
tusschen ons is daar."
»Wat wilt gij hiermede zeggen?"
»Gij zult mij spoedig begrijpen," hernam Valentin; »toen gij nu
een jaar geleden, in uw hótel in de Champs Elysées aan wanhoop
ten prooi en vast besloten om de hand aan u zelven te slaan, mij
liet roepen, heb ik mij verbonden, mits gij mij wildet volgen, om u
alles terug te bezorgen, wat gij niet door moedwil, maar uit gebrek
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aan ondervinding verloren hadt. Gij steldet vertrouwen in mij ; zonder
te aarzelen hebt gij Frankrijk verlaten ; gij hebt het grooteheerenleven voor altijd vaarwel gezegd, en zijt mij vrijwillig en onverschrokken naar Amerika gevolgd ; thans is aan mij de beurt om mijne beloften te vervullen."
»Valentin !"
»Hoor eens, vriend, gij bemint dona Rosario, en ik ben zeker dat
zij wederkeerig voor u een oprechte en diepe genegenheid gevoelt :
de goede diensten die wij haar vader bewezen hebben, geven ons
het recht om heden bij hem een stap te doen, dien hij, daar ben ik
van overtuigd, reeds verwacht en waarvan de uitkomst u voor altijd
gelukkig zal maken. Dezen stap, dien ik niet heb willen wagen zonder u vooraf te waarschuwen, ben ik voornemens heden morgen te
doen om met don Tadeo tot eene ronde verklaring te komen."
Een sombere glimlach plooide zich om de lippen van Louis en hij
liet zonder te antwoorden het hoofd op de borst zinken.
»Wat scheelt u toch V' riep Valentin ongerust, »hoe komt het, dat
dit besluit dat al uwe wenschen vervullen zal, u schijnt te bedroeven ? verklaar u, Louis."
»Waartoe zou ik mij verklaren ? waarom zou ik heden juist tot don
Tadeo spreken ? wie of wat drijft u ?" antwoordde de graaf uitwijkend.
Valentin zag hem verwonderd aan en schudde het hoofd, hij begreep het gedrag van zijn vriend niet langer ; intusschen besloot hij
om er geen vrede mee te hebben, maar hem uit zijn laatste verschansing te drijven.
»Ik zal u zeggen om welke reden ik uw geluk zoo ras mogelijk
wil verzekeren," zeide hij : »het leven dat ik nu een maand lang in
deze hacienda leid, begint mij te vervelen ; sedert mijne komst in
Amerika heeft mijn karakter een keer genomen, het gezicht der groote
bosschen, der hooge gebergten, kortom van al die heerlijke zaken
door Gods scheppende hand zoo ruimschoots in de wildernis verspreid, heeft mijn reislust ontwikkeld, welks kiem altijd sterk in mijn
hart aanwezig was, de afwisselende nieuwheid van het avontuurlijk
leven dat ik sinds eenigen tijd genoten heb, behaagt mij bij uitnemendheid ; in een woord, ik ben een hartstochtelijke woudlooper geworden en ik reikhals naar het oogenblik dat ik mijne omzwervingen
in de woestijn kan hervatten."
Er volgde een poos stilte.
»Ja," prevelde de graaf een oogenblik later, »dat leven is ook zeer
bekoorlijk."
»Welnu, daarom , kan ik mij niet langer weerhouden om van nieuws,
die verrukkelijke baan in te streven."
»Wie belet ons er terstond mede te beginnen ?"
»Gij ? mijn hemel !"
»Gij schijnt u in mij wel zeer te vergissen, broeder ; ik ben het
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beuzelachtige leven hier evenzeer moede als gij, en ik vertrek met u
zoodra gij maar wilt."
»Zoo heb ik het toch niet gemeend," hervatte Valentin, »wees
oprecht met mij, Louis, het is onmogelijk dat de vurige liefde die
gij voor dona Rosario gevoeldet zoo eensklaps verdwenen zou zijn.'
»Wat doet u veronderstellen dat ik haar niet bemin ?"
»Kom, kom," riep Valentin, »maak mij dat niet wijs ; als gijslona
Rosario bemindet, zoudt gij niet willen vertrekken en weigeren haar
te huwen."
»Ik ben het niet die weiger !" mompelde de jongman met een
zucht, »maar zij."
»Zij ! 0 ! maar dat is niet mogelijk."
»Broeder, het is zeker lang geleden, maar reeds den volgenden
dag na den nacht toen wij haar te Santiago uit de handen der bandieten hadden verlost, heeft zij zelve mij gezegd dat wij nimmer een
paar konden worden en mij bevolen haar te ontvlieden, mijn woord
van eer vorderende dat ik haar nooit zou trachten weder te zien!
