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GUSTAVE AIIVIARD.
(Pseudoniem van Olivier Gloux, geboren 13 September 1818
te Parijs, aldaar gestorven 20 Juni 1883).
Het goede veroudert niet!

Dit woord moge gelden bij deze uitgave der werken van
Gustave Aimard,
Het is meer dan vijftig jaar geleden, dat de eerste werken
van dezen schrijver in een Nederlandsche vertaling verschenen,
In een inleiding, die J, J. A. Goeverneur er bij schreef, zegt
deze o. a.:
„Langer dan vijftien jaar hield Aimard dit avontuurlijke
leven vol . Onverschrokken jager, ging hij met de Sioux en
Zwartvoeten in de verst westelijke prairién op bisons uit,
In 't golvend zand van de onbegrensde Del Norte verdwaald, zwerft hij daar langer dan een maand rond, aan
de martelingen van honger, dorst en koorts prijsgegeven,
Tot tweemaal toe werd hij door de Apachen aan den folterpaal gebonden, Twaalf maanden slaaf bij de Pategoniërs
aan de Straat van Magellaan, had hij daar gruwelijke
kwellingen en tergingen te verduren en ontsnapte slechts
door een wonder aan hunne handen, Moederziel alleen trok
hij de pampas van Buenos-Ayres tot San Louis de Mendoza
door en had op dien zwerftocht met panters en jaguars,
met roodhuiden en gauchos te kampen. Een dollen inval
gehoor gevende, wilde hij de geheimenissen van Brazilié's
ongerepte wouden doorgronden en liet zich door geen wilde
horden afschrikken, om die in hunne volle breedte te doorkruisen, Beurtelings squatter, bevervanger, partijganger,
goudzoeker en bergwerker leerde hij Amerika van de hoogste Cordillera's tot aan de stranden van den Oceaan
kennen.
De door hem beschreven zeden en gebruiken waren eens
hemzelf eigen, met de door hem geteekende Indianen
heeft hij jarenlang geleefd en geleden, gejaagd en gevischt,
feestgevierd en gevast, in den wigwam of op 't krijgspad
gelegen...."

Waren de boeken van Aimard in de dagen van Goeverneur
belangwekkend om hun boeienden, avontuurlijken inhoud, om
hun levendige beschrijving van het landschap, van zeden en
gewoonten en om hun menschkundige teekening der karakters,
thans is hunne beteekenis grooter.
Zij vormen een cultuurhistorisch monument.

Waar eenmaal de schichtige mustangs over de onmetelijke
vlakten stoven, snort thans de auto van den farmer langs gebaande wegen, Waar eenmaal de krijgskreet der Apachen klonk,
klinkt nu de stoomfluit der locomotieven, Waar slechts het
houweel van den goudzoeker de eenzaamheid stoorde, roept nu
de sirene der nijnen het werkvolk bijeen.
De machtige reuzen, aan wier voet eenmaal de roode opperhoofden plechtig den calumet rookten, zijn gevallen, Op de
plek waar zij stonden, beraadslagen thans directeuren en aandeelhouders van fabrieken en ondernemingen,
Zóó is de gang van het nieuwe: het oude wordt overwonnen
en uitgewischt,
Maar in de boeken van Aimard leeft de oude wereld nog,
Bison en mustang bevolken nog de eindelooze prairiën, In de
ondoordringbare wouden bespringt het roof dier zijn prooi. Onhoorbaar besluipt de lenige roodhuid de legerplaats zijner vijanden, Met de buks in den aanslag naderen trappers en jagers
de verraderlijke kloven, De hartstocht naar rijkdom brandt als
koorts in oogen en aderen van goudzoekers en avonturiers, En
als de avondwind fluistert in de ranken der lianen, mijmert
de schoone Hermosa over den slanken, stoutmoedigen caballero ....
.

Er is een tijd geweest, dat de boeken van Aimard door oud
en jong verslanden werden. Daarop volgde een periode, waarin
smaak en meening kenterden, Men werd nuchter en trok den
neus op voor deze „romantiek". In de laatste jaren is de oude
liefde echter teruggekeerd. Er is gretig vraag naar =boeken met
sterke karakters en kloeke daden, boeken met een sfeer van
de vrije, wilde natuur, Er is een heimwee naar den roman van
het verre westen,
Het is een reden tot weemoedige verheuging, dat Gustave
Aimard in zijn onsterfelijke werken deze wereld van schoone
droomen' en romantische werkelijkheid heeft bewaard....

DE ZEESCHUIMERS
I
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DE GEKROONDE ZALM,
Den 17 October 1558 zaten 's avonds tusschen zeven en acht
uur, een paar mannen aan een tafel in de groote zaal van „De
Gekroonde Zalm", de voornaamste herberg in het stadje Portde-Paix, de gewone verzamelplaats van de avonturiers uit alle
streken der aarde die door de begeerte naar goud en door haat
tegen de Spanjaarden naar de Antillen waren gelokt,
Het was dien dag in de stad drukkend warm geweest; dikke
geelachtige wolken, bezwangerd door electriciteit, hadden zich
van het eene tot het andere einde van den horizont samengehoopt,
zonder dat een enkel koeltje, zelfs met het ondergaan der zon de
smachtende aarde had verfrischt,
Een dof gerommel, dat als uit het binnenste der heuvels scheen
op te rijzen, bromde en gromde, werd herhaald door de echo's,
en teruggekaatst door het gerommel van een verwij derde onweersbui,
De zee was zoo zwart als inkt; zij scheen in beweging gebracht
door een onderaardsche kracht en haar onstuimige golven beukten de rotsen van het strand, en spatten met droef klagend
geluid uiteen,
Alles getuigde van een opkomenden storm, De inwoners van
Port-de-Paix, meerendeels geharde zeelieden, die reeds lang gewoon waren te kampen tegen de grootste gevaren onder zwaar
weer, konden zich ondanks zich zelven, niet onttrekken aan den
invloed van die algemeene gedruktheid in de natuur, en hadden
zich teruggetrokken in hun woningen; de straten waren eenzaam en verlaten, de stad scheen uitgestorven, en in de herberg
„De Gekroonde Zalm" waar het gewoonlijk op zulk een vroeg
uur in den avond wemelde van bezoekers, bood de berookte
zoldering aan niemand anders beschutting dan aan de beide mannen waarover wij gesproken hebben, die met de ellebogen op de
tafel, het hoofd tusschen de handen en de pijp in den mond,
gedachteloos tuurden naar de grillige spiralen van den rook,
die voortdurend uit hun mond ontsnapte, en een blauwachtige
wolk om hen heen vormde,
Tinnen kroezen, flesschen, kaarten, bekers en dobbelsteenen,
hier en daar over de tafel verspreid, bewezen dat die beide mannen reeds lang in de herberg moesten hebben vertoefd, en na
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allerlei soorten van afleiding beproefd te hebben, die eindelijk
hadden opgegeven, hetzij uit verveling, hetzij doordien zij bezig
werden gehouden door meer ernstige gedachten, die hen verhinderden zoo ongestoord als zij wenschten, het tweeledig genot te
cmaken van het spel en den drank.
De eerste van de twee, was een grijsaard, echter nog kloek en
krachtig, die ondanks zijn zestig jaren, den mooien kop nog flink
in de hoogte stak; lang wit haar, zware nog bijna zwarte wenkbrauwen, een grijze knevel en breede ringbaard gaven hem een
zeer achtbaar voorkomen, Zijn kleeding was eenvoudig, maar
smaakvol en geheel zwart; zijn degen met gebruind ijzeren greep,
was achteloos achter hem op de tafel geworpen, naast zijn mantel en vilten hoed.
De tweede, veel jonger dan zijn metgezel, telde zeker niet meer
dan vijf of achtenveertig j aar; het was iemand van reusachtige
gestalte, forsch en breed; zijn gelaat was zeer gewoon en zou
zelfs onbeduidend geweest zijn, zonder een uitdrukking van zeldzame energie en ontembare wilskracht, die er een geheel eigenaardig voorkomen aan verleende,
Hij droeg het tot in het overdrevene weelderige gewaad van de
vermogende Boekaniers, schitterend van goud en edelgesteenten, een zware, massive f anfaronne 1) was om den bol van zijn
hoed geslagen, die verder prijkte met struisvogelveeren daaraan
vastgemaakt door een haak van diamanten, die op zich zelf reeds
een klein fortuin vertegenwoordigde; een lang rapier dat aan
een breeden draagband langs zijn zijde hing, was op dit oogenblik, zeker gemakshalve, tusschen de beenen gestoken, twee pistolen en een dolk staken in zijn gordel, en een wijde roode mantel
hing over den rug van zijn stoel.
Reeds sinds geruimen tijd heerschte stilzwijgen tusschen de
beide personen; zij bleven onafgebroken bezig met rooken en
bliezen elkaar dikke rookwolken in het gezicht, schijnbaar zonder
dat de een aan den ander dacht,
Meer dan eens was de herbergier een vroolijke kwant, mager,
schraal en lang als een staak, slordig en smerig gekleed, een
echte galgentronie — langs en bij zijn twee zonderlinge bezoekers
gekomen, onder voorwendsel dat de kous van de lamp moest
worden opgehaald, schoon daaraan niet de minste behoefte bestond, doch het was hem niet gelukt het oog der beide klanten
op zich te vestigen, en half verlegen trok hij zich terug met
minachting de schouders optrekkende, voor lieden die zulk een
onbeduidende vertering maakten,
Ten laatste stak de jongste der beide mannen plotseling het
hoofd op, smeet zijn pijp in een vlaag van kwaadheid op den
vloer aan stukken, sloeg met de vuist zoo hard op tafel dat kroezen
en flesschen tegen elkaar tuimelden en began op norschen toon,
1) De naam van een zwaren, gouden keten, die de rijke vrijbuiters om hun hoed droegen.
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„Wel drommels! zou dit mooie heerschap ons voor den gek
houden? Moeten wij dan altijd en eeuwig hier blijven zitten? Bij
mijn ziel! Dat landziekige wachten is goed om iemand razend of
gek te doen worden!"
De grijsaard keek eens op, zag zijn metgezel bedaard aan, en
sprak op kalmeerenden toon :
„Geduld, Pierre, het is nog niet zoo heel laat."
„Geduld! Dat kunt gij heel gemakkelijk zeggen, mijnheer
d'Ogeron," bromde degene, die met den naam van Pierre was
toegesproken, „Maar weet ik waar die duivelsche kerel op dit
oogenblik zit?"
„Meent ge misschien, vriendlief, dat ik daarvan beter op de
hoogte ben? En desniettegenstaande wacht ik, zoo als ge ziet,
geduldig en zonder te klagen."
,,Hum! bromde Pierre, „dat alles is goed en wel. Maar gij,
gij gift mijn oom, en ik, ik ben zijn kameraad, en dat scheelt een
slok op een borrel, niet waar?"
„Daarin hebt ge groot gelijk!" verklaarde de heer d'Ogeron
glimlachende. „En in die hoedanigheid van kameraads, moest de
een voor den ander geen geheimen hebben, is het niet zoo?"
„Juist mijnheer, juist! Trouwens gij weet dit even goed als ik,
want in uw jeugd hebt gij lang en dikwerf genoeg de tochten
tegen de gachupines (Spanjaarden) meegemaakt."
„Ja, toen was het nog een goede tijd, Pierre,"gaf de heer
d'Ogeron toe en smoorde een zucht, „Toen gevoelde Ik mij rechtaf
gelukkig, Toen kende ik leed noch zorgen."
„Och kom, dat behoeft niet tot het verleden te behooren, Gij
zegt daar zoo even, dat gij toen gelukkig waart, nietwaar? Welnu,
zijt gij dit dan nu niet? Al de Broeders der Kust, al de flibustiers
en boekaniers, al de bewoners houden van je en eeren je als een
vader; die allen, en ik in de eerste plaats, wij zouden ons voor u
in stukken laten hakken. Zijn Majesteit, God bescherme hem, —
heeft je benoemd tot onzen Gouverneur . Wat zoudt gij nog
meer kunnen begeeren?"
„Niets, Pierre, ge hebt gelijk," luidde het antwoord met droevig
hoofdschudden. „Werkelijk, ik zou niets meer kunnen begeeren,
Toen bleef het eenige minuten stil, Daarna hervatte de boekanier het gesprek en vroeg met zekere aarzeling in zijn stem:
„Mijnheer d'Ogeron, staat gij mij toe je een vraag te doen?"
„Zeker, vriendlief," antwoordde de grijsaard. „Laat hooren die
vraag?"
„Ja, maar.... misschien doe ik er toch verkeerd aan je zoo
iets te vragen, en toch, rondweg wil ik het je bekennen, ik kan
het niet laten!"
„Goed, goed, ga je gang. Waarom niet? Waarvoor zijt ge bevreesd?"
„Alleen om iets te doen dat je niet aanstaat mijnheer d'Ogeron,
,,

"
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Gij weet dat men mij overigens niet betichten zal erg beschroomd
te zijn uitgevallen,"
„En daarvan ben ik geheel overtuigd, Pierre Legrand, gij, een
onzer vermaardste flibustiers, gij, voor wiens naam alleen de
Spanjaarden sidderen en beven,"
Die welverdiende lofuiting werd door Pierre Legrand met blijkbaar welgevallen aangehoord,
„Nu dan!" sprak hij op den toon van iemand die opeens tot
een vast besluit is gekomen, „Dan zal ik maar zeggen wat er van
de zaak is. Toen mijn pandeling Pitrians mij je brief ter hand
stelde, was natuurlijk mijn eerste werk je te gehoorzamen en mij
met den meesten spoed te begeven naar de plaats waar je mij bescheiden had, hier in „De Gekroonde Zalm","
„Ik ben je zeer verplicht vriend, voor den spoed waarmee te
dezer zake door je is gehandeld,"
„Wat beduidt dat? Het mankeert er maar aan dat ik in het
geheel niet gekomen was, dat zou op mijn woord nog een mooier
stukje geweest zijn! Nu dan, ik ben gekomen, wij hebben gespeeld, wij hebben gedronken, in zooverre goed, het kan zelfs
niet beter, maar toch vraag ik mij zelven gedurig af welke gewichtige beweegreden je er toe gebracht heeft om van Sint Cristoffel incognito naar Port-de-Paix te komen,"
„En die beweegreden zoudt ge gaarne vernemen, is het niet,
Pierre?"
„Ja juist, zoo is het, Altijd wel te verstaan, zoo gij er niets
tegen hebt, mocht dit het geval wezen, houd het er dan voor of ik
niets gezegd heb, en dan spreken wij niet meer daarover."
„Integendeel, vriend, wij zullen er over spreken. Wel was ik
van plan je die mededeeling niet te doen dan in het bijzijn van
mijn neef, je maat, maar daar hij nog steeds wegblijft, zult ge
inmiddels alles vernemen."
„Wij kunnen echter nog een poosje wachten, mijnheer d'Ogeron,
waarschijnlijk blijft hij nu niet lang meer weg."
„Dat kan waar zijn, maar 't doet er niet toe. Trouwens kent
hij mijn voornemens reeds ten naaste bij. Luister dus,"
„0! die schelm! Hij heeft mij daarvan niets gezegd."
„Dat heb ik hem ook verboden,"
„Dan is 't een ander geval, dan heeft hij er goed aan gedaan
te zwijgen,"
„Luister nu goed, want de zaak is de aandacht wel waard, Ge
herinnert je zeker nog hoe de ridder de Fontenay, onverwachts
door een Spaansch eskader aangevallen, na een heldhaftigen
tegenstand genoodzaakt werd Tortue te ontruimen, nietwaar?"
„Zeker herinner ik mij dit mijnheer d'Ogeron, en het is voor
ons allen een grievend hartzeer de Spaansche vlag te zien wapperen boven de Rotshaven, en op die manier bespot te worden
door die vervloekte Gavachos, die ons in ons gezicht schijnen uit
te lachen! Bij den hemel! Ik zou er een lief ding voor over hebben
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om dien beroerden dons een poets te spelen en hen op onze
beurt uit ons eiland te doen verkrassen."
Glimlachend luisterde de heer d'Ogeron naar den boekanier,
boog zich, toen deze zweeg, naar hem toe, drukte zijn hand op
den schouder, keek hem strak aan en zei met zachte en ingehouden stem,
„Welnu, Pierre, mijn vriend, juist dit wil ik ook. Ook ik verlang er sterk naar om de Gavachos eens een leelijken trek te
spelen, en hen uit ons eiland te verjagen,"
„Hoe!deed de ander hooren met zenuwachtige trilling in
zijn stem. „Meent gij dit in ernst? Is dit werkelijk uw voornemen?"
„Op mijn woord, Pierre! Daarom heb ik Sint-Christoffel verlaten en ben incognito naar Port-de-Paix gekomen. Er zijn hier
meer dan te veel Spaansche spionnen en die behoeven volstrekt
niet te weten, dat ik mij zoo dicht bij Tortue bevindt."
„Goed! goed! Als 't er zóó mee gesteld staat dan gaan wij
vroolijke dagen tegemoet!"
„Dat hoop ik,"
„Gij hebt zeker plan op een overrompeling, is het niet?"
„Zeker, zeker, waarom zouden wij de Gavachos niet met hun
eigen munt betalen? Zij hebben ons verrast, wij zullen hen eveneens overvallen,"
„Heerlijk," riep de ander en wreef zich vergenoegd in de handen,
„Ik heb op jou gerekend, Pierre."
„Daaraan hebt gij goed gedaan, mijnheer d'Ogeron,"
„Nu begrijpt ge dat ik van de zaken hier niet op de hoogte
ben; ik moet dus iets weten van hetgeen hier omgaat, dus heb ik
groote behoefte aan allerlei inlichtingen, en niemand is beter in
staat dan juist gij, om mij alles mee te deelen, wat ik noodzakelijk moet weten."
„Vraag maar alles wat ge wilt, dan zal ik je antwoorden, mijnheer d'Ogeron,''
„Welke kapiteins zijn er thans hier?"
„Hum!" deed de ander hooren, terwijl hij de hand langs het
voorhoofd streek, „Wij hebben tegenwoordig wel wat gebrek aan
manschappen, mijnheer, Doch er zijn in ieder geval nog enkele
onzer broeders der Kust, op wie men in geval van nood zou
kunnen rekenen,"
„Drommels, dat is een tegenslag. Wat is er geworden van den
Verdelger?"
„Montbars 1 ) is een maand of zes geleden vertrokken, en sinds
dien tijd heeft men geen berichten van hem gekregen."
„Drommels, drommels," zuchtte de grijsaard, peinzend.
„Zoo staat het er mee! Morgan, de mooie Laurent, Zwartkop
David, Roc de Braziliaan, de Olonner en Luiwammes, allen zijn
1) Zie „De Boekaniers", verschenen bij A. G. Schoonderbeek, Laren (N.-H.).
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zij weg, of misschien wel dood, geen sterveling die het kan
zeggen,"
„Dat ook nog! Dat alles is niet zeer bemoedigend! Wie blijven
er hier dan nog over?"
„Wel, in de eerste plaats, ik zelf,"
„Dat is waar en dat is best, maar wie verder?"
„Wie verder? Ja uitgezonderd vier of vijf, waar staat op valt te
maken, blijft er niet veel bijzonders over,"
„En wie zijn die vier of vijf?"
„Michel, de Baskier, Drack, de Poleter en je neef Philippe„”
„Wie nog meer?"
„Verder weet ik er geen,"
„Hum! een gering aantal, een zeer gering getal, want het zal
een harde strijd zijn, en de Gavachos zullen niet licht daarvoor
de wijk nemen,"
„Voor den drommel, dat hoop ik toch wel degelijk, en de
namen die ik u zoo straks heb opgegeven, mijnheer, moeten je
sinds jaren bekend zijn, als die van kloeke, beproefde, en vastberaden mannen."
„Dat weet ik, mijn vriend, dat weet ik, maar als het ons eens
niet gelukte, dan zou het voor ons een onherstelbaar verlies
wezen, Misschien is het beter er van af te zien,"
„Ik deel die meening niet, mijnheer d'Ogeron, ieder van ons
zal nog eenige flinke boekaniers kunnen aanbrengen,"
„Dat is zoo, maar Tortue is bijna onneembaar, vooral als het
goed wordt verdedigd, en dat zal het geval wezen,"
„Wat dit betreft daarop kunt gij staat maken, Don Fernando
d'Avila, de kommandant van het Spaansche garnizoen, zal zich
eer met al zijn manschappen laten neervellen, dan er aan denken
de vlag te strijken,"
„Daaruit volgt dus, zooals ge ziet, dat het een dwaasheid zou
wezen er verder over te denken hem met zulke beperkte middelen als die ons thans ten dienste staan te verdrijven,"
„Ba! Hebben wij er nooit aan gedacht eerst onze vijanden te
tellen? Nooit, en wij de Broeders der Kust zijn heden nog Jezelf de als in uw dagen, mijnheer d'Ogeron! Geloof mij, en reken
er op dat ieder van ons tien Gavachos staat,"
„Och! Waarom komt Philippe niet? Misschien zou hij ons
goeden raad gegeven hebben,"
„Philippe zou niet anders gesproken hebben dan ik, mijnheer
d'Ogeron,
„Dat kan zijn, vriend, maar de zaak is gewichtig genoeg om
er vooraf zeer ernstig over te beraadslagen,"
„Goed, laten wij dit doen, mits wij het niet opgeven, want ik
zweer je dat thans nu ik je plannen ken, ik daarmee zóó ben
ingenomen, dat bij den hemel! als gij ons in den steek zoudt
laten, ik zelf zonder jou het eiland zal overmeesteren, zoo waar
als ik Pierre Legrand heet en die ellendige Spanjaards haat en
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verfoei. Hoe ik er toe komen zal, ja, waarachtig dat weet ik zelf
nog niet, maar dat doet er niet toe, want het staat bij mij vast
en zeker dat ik er in zal slagen,"
De heer d'Ogeron lachte om die grootspraak van den boekanier, en voegde hem toe: „Bedaar, dwaashoofd, blijf kalm! Ik
heb immers niet gezegd dat ik denk het plan op te geven,"
„Zoo! Nu, dan is het wel!"
Op dit oogenblik kwam er iemand de gelagkamer binnen, die
even bij de deur bleef staan, en een wantrouwenden blik om
zich heen wierp; daarna ontdeed hij zich van zijn mantel en
kwam haastig naar de beide personen die di eenige bezoekers in
de herberg waren, zeker omdat hij hem had herkend."
„He!" riep Pierre, „daar is Philippe! Eindelijk en ten laatste!
Dag maat," deed hij er op volgen en stak hem de hand toe.
„Goeden avond, Pierre," antwoordde de ander, „Hier ben ík!
Wat hebt ge mij te zeggen? Bij den hemel, ik hoop dat het iets
belangrijks zij, want anders, dit verzeker ik je, zou ik het hoogst
kwalijk nemen, dat ge mij genoodzaakt hebt je hier te komen
opzoeken, juist nu ik op het punt stond mijn tijd hoogst aangenaam door te brengen,"
Pierre begon hartelijk te lachen en zei alleen terwijl hij wees
op den heer d'Ogeron, die zich eenigszins achteraf had gehouden
bij de komst van zijn neef:
„Kijk eens!"
Philippe keerde zich naar den ander en riep opgewonden:
„Wel, wel! Als ik mij niet vergis, is daar mijn goede beste
oom! Zijt gij het werkelijk?"
„Drommels!" deed Pierre spottend hoorera, „wie zou je meenen dat het anders kon zijn?"
„Het schijnt je dus genoegen te doen, neef, mij weer te ontmoeten," sprak de grijsaard,
„Daaraan twijfelt gij toch niet, oom?" antwoordde Philippe
en wierp zich ira de armen van den heer d'Ogeron, die gereed
stond hem te omhelzen,
„Neen, Philippe, ik twijfel daaraan niet," luidde het antwoord,
met bewogen stem, „Ik weet dat ge zeer op mij zijt gesteld,"
„Dank voor dat woord, oom! Wel, wel, welk goed gesternte
brengt u naar hier? Komt gij om u voor goed bij ons te vestigen?
Dat zou een heerlijke verrassing voor mij zijn,"
„Het zou kunnen wezen, neef, ik kan daarop nu nog evenmin
ja als neen zeggen, het hangt af van zekere voorwaarden,"
„Noem die dan, oom! ik verzeker u reeds dadelijk dat ik die
in ieder geval aanneem,"
„Zoo! Nu dat is wel eenigszins voorbarig,"
„Waarom? Kan ik iets anders begeeren dan u steeds bij mij
te hebben?"
Zoo pratende had hij een stoel gegrepen en tusschen zijn oom
en zijn kameraad plaats genomen,
.
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Philippe was een knap jong mensch, tusschen de vijf en zesentwintig jaar, lang van gestalte en goed gevormd, misschien iets te
slank, doch zoo goed gespierd, dat hij meer dan gewone kracht
scheen te bezitten en bovendien bedeeld was met bijzondere
vlugheid, Zijn gelaat vooral was zeer fraai, schoon zijn trekken
ietwat verwijfd hadden kunnen genoemd worden, zonder de
vlammende blikken zijner zwarte oogen, die bij de minste aanleiding blijk gaven van de groote mate van energie, waarmede hij
bedeeld was, Ondanks zijn meer dan eenvoudig gewaad, toonde
geheel zijn voorkomen een aangeboren gemakkelijkheid van vormen en manieren die genoegzaam bewezen, dat hij van goede
afkomst was, Zijn oom nam hem met innig welgevallen waar en
scheen zich niet te kunnen weerhouden hem voortdurend aan te
zien, De jonge man moest er om glimlachen en zei, terwijl hij
den grijsaard nogmaals omhelsde:
„Zeg mij toch eens oom, waarom u mij vooraf geen bericht
hebt gegeven van uw komst? Het zou mij zooveel genoegen hebben gedaan met uw komst bekend te zijn geweest."
„Dat kon niet, Philippe, dat mocht niet, Mijn verblijf hier moet,
tot nader order, voor een ieder geheim blijven, Ik ben hier gekomen strikt incognito,"
„Ei!" deed de ander hooren, „Dat verandert de zaak geheel
enal, Dan hebt gij zeker een of ander plan?"
,,Ja," viel Pierre in, „en een zeer gewichtig plan ook,"
„Zoo, zoo, maat, naar het schijnt, zijt gij reeds op de hoogte
van de zaak,"
„Drommels, ja! Of ik daarvan op de hoogte ben!"
„Best, maar dan zal oom het mij ook wel willen vertellen,"
„Zeker, zelfs niets liever dan dat, te eer omdat ik zeer verlangend ben, je meening te vernemen."
„Wat het ook wezen moge, gij hebt het zeker wel bij het
rechte eind, oom,"
„En zóó oordeelt ge, terwijl ge nog niet eens weet waarin die
waashoofd!" gaf de grijsaard
plannen bestaan! Ge zijt een echt dwaashoofd!"
lachend ten antwoord,
„Dat doet er ook niets toe, oom; voor mij staat het boven
alles vast, dat gij geen ongelijk hebben kunt. Maar nu genoeg
daarvan! Aan u is het woord, ik luister,"
„Kort en bondig, 4e reden van mijn komst naar hier bestaat
in mijn verlangen om, met hulp mijner oude kameraden, het
eiland Tortue te heroveren en de Spanjaarden daaruit te verjagen,
„Zoo!” bracht Philippe met moeite uit, terwijl zijn gelaat opeens doodelijk bleek werd.
„
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II

,

DE KAPEL DER HEILIGE MAAGD,
Ongeveer vijftien of • zestien mijlen van Port-de-Paix, ligt
midden in een prachtige savanne, waar een breede stroom door
loopt, en die door hooge bergen beschut is voor den zeewind,
een alleraardigst Spaansch stadje genaamd San Juan de Goava,
dat toen ter tijd van vier tot vijf duizend inwoners bevatte, Daar
het door de ligging blootgesteld was aan de aanvallen der boekaniers, was het omringd door grachten en wallen, die voldoende
zekerheid gaven tegen een onverhoedschen aanval van die geduchte buren,
Bijna in het midden van de voornaamste straat van dat stadje
stond in die dagen een woning, gebouwd van roode steenen; de
hoofdingang, geschraagd door een paar kunstig bewerkte pilaartjes, die tevens de boog boven de deur steunden, gaf toegang tot
een ruim voorplein, en in het midden daarvan bevond zich een
waterput, Door een bordes met dubbelen opgang kwam men in
het hoofdgebouw, dat aan beide kanten geflankeerd werd door
twee zeer sierlijk uitgehouwen torentjes,
Tegen acht uur 's morgens heerschte, op den dag waarop ons
verhaal een aanvang neemt, een buitengewone drukte in die
woning, waar toen een hotel of posada gevestigd was, terwijl die
thans waarschijnlijk niet meer bestaan zal,
Knechts liepen met veel beweging het huis in en uit ; reizigers
kwamen, reizigers vertrokken; Mozes de Mulas (muilezeldrijvers)
dreven hun recuas (lastdieren) bijeen; peones tuigden paarden
op, of geleidden die naar den drinkbak; geen wonder dus dat de
lucht weergalmde van geroep, geschreèuw en gevloek, met al die
radheid van tong en de woordenrijkheid, eigen aan de zuidelijke volken,
Op een oogenblik dat dit rumoer juist vrij hevig was, reed
iemand het plein op, die zich zeer zorgvuldig in de plooien van
zijn wijden mantel had gewikkeld, Haastig schoot een peon, die
zeker op zijn komst had gewacht, op hem af, greep de teugel van
het paard, hielp bij het afstijgen, en drong zich naar hem toe, om
hem in te fluisteren;
„Naar de kerk de la Merced."
„Dank je!" antwoordde de ruiter eveneens op gedempten toon,
liet daarop een goudstuk glijden in de hand van den peon, keerde
zich toen om zonder zich verder met zijn paard te bemoeien, trok
de plooien van zijn mantel over het gelaat, en ging met haastigen
tred het plein af, in de richting van de kerk, die kort daarbij en
in dezelfde straat stond,
Als zoo menig godsdienstig gebouw uit de Spaansche tijden,
kon de kerk de la Merced in San Juan de Goava terecht een
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juweeltje genoemd warden, zoowel wat het uit- als het inwendige betrof,
Behalve twee vrouwen, diep gedoken in haar kappen, en die
geknield ijverig schenen te bidden, was er niemand in de kerk
aanwezig
Op het geraas, veroorzaakt door de komst van een persoon,
wiens sporen over de zerken kletterden, keken de beide vrouwen op.
De onbekende hield een oogenblik zijn blik strak op haar gericht, terwijl hij inmiddels doorliep naar een biechtstoel in den
hoek van een der zijkapellen. Daar hield hij stil, liet zijn mantel
vallen, kruiste de armen over de borst en scheen te wachten,
Nadat zij even fluisterend met elkaar hadden gesproken,
stonden de twee vrouwen op; de een begaf zich naar de deur van
de kerk, de andere liep, hoewel ietwat verlegen en vreesachtig,
regelrecht naar den biechtstoel waar de jonge man was blijven
staan.
Dicht bij hem gekomen wierp zij haar sluier achterover, en
toonde het gezichtje van een zestienjarig meisje, mooier dan een
dichter zou kunnen beschrijven,
De edelman boog hoffelijk voor haar, en mompelde met een
stem die getuigde van zijn aandoening:
„Dank, innigen dank, Juana, daar gij mij deze beslissende
bijeenkomst hebt toegestaan."
„Misschien heb ik er verkeerd aan gedaan," luidde haar antwoord, gegeven op uiterst droevigen toon, „doch ik wilde niet
vertrekken zonder je nogmaals vaarwel te hebben gezegd."
„Helaas!" sprak hij klagend, „Is uw vertrek dan zóó aanstaande?"
„Dezen avond, of op het laatst morgen gaat het fregat, waarop
wij ons moeten inschepen onder zeil, Spoedig zullen wij dus voor
altijd gescheiden zijn, en spoedig zult ge mij dan ook vergeten
hebben, Philippe„”
„Ik je vergeten! Juana! .... Maar neen! Dat kunt ge niet gelooven!" riep hij met smartelijke heftigheid,
Het jonge meisje schudde droevig het hoofd, en sprak:
„Uit het oog, uit het hart."
De jonge man zag haar teeder aan, greep haar hand die hij
innig drukte, en vroeg met bevende stem:
„Zult gij mij dan vergeten, Juana?"
„Ik?! Neen, neen! Ik zal sterven getrouw aan mijn eerste,
mijn eenige liefde, Maar gij, Philippe, ge zijt jong, ge zijt knap...
Van mij gescheiden door den onmetelijken afstand der zee, zonder hoop om mij ooit weer te zien, zal het een andere vrouw
vroeger of later gelukken, uit uw hart de liefde voor mij en uit
uw geheugen de herinnering aan mij te verbannen."
Eén oogenblik bleef het stil, toen hernam de jongeman:
„Juana, gelooft ge aan mijn liefde?"
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„Ja, Philippe, ik geloof er aan! Ik geloof er aan met al de
kracht mijner ziel."
„Als dat zoo is, waarom twijfelt gij dan aan mij?"
„Ik twijfel niet aan je, Philippe.... Maar ach! ik vrees voor
de toekomst."
„De toekomst behoort aan God, Juana, Hij, die ons thans
scheidt, kan zoo het Hem behaagt, ons later weer tot elkaar
brengen."
„Neen, nooit zal ik Hispaniola terugzien, daarvan heb ik een
voorgevoel, Ik zal sterven in woeste en onbekende streken, waar
ik veroordeeld ben te leven, ver van alles wat ik liefheb,"
„Toch niet, Juana, ge zult daar niet sterven. want zoo gij, een
arm zwak kind niet kunt terugkeeren, ik, ik ben een man, ik, ik
ben kloek en sterk, en zal middelen weten te vinden, om weder
bij je te komen,"
„0!" riep zij in verrukking, doch na die oogenblikkelijke opwelling, mompelde zij, „Neen, neen, op zulk een groot geluk
durf ik niet hopen,'
Op het hooren van die verzuchting glimlachte Philippe even,
en zei op vleienden toon: „Lief schepseltje!"
Lang duurde de blik die het jonge meisje hem toewierp onder
de half gesloten oogleden, toen sprak zij:
„Ach! Philippe, gij zijt een fier en dapper edelman.... zoo
veel vrouwen benijden elkaar wellicht het voorrecht met je vereenigd te worden, en ik, ik ben niets dan een arm meisje....
„Wat wilt ge daarmee zeggen, Juana? Gij, aan wie ik boven
ieder de voorkeur geef?"
„Ja, dat meent en gelooft ge nu, Philippe, maar later dan
zal...."
„Nooit!" verzekerde hij op stelligen toon. „Dit herhaal ik nogmaals, Juana!"
Droevig en meermalen schudde zij het hoofd, en de jonge man
keek haar strak aan, verwonderd over dit volhardende wantrouwen,
„Philippe, thans is het misschien voor het laatst dat wij gelegenheid hebben met elkaar te zijn, Laat mij nu uitspreken, mijn
vriend," deed zij er op volgen, en legde haar poezelig handje op
zijn mond, als om hem te beletten haar in de rede te vallen. „Ik
wil niet van je scheiden zonder dat ge weet wie ik ben, Mijn
naam toch is het eenige wat gij van mij kent.... Een paar
maanden is het nu geleden, dat een jong meisje, onvoorzichtig
genoeg zich te wagen in de groote savanne, plotseling werd
aangevallen door een woedender stier, Het razende dier had
reeds van twee paarden den buik opengereten, haar bedienden
doen vluchten, en rende toen op haar aan met gebogen kop en
onder ijzingwekkend geloei, Het jonge meisje, buiten haar zinnen
door angst en vrees, vluchtte radeloos over de vlakte, en haar
paard gewaar geworden hoe het in ijlende vaart vervolgd werd
De Zeeschuimers.
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door het woedende dier, rende nu hier dan daar heen. Juist op
het oogenblik dat zij alle hoop verloren en haar ziel in een
laatst smeekgebed aan God aanbevolen had, daagde een man op,
die zich vastberaden tusschen haar en den stier pl atste en zijn
geweer afschoot. Het monsterachtige dier rolde, als door den
bliksem getroffen op den grond, en na een gebrul van machtebooze woede lag het dood vlak voor de voeten van hem die het
had neergeveld. Dat jonge meisje was ik, Philippe en gij, gij
waart haar redder, Dat vreeselijke voorval herinnert ge je nog,
is het niet zoo?"
„Ja, Juana," luidde het opgewonden antwoord. „Met dankbaarheid herinner ik het mij, want daaraan heb ik het geluk te
danken van je te kennen,"
„Luister nu verder, mijn vriend. Ge hebt mij toen ontmoet, rijk
gekleed en omringd door bedienden, heeft dit je misschien doen
gelooven dat ik behoorde tot een adellijke familie?"
„Ik heb niets geloofd en aan niets gedacht Juana, dan alleen
daaraan dat ik je dadelijk lief had,"
Zuchtend wischte zij een traan weg, en hernam:
„Men noemt mij Juana; zoo min mijn vader als mijn moeder
heb ik gekend, doch men heeft mij verteld dat mijn moeder bij
mijn geboorte gestorven, en mijn vader vóór mijn geboorte in een
oorlog gesneuveld is, Dat is alles wat ik van mijn familie weet,
zelfs den naam van mijn vader heeft men nooit tegen mij uitgesproken. Mijn eerste levensjaren zijn voor mij in een sluier
gehuld, ik kan mij daarvan slechts dit herinneren, dat ik, naar
het schijnt, toen in een andere streek heb vertoefd, daarna lang
op zee geweest ben, en vóór mijn verblijf op Hispaniola geleefd
heb in landen waar de hemel niet zoo helder, de zon niet zoo
warm is, en de boomen veel donkerder zijn; doch dit alles is
wellicht niets dan een verkeerde voorstelling zonder de minste
waarde. Ook komt het mij voor alsof ik vroeger een andere taal
dan de Spaansche heb hooren spreken, en zelf gesproken heb,
maar welke taal dit kan geweest zijn, weet ik evenmin te bepalen. Het eenige waarvan ik meen zeker te kunnen zijn, is dat ik
in het geheim door een invloedrijke familie word beschermd, die
steeds voor mij zorgt en een wakend oog op mij houdt, Don
Fernando d'Avila, mijn voogd, is geen bloedverwant van mij, ook
dit weet ik zeker, Hij is een soldaat, die zich heeft weten op te
werken, doch die zijn tegenwoordige hooge -betrekking, en de
nog aanzienlijkere die hem is toegezegd, meer dan waarschijnlijk,
alleen heeft te danken aan al de zorg die hij sinds mijn kindsheid
aan mij heeft betoond, Nu kent ge mijn geschiedenis, die kort,
droevig en in hooge mate geheimzinnig is, doch ik acht mij verplicht, ook om de liefde die ik voor je koester je die te doen
kennen, in de vaste overtuiging dat ik daardoor een heiligen
plicht vervul, terwijl ik mij zonder klacht zal onderwerpen aan
je wil, hoe die ook zijn moge."