Waarom zou ik mij dan met eene dwaze hersenschim vleien 1 gij ziet
dus broeder, dat ik niet te hopen heb !"
;Misschien ! maar er zijn na dien tijd zooveel dingen gebeurd, dat
dona Rosario zonder twijfel geheel van gedachten veranderd is."
»Neen 1" antwoordde de graaf, »hare onverschilligheid ten mijnen
opzichte, de wijze waarop zij mij steeds zoekt te ontwijken, kortom,
alles bewijst mij dat ik reeds te lang hier gebleven ben en dat ik
mij verwijderen moet."
»Waarom komt gij niet haar niet tot eene verklaring 1"
»Ik heb gezworen, hoeveel het mij ook kost, dat ik van iedere
poging daartoe af zou zien, en ik houd mijn eed."
Valentin boog het hoofd en antwoordde niet meer.
»Ik bid u," hervatte de graaf, »laten wij hier toch niet langer blijven : dat ik mijne beminde gedurig zien moet vermeerdert mijn
lijden."
»Hebt gij er goed over nagedacht ?"
»Ja," riep de jongman zonder aarzeling.
Valentin schudde Weder het hoofd.
»Welnu dan !" riep hij eindelijk, »gij zult uw zin hebben, wij vertrekken."
»Goed ; en zoodra mogelijk, niet waar ?" vroeg Louis onwillekeurig
zuchtend.
»Van daag nog," zei Valentin ; »ik wacht Curumilla, dien ik verzocht had om de paarden aan de posta te halen. Zoodra hij terug
is, gaan wij op reis en keeren terug naar de tolderia van den stam
!der Groot-Hazen, daar kunnen wij samen gelukkig zijn."
»Goed begrepen, dan zal ons leven ten minste niet nutteloos,
wezen, daar wij het geluk zullen bevorderen van hen die ons omgeven."
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»En wie weet ?' liet Valentin er met een lach op volgen, »misschien worden we mettertijd nog beroemde krijgslieden bij de Araucanen."
Louis antwoordde op deze plagerij alleen met een zucht, die bij zijn
vriend niet onopgemerkt bleef.
»0 !" mompelde Valentin binnensmonds, »hij zal tegen wil en dank
nog gelukkig worden."
Curumilla en Trangoil Lanec verschenen thans in de verte, onder
een wolk van stof, en galoppeerden naar de hacienda met verscheidene paarden.
De beide zoogbroeders stonden op en gingen hun te gemoet. Nauwelijks hadden zij het nopal-boschje verlaten en zich eenige stappen
verwijderd, of de takken werden zacht uit elkander gebogen en dona
Rosario verscheen.
Het meisje bleef een poos in gedachten staan en hare blikken
volgden de beide Franschen, die langzaam en somber voortwandelden.
Plotseling hief zij muitzuchtig en fier het bevallige hoofdje op ;
uit haar schoone blauwe oogen straalde een schalksche blik, een
glimlach speelde op hare rozenlippen, zij murmelde :
»Wij zullen zien."
En ijlings sprong zij naar de hacienda terug als een schichtige ree.
lederen morgen ten acht ure bengelt in het land der blanken in
Spaansch-Amerika de klok in iedere hacienda, om al de bewoners
aan dezelfde tafel te vereenigen, van den deftigen landheer af, die
zich aan het hoofd der tafel zet, tot aan den geringsten peon die aan
het benedenste einde plaats neemt.
Het uur van ontbijt is de bestemde tijd van den dag, waarop al de
huisgenooten elkander zien en gezondheid toewenschen alvorens den
noesten arbeid te beginnen.
Met den eersten klokslag reeds verscheen don Tadeo in de zaal
en plaatste zich aan het hoofd der tafel ; zijne dochter stond aan
zijne rechterhand, terwijl hij met een vriendelijken lach of een minzaam woord elk der bedienden begroette, naarmate zij de eetzaal
binnentraden.
Onder de laatstaankomenden waren de Franschen ; don Tadeo
gaf hun de hand, verzekerde zich met een blik dat er niemand meer
aan het gezelschap ontbrak, ontblootte het hoofd, dat door allen gevolgd
werd, en sprak langzaam en op plechtigen toon het benedicite
(kort tafelgebed) ; daarop gaf hij een wenk dat allen konden plaats

_nemen.
De maaltijd duurde niet lang, nauwelijks een kwartier, waarna de
peons, onder bevel van den mayor-domo naar hun arbeid terugkeerden.