a
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De jonge man zag haar een oogenblik aan met een moeilijk te
beschrijven uitdrukking, waarin zoowel liefde als schaamte en
smart te bespeuren waren, en sprak eindelijk met trillende stem:
„Juana, ge zijt een braaf en edel meisje, je hart is zoo rein
als dat van een engel! Ik ben je liefde onwaardig, want ik, ik heb
je bedrogen,"
„Gij, Philippe, gij ! Ge zoudt mij bedrogen hebben? Dit kan
niet zijn, dat is onmogelijk!" verzekerde zij glimlachend en met
schitterende oogen, „Ik geloof je niet."
„O! Ik dank je Juana, Maar laat mij nu op mijn beurt, je
zeggen wie ik ben,"
„Wel, dat weet ik immers! Ge zijt een dapper en knap edelman, dien ik liefheb, Waartoe hoef ik meer te weten?"
„Laat mij uitspreken, Juana, Eerst moet ge met alles bekend
zijn, en dan staat het aan je om mij te veroordeelen of vrij te
spreken, Het is zooals ge gezegd hebt, ik ben een edelman, en
zelfs een edelman uit een oud geslacht, maar ik ben arm,"
„Meent ge dat ik daar iets om geef?"
„Niets, dat weet ik, doch ik moet je een geheim mededeelen,
een geheim zoo ontzettend, dat dit, wanneer gij er mede bekend
zult zijn, wellicht voor goed en voor altijd ons geluk vernietigen
zal,"
„Vervolg," sprak zij kalm, en schudde het hoofd als een blijk
van zwijgende ongeloovigheid.
„Ik ben geen Spanjaard, Juana,"
„Ook dat weet ik," gaf zij glimlachend te kennen, „en ook
dat ge een Franschman zijt, en nog bovendien dat gij een der
aanvoerders zijt bij die geduchte vereeniging van Ladrones, zooals
de Spanjaarden hen noemen, die vereeniging waarvoor de Castiliaansche macht beeft en siddert . Is dat nu het ontzettende geheim dat ge huivert mij mede te deelen? Luister eens, vriend,
reeds sinds lang ben ik geheel op de hoogte van alles wat je
aangaat, Ge zijt immers een deel van mijn eigen ik?"
„Dus schenkt ge mij vergiffenis?"
„En wat zou ik je moeten vergeven, Philippe? Bedenk eens
goed, ik, ik ben geen man, ik ben een vrouw, en weet zelfs niet
zeker of ik van Spaansche afkomst ben, Die twist en die strijd
laten mij koel, en zijn mij onverschillig. Nog eens, ik ben een
vrouw, en een vrouw die je zielslief heeft, het overige gaat mij
niet aan,"
„O! Juana, wees gedankt voor die woorden, nu herleef ik."
„Hebt ge dan getwijfeld, Philippe?"
„Ik durfde niet hopen," bekende hij aarzelend.
„Alleen de vrouw is in staat om in waarheid te beminnen,"
mompelde zij weemoedig. „Helaas! Nu moeten wij scheiden,"
„Neen! Neen! Nog niet, er is immers niets dat je er toe dringt."
„Waarom zouden wij ons leed verzwaren, door het bittere
afscheid nog langer uit te stellen?"
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„Staat ge er dan op dat wij elkaar nimmer terugzien?"
„Ach! Hoe zoudt ge, na alles wat ge nu van mij weet, mij
nog uwer waardig keuren! Ik ben immers niets dan een arm,
verlaten meisje,"
De oogen van Philippe schitterden als door vuur, toen hij zei:
„Kom mede."
„Waarheen wilt ge mij brengen?"
„Kom, Juana, aan den voet van het altaar zal ik je antwoorden,
Bevend tusschen hoop en vrees volgde zij hem naar de zijkapel,
gewijd aan Onze Lieve Vrouw der Smarte,
„Kniel naast mij, Juana, en onthoud goed de woorden die ik
ga uitspreken. Aanvaard den eed dien ik wil afleggen in tegenwoordigheid van de Moeder Gods,"
Zonder een woord te uiten knielde het jonge meisje, Toen
sprak de jonge man met vaste stem:
„Ik zweer dat ik nooit iemand anders beminnen zal dan jou.
Ik zweer dat ik je zal opzoeken, naar welke plaats of plek waarheen men je ook brengen moge. Ik zweer dat ik bij je zal wezen
nog eer een jaar verloopen is, Dat de Heilige Maagd, die mij ziet
en hoort, mij straffe zoo ik dezen eed niet gestand doe, die uit
het diepste van mijn gemoed opwelt."
„Ik zweer, Philippe, dat ik op je zal blijven wachten, en op
je vertrouwen zal, wat er ook gebeuren moge," luidde het antwoord van het jonge meisje, dat de handen vouwde en de oogen
opsloeg naar het beeld der Moeder Gods,
Toen stonden zij op,
„Luister, Juana," hernam Philippe, en trok een ring van een
der vingers van zijn linker hand, „neem dezen ring, het is onze
verlovingsring. Gij alleen kunt door dien terug te zenden mij
mijn vrijheid teruggeven,"
„Het zij zooals ge wilt, Philippe, ik heb je lief en geloof in
je, daarom neem _ ik je ring aan, maar neem gij wederkeeerig
dezen," bij die woorden bood zij hem een diamanten ring aan
van groote waarde, „dien ik altijd heb gedragen, Toen ik nog
jong was, hing die aan een gouden kettinkje om mijn hals, misschien is die nog een herinnering van mijn moeder, als laatste
gift die zij stervende aan mij vermaakte, Bewaar dien, thans behoort hij aan jou, want nu ben ik je verloofde, en voor God
j e vrouw,
Op het oogenblik dat de jonge lieden dus hun ringen verwisselden, brak een zonnestraal door de ramen der kerk en overgoot
beiden met schitterend licht, Glimlachend zei de jonge man:
„Ik beschouw dit als een goed voorteeken, Juana, wij zullen
gelukkig wezen, de Heilige Maagd beschermt ons en keurt onze
liefde goed,"
„Zij zij gezegend!" antwoordde Juana met vroom vertrouwen.
„Wanneer reist ge af, Juana, en waarheen?"

21
„Ons vertrek is nog niet vast bepaald, Don Fernando d'Avila
verwacht ieder oogenblik zijn benoeming tot Gouverneur van
Panama,"

„Zoo ver!" zuchtte hij, en fronste het voorhoofd,
„Helaas! Ge ziet dus dat wij voor altijd gescheiden worden,"
„Zeg dat niet, mijn liefste, Voor sommige menschen is niets
onmogelijk! Ik heb er een eed op gedaan dat ik mij weer bij je
zal voegen, en dien eed zal ik vervullen,"
„Dat geve de hemel!"
„Maar, daar valt mij iets in, don Fernando d'Avila is immers
voor Spanje gouverneur van het eiland Tortue?"
„Zeker,"
„Hij staat bekend als een flink krijgsman en een tegenstander
die niet gering moet geacht worden, Trouwens dit hebben wij
reeds ondervonden,"
„Vanavond of morgen moet ik mij naar hem begeven; van het
eiland Tortue vertrekken wij naar het vasteland, Het zal je dus
nu duidelijk worden, Philippe, dat wij, tenminste voor langen
tijd, er niet op kunnen hopen elkaar weer te ontmoeten,"
„Dat blijft de vraag, liefste! Immers ben ik ook hierheen gekomen, te midden van mijn vijanden? Waarom zou het mij dan
ook niet gelukken op het eiland Tortue te komen? Het een zal
toch wel niet zooveel moeilijker zijn dan het andere."
„Maar als ge herkend wordt, dan zou dit uw dood ten gevolge hebben,"
„Wees gerust, kindlief, dat gevaar is niet zóó dreigend als
ge meent."
Juana slaakte een droevige zucht, en hernam een oogenblik
daarna;
„En nu, Philippe, laat ons scheiden,"
„Waarom nu reeds, liefste Juana?" v roeg de jonge man
dringend,
„Het is noodig, Philippe, Als ik langer wegbleef, zou dit vermoeden kunnen doen ontstaan, En buitendien wij denken immers
elkaar terug te zien? Thans gevoel ik mij gelukkig, want hoop
bezielt mij weer,"
„Ik zal gehoorzamen, en heengaan, omdat gij het eischt! Doch
nog één woord."
„Spreek,"
„Wat er ook moge gebeuren, wat men u ooit van mij mocht
zeggen, één ding moet gij nooit van mij gelooven, en dat is, dat ik
ooit zou ophouden je lief te hebben,"
„Ik vertrouw je, Philippe, ik zal alleen jou gelooven, dat
zweer •ik j e,"
„In dien eed berust ik, Juana, die zal van nu aan onuitwischbaar in mijn herinnering blijven, en nu, liefste, verlaat ik je vol
moed, hoop en vertrouwen, daarom zeg ik niet vaarwel, maar
tot weerziens!"
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„Tot weerziens, Philippe," luidde haar antwoord, terwijl zij
hem de hand reikte,
Een oogenblik hield de jonge man het mollige handje in de
zijne, kuste het innig en herhaaldelijk, deed zijn uiterste best om
bedaard te blijven, doch sprak toch met gesmoorde stem:
„Tot weerziens, Juana, tot weerziens!'
Toen keerde hij zich opeens om, en verliet met haastige stappen het kerkgebouw,
Dona Juana oogde hem na, tot hij in het voorportaal uit haar
gezicht was, viel toen voor het altaar van Onze Lieve Vrouw der
Smarte op de knieën en sprak zuchtend en snikkend door ontroering:
„Tot Weerziens, lieve, beste Philippe!"
Haar vertrouwd kamermeisje dat op het vertrek van deli jongen man scheen gewacht te hebben, kwam nu stil naar haar toe,
en zei:
„Senorita, het is reeds zóó lang geleden sedert wij uit de
casa (huis) hier zijn gekomen, zijt gij niet beducht dat men uw
afwezigheid te lang zal vinden?"
„Maar wij zijn immers naar de kerk geweest, Cigala?"
„Zeker, senorita, en zelfs in een zeer fraaie kerk, Toch zou
het misschien beter zijn, die nu te verlaten en terug te keerera
naar de casa, Wij moeten immers nog alles in gereedheid brengen voor uw vertrek?"
„Daarin hebt ge gelijk, maar misschien kom ik hier nooit meer
terug, en dus," voegde zij er zuchtend bij, „Cigala, wees goed en
geduldig en gun mij nog enkele minuten om aan de Heilige
Maagd mijn gebed op te dragen voor hem, dien ik liefheb,"
Als een verstandige en voorzichtige vrouw schudde de duenna
het hoofd; toch bleef zij wachten, Eenige minuten daarna gingen
de beide vrouwen de kerk uit, weder zeer dicht gehuld in haar
dichte sluiers, In het portaal ontmoetten zij iemand, die dicht in
zijn mantel gewikkeld, haar groette met een hoogst hoffelijke
buiging, Z000dra het jonge meisje hem zag kon zij een lichte
siddering niet onderdrukken; zij drong zich tegen de duenna aan,
en vroeg, terwijl zij sneller doorliep, met ingehouden en fluisterende stem:
„Zoudt ge denken dat hij ons herkend heeft?"
„Wie zal het zeggen!" antwoordde de duenna op denzelf den
toon,
De onbekende was in het portaal blijven staan, en wierp hen
een spottenden blik na,
„Dat is jammer," mompelde hij, „ik ben een kwartier te laat
gekomen! Doch geduld maar,"
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III,
DE PANDELING.
Eer wij ons verhaal voortzetten, moeten wij thans en wel voor
de laatste maal, een uitweiding maken, om met enkele woorden
nader te verklaren wat die geduchte vereeniging der boekaniers
of Broeders der Kust, waarvan wij reeds meermalen hebben gesproken, eigenlijk was, tevens hoe zij ontstaan, en op welke wijze
het haar gelukt was, zich op zulk een hechten grondslag te
vestigen,
Flavia Gioia, een burger van Amalfi, in het koninkrijk Napels,
had, door in 1303 den zeilsteen, die tot dusverre uitsluitend aan
boord der schepen gebezigd werd, te volmaken en een kompas te
vervaardigen, een grooten dienst aan de zeevaart bewezen, Door
die uitvinding toch werden de zeevaarders ontheven om steeds
langs de kust te houden, en in staat gesteld in volle zee te
stevenen, ver buiten het gezicht van eenig land, en dit had weer
ten gevolge dat van lieverlede meer en meer die zucht tot nieuwe
ontdekkingen ontstond, welke de mensch later met het gebied
over de zee zou begiftigen, en hem eerst toen als het ware, het
bezit van den ganschen aardbol verzekeren zou dien hij nu in alle
richtingen kon doorkruisen.
De scheepvaart begon dan ook in het jaar 1322 een hoogere
vlucht te nemen, aangewakkerd door de stoute en gewaagde
tochten der Spanjaarden naar de Kanarische eilanden over een
afstand van ongeveer vijfhonderd mijlen van de Spaansche kust,
waar zij zich dikwerf ontscheepten om de inboorlingen tot slaven
te maken,
De Portugeezen waren de eerste, die een geregeld plan tot ontdekkingsreizen ontwierpen, en wel ten gevolge van de verdrijving
der Mooren uit Portugal, Die ontdekkingsreizen geschiedden natuurlijk in de richting van het Afrikaansche vasteland; wij behoeven hier niets verder mede te deelen over de gevolgen van
die gewaagde ondernemingen en bepalen ons tot de opmerking
dat het in de school van die stoutmoedige zeelieden was, dat
Christophorus Columbus zich vormde, de man, voor wien de eer
bewaard bleef, een verloren werelddeel terug te vinden,
Hoe zonderling en vreemd verliepen de gebeurtenissen eer hij
het zoover mocht brengen! Columbus toch had reeds meermalen
getracht verschillende souvereinen voor zijn plan te winnen. Te
vergeefs, hier noemde men hem gek, elders een dweeper, overal
en door allen werd hij meer of minder ruw afgescheept, tot hij
zich ten laatste wendde tot Ferdinand en Isabella, die zich toen
bevonden vóór Grenada, dat door hen werd belegerd. Lang en
breed werd dáár de zaak besproken, doch met hetzelfde gevolg,
weder ondervond hij een weigering en thans zonder de minste
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hoop meer van te slagen, verliet hij het kamp om naar Engeland
te vertrekken, waarop hij vroeger reeds meermalen plan had gehad. Doch de val van Grenada deed opeens de inzichten der beide
soevereinen veranderen, en bracht hun er toe de aanbiedingen te
aanvaarden, die reeds op zulk een af doende wijze door hen
waren verworpen,
Christophorus Columbus was vertrokken en had reeds eenige
mijlen afgelegd toen hij door een koerier van de Koningin werd
ingehaald. Wantrouwend geworden door de zoo herhaaldelijk
ondervonden teleurstellingen, aarzelde hij en ging er half onwillig
toe over naar Santa-Fé terug te keeren, waar het hof zich destij ds ophield,
Te Palos-de-Moguerras, een klein havenstadje in Andalusië
werd de vloot uitgerust, die voor Spanje een nieuw werelddeel
moest aanbrengen, De uitrusting, zooals die door de Koningin
bevolen werd, was verre van te beantwoorden aan het grootsche
plan dat men ging beproeven, en de gansche uitgave daarvoor
besteed bedroeg niet meer dan honderdduizend franken, Columbus werd benoemd tot admiraal en onder zijn bevel het eskader
gesteld dat slechts bestond uit drie schepen van middelbare
grootte, zoodat zelfs twee daarvan niet veel meer waren dan
tamelijk groote booten. De admiraal scheepte zich in aan boord
van de Santa Maria; Martin Alonso Pinton voerde het bevel over
La Pinta met zijn broeder als loods en La Nina werd gesteld
onder kommando van Yanez Pinson, De schepen hadden voor een
jaar levensbehoeften aan boord en een bemanning van negentig
koppen, zoowel matrozen als edellieden, die den avontuurlijken
tocht van Columbus wilden deelen, Den derden Augustus 1492,
even vóór zonsopgang, ging het eskader onder zeil uit de baai van
Saltes, bij Huelva, in tegenwoordigheid van een menigte toeschouwers, die de beste wenschen uitten voor den goeden uitslag van de zoo buitengewone onderneming, doch waarvan de
meesten geen verwachting koesterden die stoutmoedige zeelieden
ooit te zullen terugzien,
Na een reis van vijf en zestig dagen, ontdekte men eindelijk,
Vrijdag den 12 October 1492, bij zonsopgang het eiland Guanahani of San Salvador, een der Lucaische of Bahama-eilanden.
Daarmede was het groote en tot dien tijd onbewezen vraagstuk
opgelost en het nieuwe werelddeel ontdekt, of juister gezegd,
teruggevonden, Toch was het eerst op zijn derden tocht dat het
Columbus mocht gelukken om werkelijk het vasteland van Amerika te bereiken, Den eersten Augustus 1498, stond de matroos
Alonso Perez, geboortig uit Huelva, in de mars op uitkijk, en
kreeg het eiland Trinidad, aan de kust van Guyana, bij de
monding van de Orinoco, in het oog. Daarna westwaarts sturend,
ontdekte de admiraal het vaste land, en zeilde langs de kusten
van Paria en Cumana, waar hij meermalen voet aan wal zette.
Reeds dadelijk na den eersten tocht van den admiraal, hadden

,
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Ferdinand en Isabella, verrast door het prachtige en zoo onverwachte slagen der expeditie, het raadzaam geoordeeld de noodige
maatregelen te nemen, ten einde zich het bezit en den eigendom
der landen te verzekeren, waarmede een geniaal avonturier hen,
als het ware, tegen hun zin begiftigd had, en tegelijk van al die,
welke wellicht nog door hem zouden worden ontdekt.
Zij volgden het voorbeeld der Portugeezen, die in 1438 zich
door Paus Eugenius IV het recht hadden doen verleenen op al de
streken die door hen mochten ontdekt warden, van Kaap Non tot
aan het Indische vasteland, Ferdinand en Isabella wendden zich
dus tot Paus Alexander VI om van hem de bevoegdheid te verkrijgen niet alleen tot inbezitneming van de ontdekte landstreken,
maar ook van alles wat later nog mocht warden ontdekt.
Alexander VI, een Spanjaard van geboorte, vond het zeer aangenaam aan Koning Ferdinand een dienst te kunnen bewijzen, en
maakte dus niet het minste bezwaar om het gevraagde verzoek
toe te staan, Met een vrijgevigheid die hem niets kostte, maar
buitendien het gezag en de aanspraken der Pausen op de wereldheerschappij slechts vermeerderde, vaardigde hij een bul uit waarbij aan de Spaansche kroon al de landen werden toegekend, die
voor Ferdinand en Isabella waren ontdekt of in het vervolg van
tijd noch mochten ontdekt worden, Om echter iedere tegenstrijdigheid met de reeds vroeger aan Portugal verleende concessie
te voorkomen, stelde Alexander VI als grens tusschen die beide
mogendheden een denkbeeldige lijn die verondersteld werd te
loopera van pool tot pool, en getrokken is honderd mijlen westwaarts van de Azorische eilanden; zoo doende uit de volheid van
zijn macht alles wat oostwaarts van die lijn lag aan Portugal toewijzende, en al de landen en streken westwaarts aan Spanje.
Die bul werd uitgevaardigd in 1493 door een Paus, die op eigen
gezag beschikte over uitgestrekte streken, die niet alleen hem niet
toebehoorden, maar waarvan hij de ligging, ja het bestaan zelfs
niet bepalen kon, en zich grondende op die beschikking te hunnen
gunste, beweerden de Spanjaarden wettige eigenaars te zijn van
Amerika, beschouwden het als verbeurd verklaard, uitsluitend
te hunnen voordeele, en verboden den overigen volken niet slechts
om er zich te vestigen maar zelfs om er te landen met het doel
met de inboorlingen handel te drijven,
Heden ten dage zouden terecht zulke aanmatigingen eenvoudig te ongerijmd geacht, en met verontwaardiging afgewezen
worden, doch toen ter tijd verhief zich in gansch Europa geen
enkele stem daartegen, De oude wereld was in dit tijdperk veel
te druk in de weer om zich eenigszins te herstellen van al de
doorgestane onheilen en de verschillende nationaliteiten, die zoozeer hadden geleden door de invallen der barbaren, weer tot
vroegere sterkte en aanzien te brengen, dan dat men zich zou
bemoeien met expeditiën naar vreemde streken of de kolonisatie
van onbekende landen, Vandaar dat die zaken meer dan een
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eeuw in denzelf den staat bleven, en Spanje, meesteresse der
zee, waarover zij scherp toezicht hield bleef ongestoord al het
goud en de schatten der nieuwe wereld naar haar havens overvoeren,
Doch hoe streng ook door het Spaansche gouvernement het
verbod werd toegepast, toch was het enkelen vreemdelingen
gelukt het waakzaam oog harer politie te verschalken, en in
Europa teruggekeerd toonden zij dáár het verkregen goud, en
deden allerlei fabelachtige verhalen over de onbekende streken,
door hen in alle richtingen doorkruist, Die verhalen, van mond
tot mond herhaald, werden steeds mooier gekleurd en vergroot,
in die mate dat de hebzucht daardoor ten sterkste werd aangevuurd, zoodat weldra uit alle havens van Engeland en Frankrijk,
ja zelfs uit Duitsche zeeplaatsen expedities vertrokken bestemd
tot ontginning van het nieuwe El Dorado,
De Spanjaarden die te goeder trouw zich zelven hielden voor
wettige eigenaars van de nieuwe wereld, beschouwden dit als
roof jegens hen gepleegd, trokken op de vreemdelingen los en
behandelden hen als zeeroovers, Ongelukkigerwijze waren zoo
min Frankrijk en Engeland als de overige naties in het bezit van
vloten in staat om tegen die van Spanje vijandig op te treden, te
minder nog daar de laatste reeds lang op krachtdadigen voet was
ingericht, De andere gouvernementen moesten dus het hoofd buigen en, hun schaamte verkroppend, hun onmacht erkennen,
In die dagen nu was het, juist in den tijd toen de oppermacht
ter zee voor goed aan Spanje verzekerd scheen, dat enkele geheel op zich zelf staande avonturiers arme ongelukkige slachtoffers van de burger- en godsdienstoorlogen die een vrij
onzekere schuilplaats hadden gevonden op afgelegen eilanden ïn
den Atlantischen Oceaan, ook in dat laatste toevluchtsoord werden bestookt en besloten te doen, wat gansch Europa niet had
durven wagen.... onversaagd wierpen zij den handschoen aan
den Castiliaanschen Kolos toe,
Die avonturiers behoorden tot verschillende naties, spraken
verschillende talen, beleden verschillende godsdiensten, maar
waren aan elkander verbonden door de ellende en door hun
gemeenschappelijken haat tegen de verdrukking der Spanjaarden,
en zij waren de mannen door wie tot stand werd gebracht die
geduchte vereeniging van de „Broeders der Kust", die bijna een
eeuw' lang de Spaansche macht in bedwang hield en de grondslag
werd van de Europeesche koloniën in de nieuwe wereld.
In de dagen dat dit verhaal voorvalt, bezat Frankrijk slechts
een gering aantal oorlogsschepen, die de havens niet verlieten
dan voor korte reizen langs de kusten, zoodat de handelsvloot
tot eigen bescherming aan zich zelve was overgelaten, daar de
regeering zich daarmede niet bemoeide; vandaar dat de meeste
koopvaardijschepen zeer sterk bemand en voorzien van kanonnen
waren om zich te kunnen verdedigen, tegen de Barbarijsche
-
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en andere zeeroovers, die in die dagen de zeeën hoogst onveilig
maakten,
Dit had ten gevolge, dat, ondanks den vrede die tusschen
Frankrijk en Spanje bestond, het Fransche gouvernement oogluikend de uitrustingen toeliet die in verscheiden havens plaats
grepen, en zich hield alsof zij de vermetele vrijbuiters, die met
hun kaperschepen de havens binnenliepen om zich opnieuw van
leeftocht te voorzien, of wat nog duidelijker sprak, van daar vertrokken, na er gebouwd en op ingericht te zijn om ter vervolging der Spaansche galjoenen zee te kiezen, als vreedzame
koopvaarders beschouwde,
Geen wonder dus dat de Zeeschuimers zich niet veel moeite
gaven om in hun handelingen of manieren, die hen toch reeds
eenigszins verdacht maakten, iets te wijzigen of te veranderen,
want zij konden er gerust op vertrouwen dat de Fransche autoriteiten hen ongemoeid zouden laten en zelfs in geval van nood
zouden beschermen. Zij bewogen zich dus even onbeschroomd en
behandelden hun zaken even onbezorgd te Dieppe, Nantes of
Brest, alsof zij zich in een der zeeëngten der Antillen bevonden.
Trouwens wat zou de Fransche regeering ook tegen die avonturiers hebben kunnen aanvoeren? Eigenlijk niets; want om hen
te meer van haar bescherming te verzekeren, had zij zich zelf
met de keuze van een gouverneur belast die onder hen gevestigd
was, ten einde te haren behoeve tienden te heffen van den buit
dien zij op de Spanjaarden zouden maken,
Dit sprak duidelijk genoeg en zou in onze dagen zeer zeker
beschouwd worden als een casus belli (reden om den oorlog te
verklaren); doch in die tij den was dit niet het geval en werd
zulk een zaak anders opgevat; stilzwijgend toch waren de gouvernementen overeengekomen dat alles wat geschiedde aan de
andere zijde van de linie, geen invloed zou hebben op den vrede
in Europa,
Als gevolg daarvan werden dus de Amerikaansche wateren
feitelijk onzijdig gebied tot groot gerief van de Broeders van de
Kust, die van die gunstige beschikking druk gebruik maakten om
daar in alle richtingen de Spaansche galjoenen te vervolgen,
Hiermede zullen wij deze uitweiding besluiten, die wel wat
lang heeft geduurd, doch onvermijdelijk was tot goed begrip van
hetgeen verder zal worden vermeld, Nu hervatten wij ons verhaal op het punt waar wij dit hebben afgebroken, dat is dus op
het oogenblik dat Philippe, na zijn onderhoud met donna Juana
de kerk de la Merced verliet, ten prooi aan een ontroering, die,
ondanks al de macht die hij over zich zelven wist uit te oefenen,
toch niet ten volle door hem kon worden overmeesterd .
Nauwelijks was hij weer op straat gekomen of hij haastte zich
de randen van zijn vilten hoed diep over de oogen te trekken, en
liep toen langzaam naar de posada,
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Zijn paard was reeds weer opgetuigd en werd aan den toom
gehouden door den peon die hem bij zijn komst had toegefluisterd
dat hij zich naar de kerk moest begeven, Philippe steeg op, wierp
den peon een goudstuk toe, en reed het plein af, Hij had verder
in de stad niets meer te verrichten, en voorzichtigheidshalve moest
hij die zoo spoedig doenlijk verlaten, Toch zette hij zijn paard
niet aan en reed stapvoets weg, onbekommerd over het ernstige
gevaar dat hem bedreigde zoo hij, ondanks zijn vermomming,
mocht herkend worden voor hetgeen hij werkelijk was, dat wil
zeggen, een flibustier,
De strijd die gevoerd werd tusschen de Spanjaarden en de
boekaniers, was een strijd op leven en dood, aan genade werd
niet gedacht; ieder, die door de Spanjaarden gevangen werd genomen, kon er op rekenen dadelijk te worden opgehangen; ieder
die in handen der boekaniers viel werd onmiddellijk doodgeschoten; dit was het eenige verschil, De behandeling geschiedde
dus van weerskanten met denzelfden spoed en dezelfde gevolgen,
Gelukkig voor Philippe was het juist op het midden van den
dag; de verzengende zon verschroeide den grond, en de inwoners
van San Juan de Goava waren, om een siesta te nemen, gegaan
naar het koelste plekje hunner woningen, waarvan deuren en
vensters waren gesloten, zoodat de straten letterlijk als uitgestorven waren, en het stadje, door de doodsche stilte die er
heerschte had kunnen doorgaan, voor die stad uit Duizend-en-één
Nacht, waar een toovenaar alle inwoners plotseling in standbeelden had veranderd,
Zonder gemoeid te worden reed Philippe door tot aan een
poort, die tegen betaling van een piaster voor hem geopend werd
door een half slaapdronken lancero, grommig zich haastende die
achter den ruiter weer stevig te sluiten, en kort daarop bevond
de jonge man zich op de vlakte,
Vóór hem lagen uitgestrekte savannen, prijkende met weelderig
groen, en hier en daar doorsneden door half verdroogde stroompjes, Nog één blik achter zich geworpen naar het stadje dat reeds
half achter het geboomte verborgen was, en toen boog Philippe
zich zuchtend over den nek van zijn paard en zette het in galop
zonder acht te geven op de hitte die nog steeds vermeerderde en
werkelijk reeds onuitstaanbaar kon genoemd worden, Maar het
was voor Philippe als het ware een behoefte om door groote
krachtsinspanning en buitengewone vermoeienis afleiding te
geven aan zijn kwellende gedachten, Meer dan twee uren hield
hij op die wijze zijn rit vol, zoodat het paard reeds teekenen van
uitputting begon te geven en tot stappen scheen te willen overgaan, toen Philippe opeens bijna vlak aan zijn oor zich op vroolijken toon hoorde toeroepen:. „Ja, voor den drommel ! Ik wist het
wel, ik had het toch wel goed, toen ik meende je hier te zullen
ontmoeten!"
Philippe hield dadelijk stil, keek verwonderd om zich heen, en
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zag in de schaduw van een reusachtigen magueij, op een steen
een man zitten, die hem half spottend aankeek, onder het uitblazen van verbazende rookwolken uit een kort pijpje dat in den
hoek van zijn mond als vastgeklemd scheen,
„Pitrians!" riep Philippe hoogst verwonderd, „Wat drommel,
wat voert ge hier uit, kerel?"
„Wel drommels, mijnheer Philippe, wat anders dan hier op
je wachten!" luidde het antwoord, terwijl de man opstond om het
paard bij den toom te houden, daar Philippe uit den zadel stapte.
Die Pitrians was lang, breed geschouderd, ruim dertig en hoogstens vijf en dertig jaar, met een verstandig en altijd opgeruimd
gezicht, waarin een paar kleine grijze oogen schitterden, die nooit
in rust waren en evenzeer slimheid als stoutmoedigheid te kennen
gaven; zijn door wind en weer, zon en zee, gerimpelde en verbrande huid, had de kleur verkregen van donkeren baksteen,
waardoor hij meer leek op een Caraïbe dan op een Europeaan,
hoewel hij een Franschman en te Parijs geboren was,
Zijn kleeding was hoogst eenvoudig en zeer primitief; die bestond slechts uit een kort linnen schanslooper, en een broek die
niet verder reikte dan tot de knieën, Men moest daarenboven
zeer dicht bij hem zijn, om uit te maken of dat eerstgenoemde
kleedingstuk al dan niet van linnen was, zoozeer was het doortrokken van bloed en vet, De bol van een ouden hoed, waaraan
van voren een soort van klep genaaid was deed voor hem dienst
als hoofddeksel, In zijn gordel stak een koker van krokodillenvel,
waarin vier messen en een dolk staken, en kort bij hem, onder
het bereik van zijn hand, lag een dier lange geweren die door
Brachie te Dieppe en Gelin te Nantes meer uitsluitend voor de
boekaniers werden vervaardigd, Snel en handig had Pitrians het
paard afgetuigd, en begon het dier toen duchtig met stroo te
wrijven, daarbij steeds tusschen de tanden brommende,
„Wat beduidt dat onophoudelijk gepruttel, oud mormeldier?"
werd hem lachend toegeworpen door den jongen man, die lui en
lekker in de schaduw lag, stoeiend met de speurhonden van den
pandeling,
„Mormeldier!" gromde de ander en trok de schouders op,
„Voor den drommel, dat weet ik wel! Je paard is ook een dier,
maar in, het geheel geen mormel dier, Hoe kan het toch iemand
in de hersens komen om zulk een edel dier meer dan half dood
te rijden,"
Philippe lachte luidkeels en zei: „Goed zoo, oude jongen! Brom
maar door, dat zal je goed doen, Maar hoor eens, ge moet weten
dat ik flauw ben van honger, Hebt ge ook het een of ander dat ik
achter mijn kiezen kan stoppen?"
Het scheen alsof de pandeling die vraag niet had verstaan, daar
hij zich steeds met het paard bleef bezig houden, Philippe kende
dien man reeds lang; hij drong dus niet verder aan en wachtte
geduldig tot de ander het goed zou vinden aan den geuiten wensch
.
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te voldoen, Pitrians bracht het paard ook in de schaduw, gaf het
te drinken, legde een hoop gras voor het dier neer, ging toen naar
den jongen man, die deed alsof hij niet meer aan hem dacht, en
vroeg tamelijk norsch: „Hebt gij daar straks niet gezegd dat gij
hanger hadt?"
„Honger! Dat zal waar zijn, Sedert gisteren heb ik niets gegeten,"
„Het is waarachtig nog al verstandig om zóó lang zonder
voedsel te blijven!" merkte de ander aan, nog altijd even slecht
geluimd, „Maar zijt gij dan niet uitgehongerd?"
„Het scheelt niet veel. Ik verzeker je, dat ik verbazenden trek
heb."
„Dat geloof ik best, voor den drommel! Goed dat ik iemand
ben, die in tijds voorzorgen weet te nemen, en het mij niet verweten kan worden dat ik iets over het hoofd zie. Kijk daar maar
eens in mijn tent."
Philippe deed het, en zag een flink stuk gekookt vleesch liggen
op een blad, dat als schotel dienst deed, en waarnaast een
kalebas met pimentsaus stond.
„Ik wist vooruit dat gij mij zoudt vragen of ik niets had om
je voor te zetten; dus ziet gij dat ik daarvoor reeds gezorgd had,"
„Ge zijt een onbetaalbare kerel," verklaarde Philippe, die zich
haastig aan het vleesch te goed deed, „Hoe is het, houdt ge mij
geen gezelschap?"
Zij gingen tegenover elkaar zitten, namen hun messen ter hand,
en de maaltijd ving aan,
„En nu," begon de jonge man, echter zonder op te houden braaf
te schransen, „zult ge mij wel het genoegen willen doen, nader
te verklaren hoe het komt dat ik je hier aantref, he?"
„Och, dat is gauw gezegd; ik zocht je."
„Wat? zocht ge mij?"
„Zeker! Van morgen zei kapitein Pierre-Legrand tegen mij:
„Het is hoogst noodzakelijk dat ik dezen avond mijn maat ontmoet
in „De Gekroonde Zalm", maar ik weet, voor den drommel niet,
waar hij te vinden is, Ga hem zoeken, Pitrians, en zorg er voor
dat ge niet zonder hem terugkomt." Toen ben ik er op uit gegaan,
en dat is nu de heele historie."
„Dat ge er op uit zijt gegaan, is zeer goed, maar van waar
komt het dat ge deze richting gekozen hebt en geen andere?"
Pitrians begon te lachen en gaf ten antwoord: „wel, om een
heel eenvoudige reden! Ik liet Miraud, die dáár zit, één van je
kleedingstukken besnuffelen, en zei toen: „Zoek, Miraud, zoek!"
Het brave dier liep even hier en daar heen, vond toen je spoor en
heeft mij toen naar hier gebracht, Is het nu duidelijk genoeg?"
„Ten naaste bij," gaf Philippe ten antwoord, doch keek den
ander wantrouwend aan. „Maar vertel eens, is het iets zoo bijzonder gewichtigs wat mijn maat mij te zeggen heeft?"
„Dat schijnt zoo."
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„Weet ge het niet?"
„Neen zeker niet. Niets anders dan dat hij je bepaald wacht
in „De Gekroonde Zalm."
„Ik zal dáár wezen."
„En nu over mij. Hebt gij ook aan mij gedacht, mijnheer
Philippe?"
„Ja, ik heb dat zaakje voor je in orde gebracht."
„Is dat wezenlijk waar?"
„Op mijn woord! Ge behoort thans aan mij. Ik heb je van
Pierre gekocht voor vier speurhonden en een vaatje kruit,"
„Nu, dat is niet te duur,"
„Hij was toch bijzonder op je gesteld,"
„Dat wil ik wel gelooven, hij zal moeite hebben een ander te
vinden, even goed als ik."
„Dus die zaak is afgedaan, daarover kunt ge gerust wezen,"
„Ik dank je wel, maar gij zult ook reden tot tevredenheid
hebben . Dus behoor ik aan u, twee jaren lang met lijf en leven,
en daarna zal ik vrij zijn."
„Juist, zóó is de afspraak,"
„Goed zoo, leve de vroolijkheid! Nu ruil ik mijn plaats zelf
voor geen honderd louis, Maar wat ik je nog zeggen moet, ik heb
je geweer meegebracht, je kruithoorn en je kogelzak."
„Zoo! En waarvoor dient dat?"
„Dat kan men nooit weten, heer en meester. Een ongeluk komt
dikwerf uit een verscholen hoekje, en, . naar mijn inzicht, is niets
onzinniger dan dat men zich onverhoeds laat dooden, zonder te
weten wat daar aanleiding toe gaf."
„Ge hebt gelijk, daartegen is niet veel in te brengen,"
Zoo sprekende greep hij zijn geweer, laadde dit en legde het
naast zich neer. De flibustiers vertoefden daar geruimen tijd, de
hitte was toch dermate, dat zij liever een goed gedeelte van den
dag voorbij wilden laten gaan, voor zij er aan dachten om te vertrekken, Eerst tegen vijf uur 's avonds maakten zij aanstalten
heen te gaan . Pitrians brak de tent van fijn doek op, bond die bij
wijze van bandelier om, tuigde het paard op, en Philippe zette
zich in den zadel, toen de speurhonden op eens de ooren opstaken, en den wind opsnoven, met kort en afgebroken gehuil en
geblaf,
„He?" liet Pitrians hooren. „Wat moet dat beduiden? Zouden
er gavachos in de buurt zijn, kereltjes?"
De speurhonden keken met vurige oogen op naar den pandeling, sloegen onrustig den staart heen en weer, en keerden
den kop naar het voetpad dat stadwaarts voerde,
„Kom, jongens, we moeten eens zien of daar ginds iets broeit,"
zei hij daarop, en liep naar een boom, waarvan hij den stam omvatte en er tegen opklom met de vlugheid en vaardigheid van
een aap, Kort daarop liet hij zich naar beneden glijden en berichtte: „Wij krijgen bezoekers,"
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„Ook al goed!” antwoordde Philippe lachende, „Wij zullen
beleefd zijn, en ons gereed houden hen goed te ontvangen, Zijn
er veel"
„Naar ik meen gezien te hebben, ongeveer twintig,"
„Ba! Dat is niet de moeite waard,"
„Zoo denk ik er ook over, en buitendien zien zij er niet erg
strijdlustig uit, Het zijn lanceros, en het schijnt een geleide voor
een draagstoel bespannen met muildieren,"
„Zoo! Nu laat ze maar komen,"
Weinig tijds daarna kon men reeds de schelletjes der muildieren en het zweepgeklap van den mayoral (aanvoerder) duidelijk en op korten afstand hooren, Met het geweer in de hand
kwamen de beide avonturiers vastberaden vooruit, en plaatsten
zich midden op het voetpad, waarop Philippe met forsche stem
gelastte: „Halt,"
Doch dit bevel bleek geheel onnoodig, daar bij de onverwachte
verschijning der avonturiers, zoowel muildieren als soldaten plotseling stil bleven staan, alsof dit een afspraak was, zoozeer waren
zij door angst en schrik bevangen bij die dwaze overmoedigheid
der beide mannen, De flibustiers keken elkaar aan met een spotachtig glimlachje, namen hun geweer met onverschillige houding
onder den arm en naderden de draagbaar,
„Waar gaat gij heen, verwenschte gavachos?" met die vraag,
barsch en ruw geuit, wendde Philippe zich tot een langen, geelkleurigen man, die de aanvoerder van de karavaan scheen, en
bevend en sidderend vóór hem stond,
„Wij zijn op reis, edele caballero," luidde het antwoord hortend en stootend uitgesproken, met zeer nederige buiging,
„Zoo, zoo!" voegde de pandeling den stakkerd toe, „En ge
reist dus zoo maar, zonder vergunning,"
De ander gaf geen antwoord, en keek beteuterd om zich heen,
De lansen trilden in de handen der soldaten die evenmin hun
ontsteltenis konden verbergen,
„Kom, kom," hernam de pandeling spottend, „laat ons eens
zien wie het is, die daar zoo goed in dien draagstoel toegetakeld
zit, dan kunnen wij beoordeelen of wij eenige toegeeflijkheid
moeten betoonen."
„Dat hoop ik, senor," zeide een zachte ontroerde stem, waarvan
de toon Philippe plotseling deed opschrikken, De gordijntjes van
de draagbaar werden we:: eschoven, en het bekoorlijke, lieftallige
gezichtje van donna Juana vertoonde zich, Philippe gebood door
een wenk aan Pitrians, dat hij moest zwijgen, nam zijn hoed in
de hand en sprak met beleefde buiging:
„Senorita, duid ons onze onbehoorlijke nieuwsgierigheid niet
ten kwade, en vervolg ongestoord uw tocht; ik geef u de verzekering dat gij voor niets ongerust behoeft te wezen,"
„Ik neem die verontschuldiging aan, caballero," werd met een
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lieftallig glimlachje ten antwoord gegeven, waarna den mayoral gelast werd: „Doorrij den."
„Vergun mij, senorita, mijn goede wenschen te uiten voor een
verdere gelukkige reis," hernam de jonge man droevig.
„Ik hoop, dat zij gelukkig zal zijn," zeide zij met zekeren
nadruk, „want zij is nu al goed begonnen." Daarna volgde nog
een laatsten groet met de hand, en toen werd de draagbaar voortgetrokken, Philippe bleef in gebogen houding, met den hoed in
de hand onbeweeglijk staan, tot de karavaan bij den hoek van
het voetpad verdwenen was; toen richtte hij zich diep zuchtend
op, en zei met bewogen stem tot zijn pandeling:
„Ge hebt die vrouw gezien, niet waar Pitrians? die vrouw heb
ik lief, zij is mijn verloofde. Zij gaat heen en neemt mijn hart
met zich mee."
„Welzoo!" zei Pitrians lachende, „Dan dient zij je dat toch
terug te geven, al moesten wij daarvoor al de Spaansche koloniën
plat loopen en plunderen,"
„Ik heb er een eed op gedaan met haar te trouwen,"
„En een eed is voor een edelman heilig, Wij zullen dien dus
nakomen! Hoe wij daartoe zullen geraken, dat zou ik nu waarachtig niet weten; maar mijn vader, en die was heusch geen
domoor, placht dikwerf te zeggen dat alles terecht komt, voor
wien zijn tijd maar weet af te wachten, en op mijn woord ik geloof dat de man daarin gelijk had,"
Tien minuten later sloegen de boekaniers den weg in naar
Port-dePaix, waar zij des avonds tegen negen uur aankwamen.