Don Tadeo liet de matée opdragen.
Er was thans niemand meer in de zaal dan don Tadeo, zijne dochter,
de beide Indiaansche opperhoofden, de twee Franschen en Cesar
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— als wij den hond in het gezelschap mogen medetellen, — het
edele dier lag stil aan de voeten van dona Rosario.
Binnen weinige oogenblikken had de matée de ronde gedaan en
elk op Zijne beurt een paar teugjes uit de zilveren pijp opgezogen.
Zonder blijkbare oorzaak, heerschte er in het gezelschap eene
gedrukte stemming. Don Tadeo zat in gedachten, dona Rosario speelde
verstrooid met de lange krulooren van den hond, die zijn dikken
goedigen kop op haar schoot had gelegd en haar met de groote
schrandere oogen strak aankeek.
De graaf en zijn zooghroeder wisten niet hoe zij het gesprek zouden
beginnen.
Eindelijk besloot Valentin om het ijs te breken, en aan deze hinderlijke positie een eind te maken door het woord op te vatten.
»A propos 1 don Tadeo,'' begon hij, »hoe denkt gij uw antwoord
aan don Gregorio Peralta in te richten."
»Wel, zoo als u bekend is, vriend," riep don Tadeo, zich naar
hem toekeerende. »Daar Chili thans van den man verlost is die het
met ondergang dreigde, heeft het mij niet meer noodig ; ik wil mij
niet langer met de staatkunde bezighouden; ik heb mij lang genoeg
aan de ondankbare taak gewaagd die ik mij had voorgeschreven, om
de onafhankelijkheid van mijn vaderland te verzekeren en het voor
de heerschzucht te beveiligen, die het in ketens dacht te klinken ;
ik heb die taak volbracht, het uur der lust is voor mij geslagen ;
ik weiger ten stelligste het voorzitterschap dat don Gregorio mij in
naam des volks aanbiedt, om mij alleen en geheel aan het geluk van
mijne dochter te wijden."
»Ik kan uw besluit niet anders dan billijken, het is edel en
schoon, don Tadeo, het is uwer geheel waardig," antwoordde de graaf.
»En," viel Valentin hierop in, »denkt gij dat antwoord spoedig te
verzenden?"
»Binnen weinige oogenblikken reeds; maar waartoe die vraag, als ik
u bidden mag?"
»Omdat," antwoordde Valentin, »mijn vriend en ik, zoo gij er niet
tegen hebt, ons konden belasten om het aan zijn adres te bezorgen."
Don Tadeo vloog bijna op van verwondering.
»Hoe zoo?" riep hij uit, »wat wilt gij dan ! Denkt gij ons reeds te verlaten?"
Een sombere glimlach teekende zich op de lippen van den jong
man ; het ijs was inderdaad gebroken, en hij moest er zich wakker
dcorheen slaan, hij aarzelde niet.
»God is mijn getuige," zeide hij, ernstig het hoofd schuddend,.
»dat ik niets liever verlangen zou dan hier te blijven."
»Ja," viel de graaf hem in de rede, met een onwillekeurigen zijdelingschen blik naar dona Rosario, die zich echter voor dezen keer
volstrekt niet scheen te zullen bemoeien met hetgeen hij sprak. »Ja,
wij hebben in uwe bekoorlijke hacienda maar al te lang ons zelven
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vergeten ; dit ontzenuwt ons en als wij met ons vertrek geen spoed
maakten, zou het ons weldra onmogelijk worden."
»Moet gij dan vertrekken ?" herhaalde don Tadeo, terwijl zijn gezicht merkelijk betrok en zijne donkere wenkbrauwen zich fronsten ;
»hoe komt dat zoo?"
»Weet gij dan niet," hernam Louis, wiens moed bij de schijnbare
onverschilligheid van dona Rosario begon te herleven, »toen wij voor
de eerste maal het geluk hadden om u te ontmoeten . . . ."
»Dat was voor mij een geluk," viel don Tadeo hem levendig in
de rede.
»Laat dat zoo zijn," sprak Valentin zijn vriend te hulp komende,
»wij zochten althans naar ons geluk ; en nu," vervolgde hij luchthartig, »nu gij, Goddank ! onze hulp niet langer behoeft, mogen wij ook
niet verder misbruik maken van de aangename en gulle gastvrijheid
die gij ons geschonken hebt . ."
»Wat moet dit nu beteekenen?" riep don Tadeo opstaande ; »wat
noemt gij misbruik van mijne gastvrijheid ? hoe kunt gij u toch met
zulke nietige voorwendsels behelpen ?"