IV,
DE HATTO,
Wij keeren thans terug tot het tijdstip waarop 'wij de Broeders
der Kust aan het einde van het voorafgaande werk: „de Boekaniers" verlaten hebben op het oogenblik dat zij onder aanvoering
van Montbars den Verdelger de drievoudige expeditie die ten
doel bad zoowel het eiland Tortue als de voornaamste hoofdpunten van het eiland Sint-Domingo aan de Spaansche macht te
ontrukken en verplaatsen ons daartoe een vijftien jaar terug,
voorafgaande aan de gebeurtenissen die wij in de vorige hoof dstukken verhaald hebben.
Van Sint-Domingo zooals de Franschen dit eiland noemen, of
Hispaniola gelijk de Spanjaarden het doopten, of Haiti, onder
welken naam het bij de Caraíben bekend was, waren deze laatste
de eerste en eigenlijk de eenig rechtmatige bezitters, Wanneer
wij gewag maken van de Caraíben, dan doelen wij evenzeer op
De Zeeschuimers.
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de zwarte als op de roode, want, en dit is een bijzonderheid die
niet zoo algemeen bekend is, sommige Caraiben zijn zoo zwart
en gelijken zoo zeer op het Afrikaansche ras, dat toen de Fransche planters zich vestigden op het eiland Sint-Vincent en daar
eenige negerslaven meebrachten, de zwarte Caraiben zich zeer
verontwaardigd toonden zooveel gelijkenis te hebben met lieden
die verlaagd werden en gebezigd als slaven, De Caraiben vreesden buitendien dat hun zwarte kleur later als voorwendsel zou
kunnen dienen, om ook hen een dergelijk lot te doen ondergaan;
zij vluchtten daarom naar de bosschen, en zochten daar een
schuilplaats, en om voor altijd een merkbaar teeken te doen ontstaan tusschen hun ras en de naar het eiland overgebrachte
negers, drukten zij het voorhoofd hunner pas geboren kinderen
hard ineen, zoodat dit bijna volkomen plat werd, waardoor het
volgend geslacht het voorkomen verkreeg van een geheel nieuw
ras, en dit sedert het teeken bleef van hun onafhankelijkheid,
Eer wij nu ons verhaal vervolgen, moeten wij met den lezer
een uitstapje maken op aardrijkskundig gebied, want daar de
meeste gebeurtenissen uit de geschiedenis der flibustiers voorvallen op Sint-Domingo, is het zeer noodzakelijk, dat men goed
met dit eiland bekend zij,
Het eiland Sint-Domingo werd den zesden December 1492 door
Christophorus Columbus ontdekt, en wordt, volgens het algemeene oordeel, beschouwd als het mooiste uit de groep der Antillen, De lengte daarvan is zevenhonderd kilometers, bij een
gemiddelde breedte van honderd en twintig, de omtrek bedraagt
veertienhonderd kilometers, ongerekend de kreken en de oppervlakte zestienhonderd vierkante kilometers, In het midden van
het eiland verheft zich een groep opeengestapelde bergen, waarvan drie ketens in drie verschillende richtingen afdalen, De langste daarvan strekt zich uit naar 't westen, en loopt dwars door het
eiland, dat daardoor in twee bijna gelijke deelen wordt gesplitst.
De tweede keten richt zich naar het noorden, en loopt uit op
kaap Fou, De derde, van mindere uitgestrektheid dan de vorige,
volgt dezelfde richting, doch beschrijft spoedig een bocht naar het
zuiden en eindigt bij kaap Sint-Marcus, In het binnenste van het
eiland worden nog verscheiden andere bergschakels aangetroffen, doch die zijn van minder beteekenis,
Als natuurlijk gevolg van het zoo bergachtig terrein is het verkeer tusschen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van het eiland
hoogst moeilijk, wat vooral het geval was in het tijdperk waarin
dit verhaal voorvalt, Aan den voet van al die bergen vindt men
zeer uitgestrekte en buitengewoon vruchtbare vlakten, De bergen
zijn als doorploegd van ravijnen, die oorzaak zijn dat er voortdurend een zeer weldadige vochtigheid heerscht; zij bevatten
verschillende metalen, bergkristal, steenkolen, zwavel, en groeven
van porfier en marmer en zijn bedekt met bosschen van banaanen palmboomen en mimosas van allerlei soort, Er zijn tal van
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rivieren, doch het is zeer jammer dat zelfs de voornaamste bijna
onbevaarbaar zijn, of niet anders bruikbaar dan voor booten en
dan nog slechts tot op enkele mijlen van de monding. De voornaamste zijn: de Neyva, de Macoris, de Usoque of Rio de MonteCristo, de Ozama, de Juana en de Artibonite, die de uitgestrektste is, Uit volle zee gezien, is het eiland allerbekoorlijkst, en men
zou wanen dat het een reusachtige ruiker was, opgedoemd uit de
golven,
Wij zullen de gansche geschiedenis der volksplantingen op
Sint-Domingo niet in het breede beschrijven, Dit zoo rijke en
vruchtbare eiland was tengevolge van de verregaande zorgeloosheid, de wreedheid, en de hebzucht der Spanjaarden, anderhalve
eeuw nadat het was ontdekt, vervallen tot zulk een staat van
ellende en verkwijning, dat het Spaansche gouvernement zich
genoodzaakt zag naar deze kolonie die niet alleen niets meer
opbracht, maar zelfs als een schadepost kon beschouwd worden,
geld over te maken voor de soldij der troepen, en de traktementen der ambtenaren,
Terwijl Sint-Domingo op die wijze langzamerhand verkwijnde,
werden dáár door het toeval nieuwe kolonisten aangebracht, die
zich in het noordwesten van het eiland vestigden, en daarvan
bezit namen ondanks de tegenkanting en het verzet der Spanjaarden, Die nieuwe kolonisten waren Fransche avonturiers, meest
alien uit het eiland Sint-Christoffel verjaagd tijdens den overval
van admiraal de Toledo in die kolonie, en die in de Antillen
rondzwierven om ergens een schuilplaats te zoeken, In het tij dperk na de ontdekking, waren door de eerste Spanjaarden op het
eiland een veertigtal stieren en vaarzen achtergelaten; die in vrijheld gelaten dieren hadden zich verbazend vermenigvuldigd, en
graasden in ontelbare kudden over de grasvlakten in het binnenland, De Fransche avonturiers dachten er bij hun aankomst
geen oogenblik over om het land te gaan bebouwen, maar aangelokt door het aantrekkelijke van een avontuurlijke jacht hielden
zij zich uitsluitend bezig met die stieren te vervolgen en ook de
in groot getal voorkomende wilde zwijnen, die niet minder te
duchten waren,
De hoofdbezigheid van die avonturiers was dus de jacht, zij
bewaarden de huid der stieren, en rookten het vleesch volgens
Indiaansche manier, Vandaar verkregen zij den naam van „boekaniers", door de Caralben den naam boucans (rookhutten) gaven
aan de plaatsen waar zij het vleesch lieten drogen van de gevangenen, die zij in den strijd maakten, en die zij na hen vet te
hebben gemest, slachtten en opaten. Wij zullen spoedig gelegenheid hebben daarover iets meer te zeggen, en dan tevens verdere
bijzonderheden mededeelen over die zonderlinge menschen,
Doch hoezeer die boekaniers er ,op gesteld waren om hun
onafhankelijkheid te bewaren, toch begrepen zij dat het voor hen
een onvermijdelijke behoefte was, afzet te vinden voor de door
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hen bewaarde huiden; daarom werden er door hen in de havens
Margot en La Paix, eenige kantoren opgericht, die zij beschouwden als de voornaamste hunner stichtingen. Maar hun positie
bleef steeds zeer hachelijk door de nabijheid der Spanjaarden, die
tot nu alléén meester van het eiland waren, en hen niet zoo dicht
bij zich duldden. Er bestond dus zonder ophouden tusschen hen
een verwoede oorlog, te hardnekkiger en wreeder daar in dien
strijd genade evenmin gevraagd als 'verleend werd. Zóó was dus
de toestand op Sint-Domingo op het oogenblik dat wij ons verhaal hervatten, ongeveer een paar weken nadat de vloot der vrijbuiters van Sint-Christoffel vertrokken was onder bevel van
Montbars, den Verdelger,
De zon reeds laag aan den horizon, verlengde sterk de schaduw
der boomen; de avondkoelte verhief zich, deed de bladeren
zachtkens trillen, en de toppen van het gras neerbuigen. Een
ruiter, op een forsch romaansch paard gezeten, en gekleed als
een Spaansch campesino, volgde een slecht gebaand voetpad, dat
midden door een uitgestrekte vlakte bedekt met uitmuntende
koffie- en suikerplantages, slingerde, en uitkwam bij een zeer
elegante hatto, waaruit men een zeer bekoorlijk uitzicht had over
den ganschen omtrek, Die man scheen nog niet ouder dan hoogstens vier of vijfentwintig jaar; zijn gelaatstrekken waren schoon,
doch hadden een uitdrukking van onverdragelijken trots en minachting; van zijn hoogst eenvoudig gewaad trok alleen de aandacht een lang rapier met zilveren gedreven gevest, dat aan zijn
linkerzijde hing, en in hem een edelman deed herkennen, want
alleen de adel had het recht een degen te dragen,
Vier zwarte, half naakte slaven, wier huid glom door het zweet,
draaf den achter zijn paard; één droeg een geweer, rijk gedamasceerd, een ander een weitasch, en de beide overigen een dood
everzwijn, tusschen wiens saamgebonden pooten een bamboes was
gestoken, waarmee de arme kerels het op hun schouders torsten, Doch de ruiter scheen zich weinig te bekommeren over zijn
metgezellen of beter gezegd zijn slaven, daar hij nauwelijks naar
hen omkeek of tot hen sprak, uitgezonderd een enkelen keer
als hij eenige inlichting verlangde, en dit op norschen en minachtenden toon aan hen te kennen gaf. In zijn hand hield hij een
geborduurden zakdoek, die telkens gebruikt werd om het zweet
van zijn gezicht te wisschen, en telkens wierp hij vertoornde
blikken om zich heen terwijl hij dan tegelijk zijn paard de sporen
gaf, tot groot verdriet en ongerief van de slaven, . daar die zich
des te meer moesten inspannen om hem bij te houden.
„Wel drommels!" liet hij zich ten laatste ontvallen op zeer
ontevreden toon. „Zullen wij dan nooit bij die verwenschte hatto
komen?"
„Dat zal hoogstens nog een half uur duren, mi amo," antwoordde hoogst onderdanig een der negers, „Daar ginds in de
laagte kunt gij reeds iets van de mirador (balkon) zien."

,
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„Welk een bespottelijk dwaze gedachte is het toch van mijn
zuster geweest, om hier in zoo'n ellendig gat te gaan huizen, in
plaats van behoorlijk haar paleis te Sint-Domingo te betrekken!
Het is toch maar al te waar, vrouwen zijn verwonderlijke schepsels!" gromde hij binnensmonds. En bij die niet overbeleef de
opmerking deed hij zijn paard zoo geweldig de sporen voelen,
dat het in een galop schoot, zoodat hij zeer spoedig in de nabij'held kwam van de hatto, waarvan de omtrek thans reeds zeer
duidelijk was waar te nemen, Het was een fraai, vrij groot huis,
gebouwd op een terras, voorzien van een • plat dak, en ook bevond zich daaraan een mirador, dat op vier pilaren rustte, waardoor een bevallige veranda gevormd werd. Rond het huis stond
een zware heg, die men eerst bereikte na een zeer uitgestrekten
tuin te zijn doorgeloopen, Achter het huis stonden de corral,
waarin het vee werd opgesloten en de woningen voor de negers,
ellendige, lage, en half vervallen hutten, opgetrokken uit takken,
die zoo goed en zoo kwaad als het ging aan elkaar verbonden en
bedekt waren met palmbladeren, Te midden van die zoo welige
vlakte, en half verscholen tusschen de zware boomen, die het omringden als met een bosch v an bladeren, verkreeg die kalme en
eenzame hatto iets waarlijk bekoorlijks, doch dit had op het gemoed van onzen ruiter geen andere uitwerking, dat een vermeerdering van zijn verveling en landerigheid, Intusschen scheen zijn
komst aangekondigd te zijn door den schildwacht, die op de mirador was geplaatst om toezicht te houden op den omtrek, want een
andere ruiter reed in galop uit de hatto en richtte zich naar den
kleinen troep, die bestond uit den reeds door ons beschreven edelman, en de steeds achter hem aan dravende slaven, die hun witte
en scherpe tanden altijd lieten zien, en niet ophielden te blazen als
zeekoeien, Die tweede ruiter was iemand klein van gestalte, maar
wiens breede schouders en forsche ledematen toonden dat hij
kon beschikken over meer dan gewone kracht; hij scheen om en
bij de veertig, zijn gelaatstrekken waren ruw en scherp geteekend, en de uitdrukking daarvan somber en teruggetrokken; een
stroohoed met breede randen verborg het grootste gedeelte van
zijn gezicht; een mantel uit één stuk, en alleen met een gat in
bet midden om het hoofd door te steken (zoo'n mantel noemde
men poncho) bedekte zijn schouders; uit zijn rechterlaars kwam
het heft van een lang mes te voorschijn, een sabel hing aan zijn
linkerzij, en een slang geweer lag dwars vóór hem op den zadel.
Op korten afstand van den edelman gekomen, deed hij zijn paard
steigeren, ontblootte het hoofd, groette zeer onderdanig en sprak
kruipend en vleiend: „Santas tardes (goeden avond), senor don
Sancho.'
„Zoo, zoo, zijt ge daar, Birbomono!" antwoordde de jonge
edelman, die slechts even aan zijn hoed raakte. „Wat drommel
voert ge hier uit? Ik dacht dat ge reeds sinds lang opgeknoopt
zoudt zijn."
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„Zijn Excellentie schijnt te willen schertsen," hernam de ander
met een lachje, dat niet bijzonder goed gemeend was. „Ik ben
de mayordomo van de senora."
„Ik wensch haar daar geluk mee, en jou ook,"
„De senora heeft zich zeer ongerust over u gemaakt, en op
haar last stond ik reeds op het punt om de omstreken in alle
richtingen te laten doorkruisen, De senora zal zich zeer gelukkig
gevoelen door uw veilige en behouden aankomst."
„Veilige en behouden aankomst?" herhaalde de jonge man,
die aan zijn paard den teugel liet, „Wat drommel, kerel, wat
beduiden die woorden? Had ik dan op weg iets te duchten?"
„Het schijn u onbekend te zijn, dat de ladronnes de vlakten
onveilig maken."
De jonge man lachte luid. „Wil jij mij ook al van die praatjes
vertellen. Kom, kom, gekheid! Haast je liever om dadelijk aan
mijn zuster te gaan zeggen, dat ik ben aangekomen, en val mij
niet langer lastig met zulk gebabbel,"
De mayordomo liet zich dit niet tweemaal zeggen, groette, dee d
zijn paard de sporen voelen, en vertrok in galop, Tien minuten
later steeg don Sancho af vóór de veranda van de hatto, waar een
jonge dame van zeldzame schoonheid doch uiterst bleek, en die
zoo zwak en ziek scheen dat zij moeite had zich staande te
houden, zijn komst afwachtte, Die dame was de zuster van don
Sancho en eigenares van de hatto, De beide jonge lieden hielden
elkaar lang omarmd, zonder een woord te wisselen; daarna bood
don Sancho zijn arm aan zijn zuster, en begaf zich met haar in
huis, aan den mayordomo de zorg overlatende voor zijn paard en
zijn bagage. De jonge man geleidde zijn zuster naar een leuningstoel, nam er ook een dien hij dicht bij haar plaatste en ging
zitten,
„Eindelijk," began zij op zeer hartelijken toon, terwijl zij een
der handen van den jongen man greep, „eindelijk, beste Sancho,
zie ik je dan terug. 0! dat gij weer bij mij zijt, doet mij zoo innig
veel genoegen,"
,,Mijn goede Clara," antwoordde don Sancho en kuste haar op
het voorhoofd, „Het is ook reeds langer dan een jaar dat wij
elkaar niet gezien hebben."
„Helaas!" mompelde zij zuchtend.
„En in dit jaar is er zooveel voorgevallen, waarover ge zeker
mij nu heel wat zult te vertellen hebben, nietwaar?"
„Ach, hoe ik dit jaar heb doorgebracht is met een paar woorden gezegd.... ik heb geleden!"
„Arm zusje! Hoezeer zijt ge in dien korten tijd veranderd!
Ik zou waarlijk moeite gehad hebben je te herkennen. Ik landde
in zulk een vroolijke stemming op Sint-Domingo, en mijn eerste
werk was natuurlijk om dadelijk naar je woning te gaan. Daar
tref ik je man aan; hij is niets veranderd, alleen schijnt hij nog
iets zwaarder en iets stiller geworden dan vroeger, en daaren-
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boven met nog veel gewichtiger houding, zeker omdat hij nu zulk
een hooge betrekking bekleedt, Hij zei mij dat ge een beetje
ongesteld waart, en de dokters het voor je noodig hadden geacht
de buitenlucht te gaan genieten,"
„Dat is zoo," bevestigde zij met een droevig lachje,
„Ja, maar ik dacht dat dit slechts een onbeduidende ongesteldheid was, en nu vind ik je doodziek,"
„Och, Sancho, laat ons daarover liever niet praten, Wat doet
het er toe of ik ziek ben? Hebt ge mijn brief ontvangen?"
„Anders zoudt ge mij immers niet hier zien? Twee uren nadat
ik dien in handen kreeg, was ik reeds op weg, en nu ben ik al
drie dagen achtereen," liet hij er lachend op volgen, „aan het
dwalen geweest over bergen en door dalen en langs onmogelijke
wegen om zoo gauw mogelijk bij je te komen,"
„Ik blijf je er dankbaar voor, Sancho, zeer dankbaar, Nu gij
bij mij zijt gevoel ik mij beter en rustiger, Ge blijft nu immers
een poosje hier, nietwaar?"
„Zoo lang ge maar wilt, zusje-hei Ik ben nu immers vrij."
„Vrij!" herhaalde zij zeer verwonderd,
„Och, j a! Zijn Excellentie de hertog de Penaflor, onze doorluchtige heer vader, de Onder-Koning van Nieuw-Spanje heeft
zich verwaardigd mij een onbepaald verlof te verleenen,"
Bij den naam van haar vader begon de jonge dame te beven
en sprongen haar de tranen in de oogen,
„Is vader goed gezond?" vroeg zij,
„Meer dan ooit,"
„En.... heeft hij ook over mij iets tegen je gezegd?"
De jonge man beet zich op de lippen en gaf ten antwoord:
„Hij heeft tegen mij weinig over je gesproken, maar ik daarentegen tegen hem zooveel te meer, waardoor het evenwicht hersteld werd, en ik geloof zelfs dat hij, om ontslagen te worden
van mijn welbespraaktheid, er toe gekomen is om mij het onbepaalde verlof op mijn verzoek toe te staan."
Donna Clara boog het hoofd zonder te antwoorden, en haar
broeder zag haar aan met een oog vol innig medelijden.
„Laat ons nu over jezelf praten; wilt ge?"
„Neen, Sancho, neen! Spreken wij liever over hem," antwoordde
zij eenigszins aarzelend.
„Over hem!" herhaalde hij op doffen toon en met gefronste
wenkbrauwen, ,Helaas! arme Clara, wat zou ik je over hem kunnen zeggen? Al mijn pogingen waren te vergeefs, ik heb niets
kunnen ontdekken,"
„Ja, r ja!" mompelde zij. „Hij heeft' zijn maatregelen al zeer
goed genomen om elk spoor van hem te doen verdwijnen, Ach!
Mijn God! Mijn God!" snikte zij en wrong in wanhoop de handen, „Hebt gij dan geen mededoogen met mij?"
„Wees bedaard, Clara, blijf kalm, dat bid ik je! Ik zal alles
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doen wat in mijn vermogen is ; en zal overal gaan zoeken en uitvorschen, Misschien zal het mij eindelijk gelukken...."
„Ach, neen, neen!" viel zij troosteloos in, „Wij zullen er niet
in slagen, nooit, nooit, zal dit ons gelukken! Hij is veroordeeld
door onzen vader, en die onverbiddelijke man zal hem nimmer
aan mij teruggeven, 0! Sancho, ik ken vader beter dan gij! Gij
zijt een man, gij kunt het beproeven om hem te weerstaan, ik niet
Hij heeft mij met één slag geknakt, mij als vernietigd, en gebruikt
als de onschuldige medeplichtige van zijn helsche wraakzucht
Daarop heeft hij mij koel en koud een onteerende daad verweten,
die door zijn toedoen is geschied, eveneens als het zijn werk is
geweest, dat het gansche levensgeluk is vernietigd van drie wezens,
die hem zoo innig zouden hebben lief gehad, en wier toekomst
geheel van hem afhing,"
„En gij, beste Clara, hebt gij zelve ook niets vernomen en
niets kunnen ontdekken?"
„Ja," verklaarde zij en zag hem daarbij strak aan, „ja, ik heb
een verschrikkelijke ontdekking gedaan,"
„Ge doet mij ontstellen, Clara! Wat wilt ge daarmee zeggen?
Geef mij meerdere uitlegging van die woorden,"
„Nu niet, beste Sancho, nu nog niet, daarvoor is het nog de
tijd niet, ge moet geduld hebben, Voor jou, dit weet ge, heb ik
geen geheimen, gij zijt dan ook de eenige, die mij waarlijk liefhebt. Het is juist om je dit geheim mede te deelen, dat ik je
geschreven en verzocht heb bij mij te komen, Binnen drie dagen,
langer kan het niet duren, zal ik in staat zijn je alles te zeggen,
en dan...."
„En dan?" herhaalde hij vragend, en zag haar strak aan.
„Dan eerst zal het aan jou even duidelijk worden als aan
mij, in welk een afgrond ik ben neergestort. Maar ik bid je, laat
ons thans over dit onderwerp zwijgen, Ik voel mij te ziek, wij
moesten nu liever over iets anders praten,"
„Niets liever dan dat, lieve Clara; maar zie je, waarover zullen
wij praten?"
„Och! Dat doet er niet toe! Over alles wat ge wilt, over het
weer, over uw reis... . het kan mij niet schelen waarover."
Don Sancho bemerkte dat zijn zuster verkeerde in groote overspanning en hoogst zenuwachtig was, en die verontrustende toestand zou nog verergerd zijn, indien hij niet toegaf aan die grillige
luim; hij dacht dus dat het beste zou wezen aan haar verlangen
te voldoen, en zei
„Nu dan, Clara, als het er dan zoo mee staat, dan wil ik van
die gelegenheid gebruik maken om van jou eenige inlichtingen
te verkrijgen,"
„Inlichtingen, en waarover? Ge ziet hoe afgezonderd ik hier
woon en leef, en dus zal er wel niet veel kans op zijn, dat ik je
nieuwtjes zal kunnen vertellen, Doch zeg maar wat ge zoudt
willen weten."
!

!
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„Het is je genoeg bekend, zusje, dat ik zoo goed als onbekend
met Hispaniola ben, want ik ben er nu voor den eersten keer in
mijn leven en nog niet langer dan vier dagen geweest."
„Dat is waar ook, gij zijt vroeger nooit op dit eiland geweest.
Hoe bevalt het je?"
„Slecht, dat wil zeggen zeer goed, Slecht toch wat betreft de
wegen, en zeer goed door de zoo bekoorlijke uitzichten. Ge ziet
nu dat mijn verzoek om inlichtingen niet zoo onlogisch is, als
dit je eerst toescheen."
„Het is zoo, de wegen zijn niet zeer gemakkelijk,"
„Gemakkelijk Zeg liever dat er in het geheel geen wegen bestaan, dan zijt ge dichter bij de waarheid."
„Nu maak je het toch wat al te erg."
„Volstrekt niet! Het is de zuivere waarheid. Ge moest eens
zien welke prachtige wegen er in Mexico bestaan, dan zoudt ge
het dadelijk geheel met mij eens wezen, maar daarover wilde ik
nu eigenlijk niet spreken,"
„Waarover dan?"
„Wel over die inlichtingen, die ik je zou vragen,"
„O ja, dat is waar! Daar dacht ik al niet meer aan . Nu, ik
luister,"
„Dan zal ik je daar meer van zeggen. Ge moet dan weten dat
toen ik mij te Vera-Cruz inscheepte om naar hier te komen, ieder
aan wien ik mijn plan tot die reis had meegedeeld, tot mij zei, en
allen op denzelf den meewarigen toon: „Wel zoo, senor don
Sancho de Penaflor, gaat gij naar Hispaniola! Hum! Hum! Pas
maar op, wees vooral voorzichtig!" En aan boord van het schip
waarmee ik den overtocht deed, hoorde ik de officieren herhaaldelijk tegen elkaar zeggen: „Wij moeten ons goed in acht nemen
en op alles bedacht zijn!" Eindelijk kwam ik op Sint-Domingo en
mijn eerste zorg was toen, zooals ik je reeds vertelde, om naar
uw echtgenoot, graaf de Bejar, te gaan, Hij ontving mij al niet
veel beter dan ik van hem verwachten kon, maar toen ik hem te
kennen gaf, dat ik van plan was om naar je toe te gaan betrok
zijn gezicht en was zijn eerste woord: „Wel drommels! Sancho,
denkt ge er over om naar de hatto te gaan! Nu, pas dan maar
goed op, en wees op uw hoede!" Is dit nu niet om razend te
worden? Telkens en door iedereen werd die onheilspellende
waarschuwing herhaald, zonder dat ik er een touw aan vast kon
knoopen. Aan je man daarover opheldering te vragen, daar dacht
ik geen oogenblik aan, want met hem valt niet te praten, maar toch
nam ik mij stellig voor om te trachten zoodra ik daartoe in de
gelegenheid was daarover tot zekerheid te komen, Die gelegenheid was spoedig genoeg gevonden, maar met geen ander gevolg
dan dat ik nu nog even wijs ben als vroeger, en daarom verzoek
ik je nu om dit raadsel op te lossen,"
„Maar dan dient ge eerst ook mij eenige inlichtingen te
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geven, want ik moet je verklaren dat ik tot nu toe zoo wat niets
begrijp van alles wat ge mij verteld hebt,"
„Laat mij dan ook uitpraten, Nauwelijks was ik op weg met
de slaven, die je man mij geleend had, of ik zag dat die kerels
telkens rechts en links omkeken met zeer benauwde gezichten, In
het eerst hechtte ik daar geen gewicht aan, maar van morgen toen
ik een prachtig everzwijn zag, kreeg ik lust om er jacht op te
maken, wat ik trouwens ook gedaan heb, want ik heb het meegebracht, Maar zoodra die zwarte duivels gewaar werden, dat ik
mijn geweer gereed hield, vielen zij vóór mij op de knieën, staken
smeekend en sidderend de handen uit, en huilden op erbarmelijken toon: „Excellentie, och, Excellentie, wees toch voorzichtig!"
Dat was nu toch waarachtig niet langer uit te houden, en ik bulderde hun toe: „Ellendige honden, waarvoor moet ik dan zoo
voorzichtig zijn?" „Voor de ladrones, Excellentie, voor de ladrones!" Meer heb ik niet uit hen kunnen krijgen, zusje-lief, en nu
hcop ik eindelijk ten laatste door jou te vernemen, wie en wat
dan toch die zoo gevreesde en geduchte ladrones zijn,"
Hij boog zich naar haar toe, maar donna Clara, wier oogen
zeer wijd geopend strak staarden, stond opeens met uitgestrekte
armen en hoogst ontsteld voorkomen vlak tegenover hem, zoo
zonderling vreemd dat hij onwillekeurig terugdeinsde,
„De ladrones! De ladrones!" herhaalde zij eer gillend dan
sprekend, „O! Sancho, heb erbarmen!"
Een oogenblik bleef zij zóó staan, deed toen werkelijk een
paar passen vooruit, en viel daarop bewusteloos op den vloer,
„Wat moet dat beduiden!" riep de jonge man uit, en boog
zich voorover om haar op te richten,

V.
HET VERHAAL VAN DEN MAYORDOMO,
Zeer ongerust over den toestand waarin zijn zuster verkeerde,
haastte don Sancho zich om haar dienstboden te roepen, die
dadelijk te hulp snelden, Hij vertrouwde haar aan hun zorg toe,
trok zich daarop terug in het vertrek dat voor hem bestemd was,
en gelastte dat men hem terstond moest roepen, zoodra donna
Clara het geringste bewijs van beterschap gaf, Don Sancho de
Penaflor was een zeer aangenaam jongmensch, vroolijk en opgeruimd, die het leven niet van den ernstigsten kant beschouwde,
en het goede en aangename daarvan genoot, terwijl het leed, en
zelfs alles wat hij vervelend vond, door hem verdrongen en over
het hoofd werd gezien, met het egoïsme, eigen aan zijn leeftijd
en aan den stand waarin hij was grootgebracht, Hij behoorde tot
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een der voornaamste families van de Spaansche aristocratie; hij
had het vooruitzicht op een vermogen van acht tot tien millioen;
hij was bestemd, zijn naam en rang brachten dit mede, om later
een zeer hooge betrekking te bekleeden, en dan een schitterend
huwelijk te sluiten, echter zeker meer een uit berekening dan uit
liefde waartoe de diplomaten steeds zoo gezind zijn, omdat zij
dan voor zich zelf de vrije beschikking behouden voor hun ingewikkelde politieke berekeningen. Was het dus wonder dat hij bij
en om dit alles zooveel doenlijk trachtte een rustig gemoed te
behouden, en te zorgen dat dit niet verstoord werd door hevigen
of ongepasten hartstocht, en dus te voorkomen dat één enkel
wolkje opdoemde aan den helderen hemel van zijn bevoorrecht
bestaan?
Om toch iets te doen te hebben en in afwachting eener betere
betrekking, was hij kapitein bij het leger geworden, en zijn vader
in hoedanigheid van adjudant naar Mexico gevolgd toen deze tot
Onder-Koning van Nieuw-Spanje was benoemd, doch nog te jong
om reeds eerzuchtig te wezen, of een bepaald levensdoel op te
vatten, had hij sinds zijn komst in Amerika, zich hoofdzakelijk
bezig gehouden met het spel en verliefde aardigheidjes, iets waardoor hij den hertog erg tegen zich had ingenomen, want deze,
thans oud en bejaard en vergetende hoe hij zelf in zijn jeugd
geweest was, keurde in de jongelieden ten hoogste af, zoo zij
offerden op hetzelfde altaar waarvoor hij vroeger eveneens geknield had. Overigens was het jonge mensch iemand van een
aangenaam karakter, en plezierig in den omgang, echter bezat
hij, evenals al de Spanjaarden uit dien tijd en wellicht ook nog
uit onze dagen, de vooroordeelen van zijn stand en rang, en
beschouwde dus de negers en de Indianen als lastdragers, tot
zijn gebruik geschapen, terwijl hij ook niet de minste moeite deed
om de minachting te verbergen, die door hem voor die in zijn oog
verworpen rassen gekoesterd werd. In één woord don Sancho
zag, zooals dit met zijn geheele familie het geval was, altijd naar
hen, die boven, maar nimmer naar hen die beneden hem geplaatst
waren; hij verdroeg hen met wie hij zich gelijk stelde, doch richtte
een onoverschrijdbaren scheidsmuur van trots en minachting tusschen zich zelven en die hij onder zich rekende op. Toch was er,
wellicht buiten zijn weten, want wij willen hem dit niet als verdienste aanrekenen, nog een eenigszins teeder gevoel gedrongen
door den kouden dampkring, waarin hij zich gedwongen had te
leven, zelfs zoover gedrongen, dat het zich in zijn hart had genesteld, en dikwerf dreigde een bres te schieten in dien muur
van egoisme, dien hij om zich had opgetrokken, Dit gevoel was
niet anders dan de vriendschap die hij voor zijn zuster gevoelde;
een vriendschap die eer kon doorgaan voor vereering, zoo sterk
was hij aan haar gehecht, en die eerbied was niet schijnbaar en
berekend, maar werd betoond zonder de geringste bijbedoeling,
Om zijn zuster eenig genoegen te verschaffen, zou hij het onmo-
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gelijke beproefd hebben; één woord van haar lippen gevloeid,
was genoegzaam om hem tot bedaring te brengen, Hij was bereid
om haar te gehoorzamen als een slaaf; haar minste begeerte gold
voor hem als een bevel, even gewichtig zoo niet gewichtiger dan
dat van den Koning van Spanje en der beide Indiën, hoewel die
machtige potentaat zich er op verhoovaardigde dat in zijn staten
de zon niet onderging. Het eerste woord, dat den graaf ontviel,
zoodra hij in zijn vertrek alleen was, liet overigens zijn karakter
beter kennen, dan een ellenlange beschrijving.
„Zoo, zoo!" barstte hij los, terwijl hij zich als wanhopend in
een leuningstoel liet neerzinken, „Dus schijn ik er toe gedoemd,
om in plaats van hier eenige dagen zeer aangenaam en prettig
door te brengen, wat ik mij had voorgesteld, de klaagliederen van
Clara aan te hooren en haar te troosten! De duivel haal' dien
ganschen troep ongelukkige lieden, die het er naar het schijnt op
gezet hebben om mij in den weg te komen, en de kalmte en rust
van mijn leven te verstoren!"
Nog geen uur later kwam een zwarte slavin hem berichten, dat
donna Clara weer tot bewustzijn was gekomen, doch zich zoo
zwak en zoo afgetobt gevoelde, dat zij hem verzocht haar te verschoonen van verder bezoek op dien avond. De jonge man was
eigenlijk zeer in zijn schik, dat op die manier zijn zuster hem vrij
liet en ontsloeg van de noodzakelijkheid een gesprek te hervatten, dat voor hem niets aanlokkelijks had,
„Goed," luidde zijn antwoord tot de slavin, „Breng mijn groeten over aan mijn zuster, en geef last om het souper hier te
brengen. Verzoek ook den mayordomo hier bij mij te komen,
daar ik hem iets te zeggen heb,
De slavin ging heen en liet hem alleen; daarna ging de jonge
man tegen den rug van zijn stoel leunen, strekte de beenen gemakkelijk uit, en verviel toen, niet in de eene of andere soort van
droomerij, maar in dien staat van soezerigheid, die zoo min waken
als slapen kan genoemd worden, en waarin de ziel schijnt te
dwalen in onbekende gewesten; een toestand die door de Spanjaarden genoemd wordt, de siësta,
In dien tusschentijd brachten de slaven de gerechten binnen,
die een uitstekend maal vormden, doch zorgden er goed voor dat
hij door hun bewegingen niet gestoord werd, Maar dank zij de
geur van de opgedischte spijzen, kwam het jonge mensch spoedig
weer tot het besef van de werkelijkheid; hij richtte zich op, schoof
den leuningstoel dichter bij, en nam aan tafel plaats,
„Waarom is de mayordomo nog niet gekomen?" vroeg hij
opeens. „Heeft men verzuimd hem mijn boodschap over te orengen?
„Neen, senor, maar de mayordomo is op dit oogenblik afwezig.”
gaf een der slaven zeer onderdanig te kennen,
„Afwezig, en waarom?"
„Het is zijn gewoonte iederen avond de ronde om het huis te
"

„
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doen, maar hij zal zeker niet lang meer uitblijven, en als mijnheer nog een poosje geduld wil hebben, zal hij zeker gauw hier
zijn,
„Goed, hoewel ik niet begrijp waarvoor het noodig is, de ronde
te maken, Er zijn hier in de buurt toch geen wilde beesten, naar
ik meen?"
„Neen, senor! Goddank niet!"
„Wat beteekenen dan al die voorzorgen?"
„Zij worden noodig geacht, senor, om het huis te beveiligen
voor de aanvallen der ladrones,"
„Alweer die ladrones!" barstte hij uit en wipte uit zijn stoel
op, „Maar spreek op voor den duivel, is dit hier een afgesproken
zaak? Ieder heeft dat woord in den mond en vervolgt mij daarmee, Dat is, God vergeve 't mij, om er helsch van te worden!"
Juist op dit oogenblik hoorde men sporen kletteren buiten de
zaal waar de jonge man zich op dit oogenblik bevond,
„Daar is de mayordomo, senor, zei een der negers.
„Eindelijk! Nu dat treft goed! Laat hem hier komen,"
Birbomono verscheen, nam zijn hoed af, groette den graaf onderdanig, en bleef wachten tot het woord tot hem werd gericht,
„Zoo! Zijt ge daar eindelijk!" voegde de jonge man hem toe.
„Reeds langer dan een uur zit ik hier op je te wachten."
„Dat spijt mij zeer, senor, doch eerst zoo even heb ik dat
vernomen,
„Dat weet ik al, dat weet ik al! Hebt ge reeds gegeten?"
„Nog niet, senor,"
„Zoo, ga dan daar tegenover mij zitten,"
De mayordomo bekend met het trotsche karakter van den
graaf aarzelde, zoo vreemd kwam het hem voor, dat zulk een toenadering te zijnen opzichte werd betoond,
„Ga dan toch zitten," herhaalde de jonge man, „wij zijn hier
buiten, en daar neemt men het zoo nauw niet, maar buitendien
ik heb iets met je te bepraten."
De mayordomo boog, en bezette zonder verder tegenstreven de
plaats die hem was aangewezen. De maaltijd duurde kort, de
graaf at zonder een enkel woord te uiten; toen hij gedaan had,
dronk hij, volgens Spaansche gewoonte een glas water, schoof
zijn bord weg, stak een fijne sigaar op, en gaf er ook een aan den
mayordomo,
„Steek op," sprak hij, „ik veroorloof het je,"
Birbomono nam die sigaar zeer erkentelijk aan, doch steeds
bleef zijn verwondering klimmen, daar hij zich geen verklaring
kon geven dat hij met zooveel voorkomendheid behandeld werd,
De tafel werd afgenomen, de slaven verwijderden zich, de deuren
werden dicht getrokken, en de beide personen bleven alleen, Het
was een prachtige nacht, de dampkring was buitengewoon helder,
tal van sterren fonkelden aan den hemel, de zoele, lauwe lucht
drong door de openstaande vensters in het vertrek, diepe stilte
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heerschte buiten, en van de plaats waar beiden zaten, konden zij
een blik werpen op de donkere schaduw van het zware bosch dat
den horizon begrensde,
„En nu, begon de graaf, die een blauwachtige rookwolk had
uitgeblazen, „nu moeten wij eens praten,"
„Doen wij, zooals u verlangt," antwoordde de mayordomo,
„Ik heb je heel wat te vragen Birbomono, Ge kent mij, en weet,
dat ik steeds stipt uitvoer wat ik gezegd heb, zoowel beloften of
bedreigingen, nietwaar?"
„Dat weet ik, senor."
„Goed, als we het daarover eens zijn, dan kan ik zonder verdere voorafspraak dadelijk beginnen. Ik verlang van je eenige
hoogst gewichtige inlichtingen; door mij die te geven, pleegt ge
in de verste verte geen verraad jegens uw meesteres, mijn zuster,
op wie ik zoo bijzonder gesteld ben; integendeel ge zult haar
daardoor zeer waarschijnlijk een zeer grooten dienst bewijzen .
Buitendien al werden mij die inlichtingen door je geweigerd,
dan zou ik die later op een andere manier toch wel weten te
verkrijgen, en je zoudt bijgevolg in mijn oogen de goede eigenschap van openhartigheid verliezen. Ik denk wel dat ge mij in
dit opzicht begrepen zult hebben, is het niet zoo?"
„Volkomen, senor,"
„Hoe denkt ge dus te handelen?"
„Ik ben met lijf en ziel aan uw familie gehecht, senor, Ik acht
het dus mijn plicht al de vragen, die mij door u zullen gedaan
worden, te beantwoorden naar mijn beste weten, overtuigd dat
gij die niet tot mij zoudt richten, zoo het welzijn mijner meesteres daarmee niet was gemoeid,"
„Goed gesproken, Birbomono! Ik heb altijd van je gezegd, dat
ge iemand waart met een goed inzicht, en uw antwoord bewijst
mij dat ik mij niet in je bedrogen heb, Wij kunnen er dus nu een
begin mede maken, maar het is het beste dat wij dit van meet af
doen, en daarom moet ge mij geregeld verslag doen; eerst dus
over alles wat is voorgevallen tusschen mijn zuster en haar echtgenoot, tot haar komst hier en ook over de redenen waarom de
stad Sint-Domingo door haar verlaten is,"
„Senor, gij kent mijn meester den graaf de Bejar y Sousa, den
echtgenoot van mevrouw uw zuster . Hij is een edelman wiens
karakter niet meebrengt veel woorden met iemand te wisselen,
maar toch is hij een zeer goed mensch, en bijzonder gesteld op zijn
vrouw, Hij beijvert zich steeds aan al haar begeerten te voldoen,
en laat haar geheel vrij om haar leven geheel naar eigen verlangen
in te richten, zonder daarop ooit de minste aanmerking te maken.
Te Sint-Domingo bracht mevrouw de gravin haar dagen door in
volstrekte afzondering; steeds bleef zij in haar vertrekken, waar
niemand toegang had dan haar gedienstigen, haar biechtvader en
de dokter, De graaf bezocht haar lederen morgen en avond, bleef
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omstreeks een kwartier met haar praten over onverschillige zaken,
en ging dan weer heen,"
„Hum! Zulk een bestaan moet toch, dunkt mij, voor mijn
waarde zuster zeer eentonig geweest zijn! En heeft dit lang
geduurd'?"
„Maanden achtereen, senor, en zeker zou het tot op dit oogenblik geduurd hebben, zonder een voorval, dat alleen aan mij
bekend is, en waardoor zij zich genoopt gevoelde naar hier te
trekken,"
„Zoo, zoo! En wat is dat voorval?"
„Dat zal ik u zeggen, senor, Op een goeden dag kwam er te
Sint-Domingo een schip van onze natie aan, • dat op den overtocht
naar de eilanden door de ladrones was aangevallen, als door een
wonder aan hen ontkomen was en dat verscheiden van die kerels
meebracht,"
„Stop! Ik moet je even in de rede vallen," zei de graaf haastig.
,,Eer gij verder gaat, moet ge mij iets naders vertellen omtrent
die ladrones, waarover iedereen den mond vol heeft, en die niemand schijnt te kennen. Weet gij iets van hen?"
„Zeker, zeker, senor!"
„Dan," hernam de graaf op opgeruimder toon, „zal ik toch
eindelijk iets te weten komen, waarnaar ik reeds zoolang heb
verlangd, want als gij er mee bekend zijt, zult ge mij toch alles
over hen meedeelen, nietwaar?"
„Niets liever dan dat, senor."
„Nu, ik verlang er zeer naar alles te hooren."
„Dat zal zoo heel veel niet zijn, senor."
„Dat spijt mij."
„Maar ik geloof dat gij het zeer interessant zult vinden."
„Des te beter, maar vertel dan gauw,"
„Die ladrones zijn Fransche en Engelsche avonturiers, kerels
wier moed alles te boven gaat wat daarover wordt verteld. Zij
hebben een ware verdelgingsoorlog aan onze natie toegezworen,
en daarom verschuilen zij zich in hinderlaag tusschen de rotsen
aan het eind der zeeëngten, die onze schepen moeten passeeren,
om die dan met hun ellendige, half lekke prauwen te overvallen, te enteren en te overmeesteren, en met zich mede te
voeren, De verliezen die op zulk een manier aan onze zeevaart
worden toegebracht zijn hoogst aanzienlijk, want men kan er
bijna zeker van zijn, dat ieder schip door hen aangevallen, buit
gemaakt wordt, op slechts zeer weinige uitzonderingen na."
„Wel duivels! Dat is een zeer gewichtige zaak! En heeft men
geen maatregelen genomen om de zee te zuiveren v an die onbeschaamde zeeschuimers,"
„Zeker, zeker, senor, Admiraal don Fernando de Toledo heeft
op bevel van den Koning het eiland Sint-Christoffel, de schuilplaats dier ladrones, verwoest, er zooveel gevangen doen nemen
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als men grijpen kon, en in de kolonie, die door hen gesticht was,
geen steen op den anderen gelaten,"
„Zoo, zoo!" riep de graaf en wreef zich daarbij vergenoegd in
de handen, „Daarmee was de zaak zeker voor goed afgedaan,"
„Neen, senor, toch niet, en ik zal u zeggen waarom niet, Die
ladrones waren verjaagd, maar niet vernietigd, en hebben zich
toen verspreid over de andere eilanden, sommigen hunner zijn
weer teruggekeerd naar Sint-Christoffel, maar verreweg het
grootste gedeelte heeft de brutaliteit zoo ver gedreven, in Hispaniola zelf een wijkplaats te zoeken,"
„Toegestemd, maar ik twijfel er toch niet aan, dat men hen
ook van hier heeft verjaagd,"
„Dit heeft men tenminste beproefd, senor, echter zonder er
in te slagen, Sedert dien tijd is het hun gelukt zich staande te
houden in dat gedeelte van het eiland dat zij overmeesterd hadden, en met goed gevolg hebben zij wederstand geboden aan de
troepen die op hen werden afgezonden, Dikwijls zelfs zijn zij van
aangevallenen, aanvallers geworden, en doorgedrongen tot vlak
bij de Spaansche grenzen, overal alles plunderende, in brand
stekende en verwoestende wat zij op hun weg vonden, iets wat
hen te gemakkelijker viel, daar voor hen zulk een overdreven
vrees bij onze soldaten bestaat, dat zij zoodra zij maar iets van
hen zien of hooren, dadelijk de vlucht nemen zonder achter zich
te durven kijken, Dit is zelfs in zulk een mate het geval, dat Zijn
Exellentie graaf Bejar zich genoodzaakt heeft gezien de geweren
van de detachementen die onze grenzen moeten verdedigen af te
nemen en die in plaats daarvan te wapenen met lansen,"
„Hoe! Heeft hij hun de geweren afgenomen? Zoo iets is voor
mij onbegrijpelijk, en eigenlijk zelfs ongelooflijk,"
„Toch is dit zeer gemakkelijk te verklaren, senor, De soldaten
zijn zoo overdreven bang voor de ladrones, dat zoodra zij komen
in den omtrek van de streken waar die huizen, zoodat er kans
is om hen te ontmoeten, de geweren met voordacht door hen
worden gelost, om dien kerels te waarschuwen of liever kond te
doen van hun aanwezigheid en hen in de gelegenheid te stellen
zich te verwijderen, waarvan door de ladrones gretig gebruik werd
gemaakt, want daar zij dan juist weten waar onze soldaten zich
bevinden, begeven zij zich haastig naar een andere plek, om
daar naar hartelust te plunderen, zeker dat zij niet daarin zullen
verhinderd worden 1 )
„Maar dat klinkt waarlijk ongelooflijk! ! En zijt ge beangst dat
zij ook naar hier zullen komen?"
„Zij zijn dezen kant nog niet uit gekomen. Toch is het raadzaam dat wij op onze hoede blijven,"
„Dat ben ik geheel met je eens, de voorzichtigheid gebiedt dit,
Maar komen wij nu terug op uw verhaal, dat ik heb afgebroken
1