»Wij zijn verplicht om te vertrekken," hervatte de jongman koel.
»0, ik kan niet gelooven dat de dorst naar goud u dwingen zou
'mij te verlaten. Uw hart is te wel geplaatst om u door zulk eene
onedele drift te laten medeslepen. Doch ware dit werkelijk het geval,
'waarom spreekt gij dan niet? ik ben Goddank rijk genoeg, om u van
dat erbarmelijk metaal meer te geven, dan gij in uwe dwaze droomen u verbeeld hebt ooit te zullen bezitten?'
»Don Tadeo, gij hebt ons naar waarde geschat," riep de edele
graaf fier ; »het is er wel ver af dat de trek naar goud ons van hier
zou drijven, daar wij alleen voornemens zijn om ons onder de Puelch Indianen te vestigen."
Don Tadeo gaf blijken van groote teleurstelling. •
»Vat ons plan niet verkeerd op en verdenk ons niet ten onrechte,"
vervolgde de jongman met warmte : »geloof vrij, indien er geen voldingender reden bestond die ons vertrek noodzakelijk maakte, zou
ik, voor mij ten minste, mij allergelukkigst rekenen om bij u te blijven, bij u, dien ik bemin en eerbiedig als een vader."
Don Tadeo trad met onrustige stappen de zaal op en neder; na
eenige minuten bedaarde hij en bleef voor den graaf staan.
»Die beweegreden," vroeg hij minzaam, »zoudt gij mij die ook kunnen zeggers ?"
Dona Rosario scheen thans te luisteren ; zij stak nieuwsgierig het
hoofd op.
»Dat kan ik niet," murmelde Louis met gebogen hoofd.
Dona Rosario haalde de schouders op en scheen niet voldaan.
Geen van deze kleine bijzonderheden was intusschen aan den scherp-

zinnigen blik van Valentin ontsnapt.
»Zeer wel, caballero," hernam don Tadeo op koelen toon en met
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zekere gekwetste waardigheid ; »gij en uw vriend zijt vrij om te handelen zooals u goeddunkt. Vergeef mij dus de vragen die ik u deed,
maar ik kan u verzekeren, dat uw, voor mij althans geheel onverklaarbaar besluit, voor altijd eene sinds lang gekoesterde hoop verijdelt, die ik mij gelukkig rekende eenmaal verwezenlijkt te zullen
zien ; maar ik heb mij bedrogen, spreken wij er verder niet meer
van ; God heeft immers gezegd, »zet uwe deur wijd open voor den
gast die komt, en sluit haar niet voor hem die gaat." Ziedaar is mijn
brief aan don Gregorio Peralta; wanneer denkt gij te vertrekken?"
»Oogenblikkelijk ," antwoordde de graaf, terwijl hij met bevende
hand den brief aannam ; »mijn vriend en ik waren besloten om onmiddellijk na het ontbijt afscheid te nemen."
»Ja," liet Valentin er op volgen, die wel zag dat zijn zoogbroeder,
door aandoening overstelpt, niet langer in staat was om voort te gaan,
»wij wilden u verzoeken onzen hartelijksten dank aan te nemen voor
de vriendschap die wij hier hebben mogen genieten, en u verzekeren
dat het aandenken hiervan, hetzij ver of nabij, voor altijd in ons hart
zal levendig blijven."
»Vaarwel dan 1" zei don Tadeo diep getroffen. »God geve u elders
het geluk terug te vinden dat u hier was toegedacht."
Valentin boog zonder te antwoorden : de tranen dreigden hem te
verstikken, hij vreesde dat hij de kracht niet zou hebben om zijne
treurige zelfopoffering tot een goed einde te brengen.
De graaf wendde zich tot dona Rosario.
»Vaarwel ! senorita," murmelde hij met eene afgebroken stem, »wees
gelukkig!"
Het arme meisje antwoordde niet.
Hij wendde zich schielijk om en trad met groote stappen naar de
deur.
Op het punt van den drempel te overschrijden, wierpen de jonge
lieden, in weerwil van hun koen besluit, nog eens den blik terug,
om voor het laatst de vrienden te groeten die hun zoo dierbaar waren
en die zij voor altijd zouden verlaten.
Don Tadeo stond nog onbewegelijk op dezelfde plaats.
Dona Rosario speelde nog altoos werktuigelijk met de lange ooren
van den hond.
Gebelgd over deze schijnbare en inderdaad wreede onverschilligheid, welde er in het hart van den jongen graaf eene dwaze gramschap.
»Cesarl" riep hij.