) Strikt historisch.
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door je in de rede te vallen. Ge hebt het laatst verteld dat een
Spaansch oorlogschip te Sint-Domingo was aangekomen, en dat
aan boord verscheiden gevangen genomen ladrones waren,"
„Ja, senor, nu moet u vooraf weten, dat gewoonlijk de ladrones
als zij gevangen worden gemaakt op staanden voet warden opgehangen,"
„Dit acht ik een hoogst verstandigen maatregel."
„Doch dezen keer had men daarop een uitzondering gemaakt,
en hen gespaard om op het eiland zelf te dienen als een afschrikkend voorbeeld voor hun medeplichtigen; zij werden dus naar wal
gevoerd, en in afwachting van de executie in de capella gebracht,
Fray Arsenio werd belast, om dit zoo het eenigszins mogelijk
was, die ellendelingen tot berouw te brengen en met den hemel
te verzoenen."
„Een moeilijke taak! Maar wie is die fray Arsenio?"
„Fray Arsenio is de biechtvader van mevrouw de gravin,"
„O, zoo! Goed, ga maar door,"
„Nu moet u ook nog iets weten, senor, waarover gij zeer verbaasd zult staan, en wel dit, dat die ladrones zeer vroom zijn;
zij zullen nooit een vaartuig aanvallen zonder vooraf hun gebeden ten hemel te zenden, en onder het aanheffen van het
Magnificiat of eenig ander kerkgezang enteren zij onversaagd.
Het viel dus fray Arsenio zeer gemakkelijk hen over te halen
tot vervulling hunner kerkelijke plichten. Op last van den gouverneur moesten die ladrones, om meer indruk op de anderen te
maken, dicht bij de Spaansche grenzen worden opgehangen. Men
zou hen dus uit de gevangenis in karren daarheen brengen, goed
bewaakt en zwaar gekneveld en zij werden dwars door de stad
gevoerd begeleid door een talrijk deel van de bevolking, die hen
uitjouwde en uitschold, en hen met vervloekingen en verwenschingen overstelpte, Maar de ladrones schenen uiterst ongevoelig voor die uitbarsting van algemeenen haat. Er waren
er vijf, allen naar het scheen, jonge en sterke kerels; op eens,
juist op het oogenblik dat de karren, die belemmerd door de
opeendringende menigte niet dan heel langzaam vooruit konden
komen, vlak voor het paleis van den gouverneur waren gekomen,
stonden die vijf kerels eenkslaps op, hieven een geweldig geschreeuw aan, sprongen op straat en vluchtten naar het paleis
waarvan zij de wacht overrompelden en de deur achter zich
sloten; zonder dat men wist hoe, was het hun gelukt hun boeien
te verbreken. In de eerste oogenblikken stond die gansche menigte
als verstomd en versteld over een feit van zulk een onbezonnen
stoutmoedigheid, doch het duurde niet lang of de soldaten kwamen tot bezinning, en drongen vastberaden op het paleis aan,
waar zij door de ladrones met geweerschoten ontvangen werden,
Toen begon een hardnekkig gevecht, aan weerszijden dapper
volgehouden, maar waarbij de onzen van de slechtste partij waren,
daar zij zonder beschutting bleven blootgesteld aan de kogels van
De Zeeschuimers.

4

50

onzichtbare vijanden, van wie de handigheid en vaardigheid algemeen bekend waren, en wier schoten nimmer faalden, zelfs dikwijls verscheiden slachtoffers tegelijk deden vallen, Reeds telde
men een twintigtal dooden, en zeker even zooveel gewonden.
lagen op den grond, en reeds aarzelden de soldaten dit moorddadig gevecht voort te zetten, toen de gouverneur, wien men bericht
had gegeven van het voorgevallene, gevolgd door zijn officieren
in allerijl kwam toesnellen, Gelukkig voor den graaf was hij afwezig, toen de ladrones zich van zijn paleis meester maakten, doch
mevrouw de gravin bevond zich daar wel, en de graaf sidderde
bij de gedachte dat zij in handen dier ellendelingen zou gevallen
zijn. Dadelijk eischte hij van hen zich over te geven, doch die eisch
werd beantwoord met een nieuw salvo waardoor verscheiden
personen in de onmiddellijke nabijheid van den gouverneur werden gedood en hij zelf licht gewond."
„Die vermetele schelmen! En toch zulke moedige!" mompelde
de graaf. „Toch vertrouw ik dat zij eindelijk behoorlijk zullen
zijn opgeknoopt,"
„Neen, senor, Nadat zij meer dan twee uren de gansche macht
van de stad in bedwang hebben weten te houden, hebben zij
eindelijk een capitulatie aangeboden, die aangenomen is."
„Wat vertelt ge daar? Is zoo iets aangenomen?!" barstte de
graaf los. „Wel, alle duivels! Dat is toch waarlijk al te erg."
„Het is niet anders dan de zuivere waarheid, senor. Als men
hen niet rustig en vrij liet vertrekken, zoo dreigden zij, dan zouden zij zich met het paleis in de lucht laten vliegen, en daardoor
zou zeker de halve stad vernield zijn geworden; bovendien zouden zij alle gevangenen die zich in hun macht bevonden dooden,
te beginnen met mevrouw de gravin. De gouverneur trok zich,
door woede vervoerd, de haren uit het hoofd, en zij,. zij
deden niets dan lachen."
„Maar dat zijn geen menschen, die satanskinderen!" vloekte
de graaf en stampte vertoornd op den vloer.
„Neen, senor, het zijn zooals ik reeds gezegd heb, baarlijke
duivels! De graaf werd door zijn officieren overgehaald de capitulatie aan te nemen; de rakkers eischten toen, dat de straten
waardoor zij moesten trekken, ontruimd zouden warden, en lieten
voor zich paarden brengen, benevens twee voor mevrouw de
gravin en haar kamerjuffrouw, die zij in gijzeling wilden houden,
tot zij meenden in veiligheid te zijn 1 ) ; zoo begaven zij zich op
weg, goed gewapend en met zich voerende mijn arme meesteres,
bevende en doodsbleek door angst en schrik, en waarlijk meer
dood dan levend, De ladrones maakten geen haast, zij reden in
stap, met elkaar pratende en lachende, en zelfs bleven zij nu en
dan even stilstaan, om achter zich een blik te werpen op de

1

) Zie „de Boekaniers".
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menigte die hen volgde, doch op zeer betamelijken afstand, Zóó
verlieten zij de stad, maar te hunner eere zij gezegd, dat zij stipt
hun woord hebben gehouden, want nog geen twee uren later was
mevrouw de gravin, die door hen zeer hoffelijk was bejegend,
reeds te Sint-Domingo terug, en werd naar het paleis begeleid
door een' joelende en juichende menigte, die haar begroette met
vreugdekreten, daar men haar stellig reeds verloren gerekend
had, Een paar dagen daarna werd mij door den gouverneur opgedragen mijn meesteres naar hier te vergezellen, daar de doktoren
dit voor haar de geschikste plaats oordeelden om te bekomen van
de ontzettende ontroering, die zij ongetwijfeld doorgestaan had
tijdens zij in de macht van die bandieten geweest was,"
„En sinds haar verblijf hier op de hatto is er zeker niets bijzonders meer voorgevallen?"
„Toch wel, senor, en daardoor juist ben ik het alléén, zooals
ik reeds de eer had u te zeggen, die weet wat de eigenlijke reden
is van de veranderde levenswijze mijner meesteres, Een van die
ladrones had, eer de gravin van hen wegging, een zeer lang onderhoud met haar, een onderhoud dat ik heb bijgewoond, wel is
waar op te grooten afstand om te verstaan wat er gesproken werd,
maar toch dicht genoeg in haar nabijheid om te zien hoeveel
belang het haar inboezemde en welk een grooten indruk het op
haar maakte, Ik was mijn meesteres gevolgd, vast besloten haar
niet te verlaten, en zoo noodig te verdedigen zelfs ten koste van
mijn leven,"
„Ge hebt daardoor getoond een trouw dienaar te zijn, Birbomono, en ik blijf je er zeer dankbaar voor,"
„Ik deed daarmee niets meer dan mijn plicht, senor, Zoodra
de ladrones zich verwijderd hadden, naderde ik mijn meesteres,
en bleef bij haar op den terugtocht naar de stad, Eenige dagen na
onze komst hier, trok de gravin manskleeren aan, ging buiten
iemands medeweten de hatto uit, en begaf zich, alleen gevolgd
door mij en door fray Arsenio, die haar niet had willen verlaten,
naar een weinig bekende baai op de kust, waar een der ladrones
ons wachtte, Die man had weer een lang gesprek met mijn
meesteres, en het gevolg daarvan was, dat wij allen in een prauw
stapten, waarmede hij ons naar een brigantijn roeide, die in het
gezicht van de kust was blijven laveeren, Later vernam ik dat die
brigantijn op bevel van mijn meesteres door fray Arsenio was
afgehuurd, Zoodra wij aan boord waren, koos het vaartuig het
ruime sop, De ladron was inmiddels met zijn prauw weer naar
wal geroeid,"
„Wel, wel!" viel de jonge man opeens uit, „Birbomono, Birbomono! Welke sprookjes wilt ge mij nu op de mouw spelden!"
„Senor, wat ik zeg is niets dan de zuivere waarheid, U hebt
mij gelast alles mede te deelen, ik doe dit zonder er iets bij te
voegen en eveneens zonder iets te verzwijgen,"
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,.Goed, ik zal je dan maar gelooven, maar toch dit alles klinkt
zoo fabelachtig dat het mijn begrip te boven gaat,"
„verkiest u, senor, dat ik er mee eindig, of moet ik voortgaan?"
„Ga dan voort, voor den drommel! Misschien komt er een eind
aan waardoor ik toch iets wijzer zal worden,"
„Onze brigantijn laveerde tusschen de eilanden en liep groot
gevaar van door de ladrones te worden gesnapt, maar als door
een wonder mocht het ons gelukken onbemerkt door te zeilen,
zoodat wij binnen een week op een eiland kwamen, dat Newis
heet, de vorm heeft van een berg, en als ik het wel heb, alleen
door een smal kanaal van Sint-Christoffel gescheiden is,"
„En straks hebt ge zelf mij reeds verteld dat juist Sint-Christoffel de schuilhoek is van de ladrones?"
„Ja, mijnheer de graaf, dat is het ook. De brigantijn kwam niet
ten anker, maar bleef alleen bijliggen, terwijl een boot werd uitgezet, Daarin begaven wij ons, mevrouw de gravin, de monnik en
ik, en werden aan land gezet, maar toen de gravin uitstapte, keek
zij mij aan en gaf door een wenk te kennen, dat ik in de boot
moest blijven, terwijl zij mij een brief overreikte en zei: „Breng
dezen brief naar Sint-Christoffel ; dáár moet gij onderzoek doen
naar een der voornaamste aanvoerders der ladrones, die Montbars heet, en zoodra ge weet waar ge hem kunt vinden, moet ge
hem opzoeken en hem eigenhandig dezen brief afgeven, Ga, ik
reken er op dat ge dit behoorlijk ten uitvoer zult brengen", Wat
kon ik anders doen dan stipt gehoorzamen, niet waar, senor? Het
scheen alsof de matrozen en de prauw reeds wisten wat zij te
doen hadden; want zij voerden mij dadelijk naar Sint-Christoffel,
waar ik zonder bemerkt te worden aan wal stapte en er gelukkig
spoedig in slaagde om Montbars te ontmoeten, aan wien ik dien
brief overhandigde, waarna ik mij haastte mij uit de voeten te
maken; met de prauw was men op mij blijven wachten, ik kwam
weer terug op Newis en werd daar door de gravin zeer vriendelijk dank gezegd . Tegen zonsondergang kwam Montbars ook op
Newis, hij bleef daar langer dan een uur in gesprek met den
monnik; gedurende dien tijd hield donna Clara zich verborgen in
een tent 1 ), Daarna vertrok hij, en kort daarop kwamen mevrouw
de gravin en fray Arsenio terug aan boord van den brigantijn, die
ons weer behouden naar Hispaniola bracht, De monnik bleef in
het Fransche gedeelte van het eiland, om welke reden, weet
ik niet, maar mevrouw de gravin en ik, begaven ons zoodra wij
geland waren naar de hatto, waar wij nu reeds sinds een dag of
tien weer terug zijn."
„En toen?" vroeg de graaf, daar hij zag dat de mayordomo
zweeg.
„Meer heb ik niet te zeggen, senor," luidde het antwoord,

1

) Zie het voorafgaande deel ,,de Boekaniers".
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„Sinds dien tijd blijft mevrouw de gravin voortdurend in haar
vertrekken, en de eentonigheid van ons leven is verder door niets
verstoord,"
De graaf stond op, zonder te antwoorden, liep eenige keeren
driftig door de kamer heen en weer, en wendde zich toen tot
Birbomono,
„Het is goed, mayordomo; ik dank je voor al die mededeelingen, maar zorg er voor daarover tegen niemand ts spreken, Ge
kunt nu heengaan, maar bedenk vooral dat geen sterveling hier
in de hatto moet kunnen vermoeden van welk groot gewicht het
gesprek dat tusschen ons is gevoerd, is geweest,"
„Ik zal en weet te zwijgen, senor," antwoordde de mayordomo,
die beleefd groetend zich verwijderde,
„Het blijkt duidelijk," sprak de jonge man in zich zelf, noodra
hij alleen was, „dat achter die gansche geschiedenis een verschrikkelijk geheim is verborgen, waarvan mijn zuster naar alle
waarschijnlijkheid, de helft op mij wil laden, Ik geloof op mijn
eer, ik vermoed het tenminste, dat ik in een valstrik ben geraakt!
Wel drommels ! Kon Clara mij niet stil en rustig op Sint-Domingo
hebben gelaten!"