Op de stem van zijn meester, rukte de New-foundlander zich met
kracht los uit de armen zijner nieuwe meesteres, en was met een
sprong bij Louis.

»Cesar!" lispelde dona Rosario met hare zachte zoetluidende stem.
De hond keerde tot haar terug.
»Cesar!" herhaalde zij nog vleiender.
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Thans, wat ook zijn meester deed, wenkte of riep, weigerde het
beest naar hem terug te keeren en legde zich neer aan de voeten van
dona Rosario.
De graaf met een gebroken hart, waagde een laatste poging, en
stormde naar de deur.
»Louis!" riep dona Rosario eensklaps haar hoofd opheffend, met
tranen op de verbleekende wangen en een smachtenden blik in haar

schoone oogen; »Louis! gij hebt eenmaal gezworen dat gij nooit van
Cesar zoudt scheiden, waarom verlaat gij hem nu ?"
Louis stond als van den donder getroffen en wankelde, een glans
van onbeschrijfelijk genoegen verhelderde zijn gelaat, hij liet den
brief vallen, en zachtjes door Valentin naar binnen geduwd, lag hij
weldra aan de voeten der gelukkige Rosario.
»Vader!" riep zij en vloog hem in de armen, »ik wist wel dat hij
mij lief had. Vader, zegen uwe kinderen ! '
Valentin ondervond bij deze schielijke ontknooping wreeder smart
maar tegelijk onbegrensder vreugd dan hij ooit ondervonden had.
Hij verborg in het diepst zijner ziel de gewaarwordingen die hem
bestormden, en raapte den brief op.
»Dien zal ik nu wel aan don Gregorio brengen," zeide hij met een
minzamen lach.
»0, neen!" riep het jonge meisje met een allerliefst mondje terwijl
zij kiem de hand toestak, »gij moogt ons niet verlaten, vriend, gij
zijt immers de beminde zoogbroeder van Louis ? Neen, neen ! wij laten u niet gaan ! wij zouden ons niet gelukkig gevoelen zonder u,
aan wien wij ons geluk te danken hebben."
Valentin kuste ridderlijk de hand die zij hem had toegestoken, hij
pinkte in stilte een traan weg, maar hij antwoordde niet.
Die dag ging snel en gelukkig voorbij voor allen.
Toen de avond kwam en ieder zich ter rust begaf, sprak Valentin
eer hij naar zijn slaapkamer ging : »Adieu, broeder ! ik zeg den hemel
dank dat ik uw geluk voortaan verzekerd zie, mijne taak is volbracht'
De graaf zag hem ongerust aan.
»Broeder," zeide hij, »hoe zijt gij zoo zwaarmoedig, gevoelt gij u
niet wel?"
»Ik !" riep Valentin met een gedwongen glimlach. »Ik ben nog
nooit zoo gelukkig geweest !"
Na den graaf omhelsd te hebben, die hem begaan liet en stom
was van verbazing over den plotselingen weemoed van den man
dien hij voor het eerst van zijn leven treurig had gezien, verwijderde hij zich snel, en riep nog eens, zoo ferm hij kon :
»Vaarwel !"
Louis volgde hem een poos met de oogen en mompelde terwijl
hij met een zonderling beklemd hart zijn eigen kamer binnen trad
»Wat of hem toch schort ? 0 ! morgen zal hij het mij moeten verklaren."
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Den volgenden morgen was Valentin verdwenen.
De oude spahis, verzeld door de twee Indianen, die hem niet
hadden willen verlaten, was vertrokken naar de onmetelijke wildernissen aan gene zijde der bergen, tusschen Chili en BuenosAyres.
Ondanks alle nasporingen heeft Louis niet kunnen ontdekken waar
zijn broeder gebleven was.
Waarom had Valentin aldus zijn vriend verlaten en zich als 't ware
ontstolen aan de gelukkige hacienda ?
De arme soldaat gevoelde geen moed genoeg om het geluk bij te
wonen van hem aan wien hij zoo veel ten offer bracht ....
Ook hij was verliefd op dona Rosario !
De jongelieden wachtten hem lang te vergeefs.
Eindelijk, drie maanden na zijn vertrek, toen alle hoop op zijne
terugkomst verdwenen was, huwde de graaf de Prébois-Crancé met
dona Rosario de Leon.
Louis was gelukkig, maar niet volkomen ; Valentin miste hij nog
altoos !
Mogelijk vinden wij den armen soldaat nog eenmaal terug in de
onbegrensde eenzame woestijnen, waar hij zijn hartzeer was gaan verbergen. 1)
I) Zie de Gids der Prairie bij dezelfde uitgevers.
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