VI,
EEN ONTMOETING OP WEG,
Den anderen dag scheen donna Clara zooal nog niet geheel
bekomen van de ontroering, door haar den vorigen dag ondervonden, dan toch tenminste veel beter dan haar broeder had
durven hopen, na de langdurige bezwijming, die hij gedeeltelijk
had bijgewoond. Toch werd door geen van beiden toespeling gemaakt op het gesprek van den vorigen avond, Donna Clara zag
er zeer bleek en bijzonder zwak uit, maar deed haar best om
opgeruimd en zelfs vroolijk te schijnen en een korte wandeling in
den tuin te maken, Maar de graaf liet zich door dit alles niet
misleiden, en begreep zeer goed, dat het zijn zuster speet zich
te hebben laten verleiden te openhartig met hem gesproken te
hebben, en dat zij nu trachtte om hem van 't spoor te brengen wat
betrof haar werkelijken toestand, door een opgeruimdheid voor
te wenden, die eigenlijk in het geheel niet bij haar bestond,
'Nochtans liet hij daarvan niets blijken en toen de grootste hitte
van den dag geweken was, veinsde hij lust te hebben den omtrek
eens te gaan opnemen, alleen echter om zoodoende zijn zuster
haar vrijheid te laten. Hij greep dus zijn geweer en steeg te
paard, vergezeld door den mayordomo, die zich had aangeboden
hem op den tocht tot gids te dienen. Donna Clara maakte tegen
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dit plan niet veel tegenwerping, en was ook eigenlijk zeer in haar
schik, dat zij eenige uren alleen zou blijven .
De jonge man maakte haast om weg te komen, en zette het in
galop met koortsachtige gejaagdheid, Hij verkeerde in een staat
van overprikkeling waarvan hij zich geen rekenschap kon geven;
hoe egoïstisch hij wezen mocht, toch nam hij innig deel aan de
ongelukken zijner zuster, en gevoelde zich bewogen door haar
deemoedige onderwerping, zoodat hij er veel voor over zou gehad
hebben, haar bij zooveel smart en zulke zware beproevingen eenig
genot of afleiding te kunnen verschaffen; echter drong het zoo
zonderlinge verhaal van den mayordomo zich telkens aan zijn
geest op, en werd daardoor zijn nieuwsgierigheid ten hoogste
gaande gemaakt, Toch zou hij voor geen prijs ter wereld zijn
zuster ondervraagd hebben over alles wat nog duister voor hem
was gebleven, en zelfs niet eens haar willen laten merken dat
hij iets wist van haar verhouding tot de vrijbuiters op SintChristoffel.
De beide ruiters waren spoedig in de savanne gekomen, waar
zij nu eens jaagden, dan weer over onverschillige zaken met elkaar
spraken, tot de graaf, die tevergeefs trachtte om de telkens terugkeerende herinnering aan het verhaal van den mayordomo uit zijn
geest te verbannen, zich opeens naar dezen keerde met de vraag:
„Zeg eens hoe komt het dat ik nog niets gemerkt heb van den
biechtvader mijner zuster, hoe hebt ge hem ook genoemd?"
„Fray Arsenio, senor, hij is een Franciskaner monnik,"
„O ja, fray Arsenio! Maar waarom blijft die pater zoo onzichtbaar?"
„Om een zeer afdoende reden, senor, die ik trouwens reeds
de eer had gisterenavond aan u mede te deelen."
„Het kan wel zijn, ik wil het niet tegenspreken, maar wij
hebben toen zoo veel en zoo velerlei zaken besproken," dit werd
op schijnbaar onverschilligen toon gezegd, „dat ik volstrekt niet
meer weet wat ge mij over hem hebt verteld. Herhaal dit dus nog
eens, als ge wilt."
„Zeer gaarne, senor, ik heb u gezegd dat fray Arsenio ons verliet na onze ontscheping, en zich sedert niet meer op de hatto
heeft vertoond."
„Dat is vreemd, en eveneens dat donna Clara die lange afwezigheid niet onaangenaam schijnt te vinden, noch zich daarover
ongerust maakt,"
„Dat doet zij ook volstrekt niet, senor; de senora spreekt niet
over fray Arsenio, en vraagt er evenmin naar, of hij al dan niet
is teruggekomen,"
„Dat is toch zeer vreemd!" herhaalde de jonge man in zich
zelven, „Wat toch zou die geheimzinnige afwezigheid te beduiden hebben?"
Na dit korte praatje brak de graaf het gesprek af, en begon
weer te jagen, Er waren reeds eenige uren verloopen sedert hun
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vertrek uit de hatto zoodat zij reeds vrij ver daarvan waren verwijderd; de zon begon te dalen, en de graaf maakte aanstalten
huiswaarts te keeren, toen zich opeens een geweldig geraas deed
hooren door het kraken van takken langs den rand van het
bosch, waarvan zij slechts gescheiden waren door eenig kreupelhout en een vrij groot aantal gevelde boomen, Verscheiden stieren
kwamen te voorschijn, die woest de savanne inholden, gevolgd
of beter gezegd vervolgd door een twaalftal brakken, waarvan de
een al harder blafte en huilde dan de ander, en die allen woedend naar die dieren sprongen en hapten, Er waren zeven of
acht stieren, die als een stormwind langs den graaf stoven op
geen verderen afstand dan een paar paardenlengtens waardoor
hij zoo verrast en verwonderd opkeek bij die plotselinge en onverwachte verschijning, dat hij in het `eerste oogenblik onbeweeglijk
bleef staan, en niet wist wat hij moest uitvoeren, De wilde dieren,
steeds aangehitst door de brakken die vlak achter hen waren,
maakten opeens in hun hollende vaart een wending, kwamen
denzelfden weg terug, en schenen weer in het bosch te willen
dringen op dezelfde plek waar zij er uit waren gekomen, doch
nauwelijks hadden zij die richting gekozen, of er viel een schot
en een van de stieren rolde doodelijk door een kogel getroffen
buitelend over den grond, Tegelijk kwam uit het bosch een man
voor den dag, die haastig naar het dier ging, dat half verborgen
door het hooge gras, zich reeds niet meer bewoog: zonder zich om
de beide Spanjaarden te bekommeren bleef hij al loopende druk
bezig zijn geweer weder te laden, waarvan hij zoo even met zooveel behendigheid gebruik had gemaakt, Dit jachttooneel was
afgeloopen in korter tijd dan wij noodig hadden om het te beschrijven, zoodat don Sancho nog niet eens tijd had gehad te
békomen van die verrassing, toen de mayordomo hem toefluisterde met een stem, waaruit bleek hoe ontsteld hij was:
„Senor, door u is gewenscht een ladron te zien, kijk dan dien
man daar ginds maar eens goed aan, want dat is er een,"
Don Sancho was iemand wiens dapperheid boven alle verdenking verheven was; zijn oogenblikkelijke ontsteltenis was nu geheel geweken, hij was weer meester over zich zelven geworden,
en had al zijn koelbloedigheid herkregen, Hij zette zich. steviger
in den zadel, reed stapvoets naar den onbekende, en nam dien
nauwkeurig op, Die persoon was nog jong, van middelbare lengte,
maar goed gevormd en stevig van gestalte; zijn gelaat was geregeld, en de uitdrukking daarvan karakteristiek, tevens getuigende van schranderheid en een groote mate van stoutmoedigheid; de kleur van zijn gelaat was bruin op zwart af, zeker doordien hij sinds lang was blootgesteld, zoowel aan kou als aan
hitte, aan regen als aan zonneschijn; hij droeg ee n vollen baard,
die echter zeer kort was afgeknipt, Zijn kleeding kon zelfs meer
dan hoogst eenvoudig en eigenlijk zeer primitief genoemd worden,
want die bestond alleen uit twee hemden, een broek en een wijde
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jas, alles van grof linnen, en zoodanig bemorst en bevlekt door
bloed en vettigheid, dat het onmogelijk mocht geacht worden de
oorspronkelijke kleur te ontdekken, Hij droeg een lederen gordel waaraan aan den eenen kant een koker van krokodillenvel
hing, die vier messen en een bajonet bevatte, en aan den anderen
kant een toegelakten kalebas vol kruit, alsmede een leeren zak
met kogels; als bandelier was over zijn schouder geslagen, een
zeer fijne en zoo dicht mogelijke in elkander gerolde linnen tent,
Zijn voeten waren voorzien van een soort van laarzen, vervaardigd uit ongelooid stierenvel; zijn vrij lang saamgebonden haar
kwam te voorschijn onder een wollen muts, die zijn hoofd bedekte en aan de voorzijde voorzien was van iets dat op een vizier
leek . Zijn geweer, met . een loop ter lengte van vier en een half
voet, was door den zonderlingen vorm van de lade, gemakkelijk
te herkennen als afkomstig uit de fabriek van Brachie te Dieppe,
die met Gélin te Nantes, het uitsluitend monopolie bezat tot vervaardiging van de wapens der boekaniers, Dit geweer had het
kaliber van zestien in het pond,
Het voorkomen van dien man, op zulk een wijze uitgedoscht
en gewapend had werkelijk iets ontzagwekkends en geduchts.
Men gevoelde, als bij instinct, dat men zich bevond tegenover
iemand met een zelfstandig karakter, iets meer en beter dan een
mensch; iemand die geleerd had alleen op eigen kracht te vertrouwen, en die nooit bij eenig gevaar, hoe groot het mocht
wezen, zich verrast toonde en nog veel minder ontsteld, noch
overweldigd, Hij was middelerwijl naar den gevallen stier voortgestapt en schoon hij daarbij een zijdelingschen blik op de beide
jagers had geworpen, scheen hij zich volstrekt niet met hen bezig
te houden, Hij floot zijn brakken en windhonden, die daarop
dadelijk de jacht op de kudde staakten, naar hem toe kwamen,
en om hem heen gingen liggen, terwijl hij inmiddels reeds een
mes uit zijn koker had getrokken en zich gereed maakte om de
huid van den gevelden stier af te stroogen, Op dit oogenblik
kwam de graaf bij hem en vroeg kortaf:
„Heidaar! Zeg eens! Wie zijt ge en wat voert ge hier uit?"
De boekanier, want werkelijk was hij dit, stak het hoofd
op, keek spottend naar den man die hem op zulk gezaghebbenden
toon aansprak, trok de schouders op en antwoordde hoonend:
„Wie ik ben? Dat ziet ge, een boekanier, Wat ik uitvoer? Dat
ziet ge ook, ik ga den stier, dien ik geschoten heb, de huid afstroopen, Hebt ge nog iets te zeggen?"
„En wie gaf je het recht om hier op mijn grond te jagen?"
„Zoo! Hoort deze grond aan jou? Goed dat ik het weet! Welnu, ik jaag hier omdat ik er lust in heb, en als dit je niet aanstaat,
dan doet het mij voor jou leed, heertje,"
„Wat beduidt dat?" hernam de graaf op hoogen toon, „En hoe
durf jij je te vermeten op zulk een manier tegen mij te spreken?"
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„Waarschijnlijk omdat die manier mij als de beste voorkomt,"
gaf de boekanier ten antwoord, en richtte zich tegelijk op, „En
wilt ge nu van mij een goeden raad aannemen, waarde heer, rijd
dan bedaard weg, als je niet wilt dat je ribben binnen weinige
minuten gebroken zijn, Bemoei je dan net zoo min met mijn
zaken, als ik mij met de uwe, en laat mij hier stil mijn bezigheden
voortzetten."
„Dat zal niet gebeuren!" viel de jonge man heftig uit, „De
grond waar ge geheel onbevoegd zijt komen jagen, behoort aan
mijn zuster donna Clara de Bejar, en ik zal niet dulden dat op
haar rechten ongestraft inbreuk wordt gemaakt door schobbejakken van jou soort. Vive Dios! Maak dat ge, weg komt, kerel,
en wel oogenblikkelijk of anders...."
„Of anders?" herhaalde de boekanier, met vlammend oog, terwijl de mayordomo, die een hevig tooneel duchtte, zich voorzichtigheidshalve achter zijn heer plaatste, Wat deze laatste betreft,
koel en strak bleef hij tegenover den boekanier staan, vastbesloten aanvallenderwijze te handelen als hij de minste verdachte beweging bij hem opmerkte. Maar tegen alle verwachting in kwam
het dreigende gelaat van den boekanier opeens tot kalmte, zijn
gelaatstrekken herkregen de gewone onbezorgde uitdrukking, en
schoon zijn toon ruw bleef, was het toch of er iets vriendschappelijks in klonk toen hij vroeg:
„He, he! Wees zoo goed en zeg mij nog eens den naam, dien
jij zoo even genoemd hebt,"
„Die van de eigenares van deze savanne."
„Dat kan wel waar zijn!" hernam de boekanier lachend, „Maar
ik bedoel den naam zelf, Wees zoo goed en noem dien nog eens,"
„En waartoe dat, kerel?" vroeg de jonge man barsch, want
naar het hem voorkwam scheen de boekanier terug te schrikken voor den opkomenden twist, „De naam dien ik genoemd heb,
is die van donna Clara de Bejar y Sousa.... "
„Enzoovoorts, enzoovoorts," viel de boekanier schertsend in,
die drommelsche gavachos hebben zooveel namen als er dagen in
een jaar zijn, Luister eens jonge kemphaan," liet hij er op volgen, daar hij bemerkte dat het gelaat van den graaf een hoogere
tint had verkregen, bij den gebezigden scheldnaam, „wij moeten
niet boos op elkaar worden, wij zijn er wellicht dichter aan toe
om goede vrienden te worden dan je wel denkt, Wat zoudt ge er
mee winnen als je met mij vocht? Niets! En daarentegen zoudt
ge kans hebben er veel bij te verliezen,"
„Ik begrijp niet wat je bedoelt," gaf de jonge man droogjes
ten antwoord, „Maar ik denk dat ge mij dit wel zult ophelderen."
„Dat is gauw genoeg gedaan, ik zal je dat dadelijk bewijzen,"
gaf de ander steeds op denzelfden spotachtigen toon ten antwoord, en daarbij keerde hij zich naar het bosch, zette de beide
handen vóór den mond, bij wijze van roeper, en schreeuwde:
„Hei, heidaar, Olonner!"
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„Hola!" werd dadelijk geantwoord door een man, die in het
dichtste van het Bosch achtergebleven, tot nu toe onzichtbaar was
gebleven.
„Kom eens hier, mijn zoon," hernam de boekanier, „ik geloof
zoo waar, dat hier iets te vinden is dat van je gading kan zijn."
„Ei, zoo!" antwoordde de nog steeds onzichtbare 011onner,
„dan zal ik eens komen kijken,"
De jonge graaf wist niet hoe hij moest denken over dit nieuwe
bedrijf waardoor het tooneel een geheele verandering scheen te
ondergaan; hij was er afkeerig van langer een speelbal te blijven
van de spotternij van zulke ruwe kerels; hij aarzelde om een
keuze te doen tusschen zijn begeerte om vrijen loop te laten aan
de woede die zijn bloed deed koken, en het waarschijnlijk verstandiger besluit om geduldig de gevolgen af te wachten van die
oproeping van den boekanier; en een oogenblik later besloot hij
tot dit laatste, als door een geheim voorgevoel aangespoord, om
zich in te houden en met veel voorzichtigheid en beleid te handelen tegen mannen, die niets kwaads tegen hem in het schild
schenen te voeren, en wier houding en manieren, hoe barsch en
trotsch, toch eenigszins vriendschappelijk bleven. Juist op dit
oogenblik verscheen de Olonner, die op dezelfde manier gekleed
was als de boekanier; haastig liep hij naar den laatsten toe, zonder zich met de twee Spanjaarden te bemoeien, en vroeg wat hij
wilde, terwijl hij de huid van een wilden stier die hij op de
schouders droeg, op het gras neerwierp.
„Ge hebt mij iets verteld van een briefje, dat Luiwammes je
van morgen door tusschenkomst van O-mo-poua heeft doen toekomen," begon de boekanier.
„Ja, daar heb ik je iets van gezegd, Poleter," bevestigde de
ander, „en dit deed ik te eer omdat daarna tusschen ons kon
worden afgesproken, dat ik door jou, die meer en beter met het
land bekend zijt, gebracht zou worden naar den persoon aan wien
ik dit drommels kleine eri fijne stukje papier overhandigen moet."
„Welnu, dan kunt ge, als ge dit verlangt, hier uw taak vervullen," hernam de ander op tragischen toon en wees daarbij met
den vinger naar don Sancho, „want daar heb je, tenminste zooals
hij zegt, den eigen broeder van de persoon in kwestie."
„Och kom!" liet de Olonner hooren, na een blik te hebben geworpen op den jongen man. „Die mooie mosch?!"
„Ja! Tenminste zooals hij zegt, want ge weet dat de Spanjaarden zulke aartsleugenaars zijn, dat men hen bijna nooit op
hun woord kan gelooven,"
Don Sancho kreeg een kleur van verontwaardiging en riep
hun toe:
„Wie of wat heeft je het recht gegeven mijn woord in twijfel
te trekken?"
„Tot nu toe niemand of niets, en daarom was dit niet bepaaldelijk op . jou bedoeld, maar slechts in het algemeen gesproken."
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„Dus," vroeg daarop de Olonner, „zijt gij de broeder van donna
Clara de Bejar, de eigenares van de hatto del Rincon?"
„Moet ik dit dan nog eens herhalen! Ja, ik ben haar broeder,"
„Goed! En hoe kunt gij mij dit bewijzen?"
De jonge man trok de schouders op.
„Het kan mij niets schelen of gij mij gelooft of niet," verklaarde hij,
„Dat is best mogelijk, maar voor mij komt het er zeer bijzonder op aan, daaromtrent zekerheid te hebben. Want ik moet aan
die dame een brief bezorgen, en ik sta er op om die boodschap
naar behooren te vervullen,"
„Geef mij dien brief maar, ik zal dien wel bezorgen, en daarmee is dat zaakje dan uit."
„Hebt ge dit waarlijk geheel alléén bedacht?" luidde het spottende antwoord. „En zoudt ge waarlijk meenen dat ik er één
oogenblik over denken zou je dit briefje zoo maar zonder eengen
waarborg toe te vertrouwen?" Na die woorden barstte hij uit in
schaterend gelach.
„Die Spanjaarden gelooven waarlijk dat alles mogelijk is," zei
de boekanier,
„Loop naar den drommel, en bezorg daar uw briefje!" viel de
jonge man driftig uit. „Wat gaat het mij aan, of ge het houdt of
dat het bezorgd wordt!"
„Kom, kom!" hernam de Olonner vergoelijkend. „Niet boos
worden, dat geeft niets, en misschien is er wel een middeltje te
bedenken, waarmee iedereengenoegen kan nemen. Ik ben zoo
kwaad niet als ik er uitzie, en meen het waarachtig goed, maar,
weet je, beet genomen te worden, daar heb ik het land aan."
De jonge man durfde, ofschoon hij blijkbaar gaarne van de
twee boekaniers wilde afkomen, het gesprek niet opeens en voor
goed met hen afbreken, want het was niet onmogelijk dat de
inhoud van dat briefje zeer gewichtig was, en zijn zuster zou het
hem ongetwijfeld nimmer vergeven zoo hij in dit opzicht ondoordacht of overijld gehandeld had.
„Nu zeg dan wat ge verlangt," hernam hij, „maar maak er
haast mee, want het is al laat, en ik ben ver van de hatto, waar
ik vóór zonsondergang terug wil zijn, ten einde mijn zuster niet
noodeloos ongerust te maken."
„Je bent een broer uit duizenden!" antwoordde de Olonner
met spottenden glimlach. „Luister nu naar wat ik je heb voor te
stellen, Zeg aan de dame, wie het aangaat, dat de pandeling van
Montbars belast is met de overhandiging van een brief aan haar,
en dat zij, als zij dien verlangt te hebben, dien dan maar zelf
moet komen halen."
„Wat! Zelf komen halen, en waar?"
„Wel, hier natuurlijk! De Poleter en ik zullen hier een boukan
opslaan, en morgen den ganschen dag die dame hier blijven af-
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wachten, Dat is nu toch, dunkt mij, zoo eenvoudig en zoo makkelijk als iemand het bedenken kan."
„Ei, ei!" antwoordde de graaf hoonend, „Het schijnt dus dat
gij gelooft dat mijn zuster er niets tegen zal hebben, om zoo maar
dadelijk hier te komen bij een paar ellendige boekaniers? Och
kom, gij zijt gek!"
„Ik geloof niets, ik doe maar een voorstel dat kan men afslaan
of aannemen, mij is dit wel, maar hier kunt ge op aan, dat zij
dien brief niet in handen zal krijgen, of zij moet dien zelf hier
komen halen,"
„Waarom gaat ge niet met mij mee naar de hatto? Dat zou
toch waarlijk wel het eenvoudigste wezen,"
„Misschien, en eerst was ik dit ook van plan, maar daarvan
ben ik teruggekomen. En nu moet ge zelf maar weten, wat je te
doen staat,"
„Mijn zuster weet veel te goed wat haar al dan niet past, en
ik weet dus nu reeds, dat zij met verontwaardiging dit voorstel
zal afwijzen,"
„Dat zal toch te bezien staan, en ge zoudt je daarin wel eens
deerlijk kunnen vergissen!" verklaarde de Olonner met een loos
gezicht, „Wat een vrouw zal doen of laten, dat is heel moeilijk
vooruit te bepalen!"
„Genoeg, want dit praatje heeft nu al veel te lang geduurd. Ik
zal aan mijn zuster zeggen wat door je verlangd wordt, maar ik
wil het je niet verhelen, dat ik haar zeer sterk zal afraden daar
aan te voldoen,"
„Doe waar ge lust in hebt, dat gaat mij niet aan, maar dit
durf ik je gerust verzekeren, dat als zij plan heeft naar hier te
komen, en daaraan twijfel ik niet, dan zullen al je redeneeringen
je niets helpen al praat ge nog zoo lang."
„Dat zullen wij eens zien."
„Maar vergeet vooral niet haar te zeggen, dat die brief komt
van Montbars,"
Gedurende dit gansche gesprek, dat alleen voor den Olonner
eenig gewicht kon hebben, had de Poleter met karakteristieke
kalmte en onverschilligheid, zich bezig gehouden met het afsnijden van palmtakken en het in den grond slaan van paaltjes voor
de tent welke voor dien nacht zou uitgespannen worden."
„Ge ziet," vervolgde de Olonner, „dat mijn maat al reeds druk
aan het werk is; dus, vaarwel, tot morgen, ik heb nu geen tij d
meer om nog langer te babbelen, en moet mijn kameraad een
handje helpen,"
„Doe wat ge goedvindt, maar ik ben er zeker van dat jij je
zwaar vergist als je rekent op een goed gevolg van de boodschap
die je wilt dat ik zal overbrengen,"
„Goed, goed, goed! De uitkomst moet dit bewijzen, Vertel
alles maar goed aan de senora, en luister nog eens even, pas op
dat er geen verraad in het spel komt."
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De jonge man verwaardigde zich niet daarop te antwoorden; hij
trok minachtend de schouders op, deed zijn paard wenden en
galoppeerde naar de hatto, op den voet gevolgd door den mayordomo, Na een poos gereden te hebben keek hij nog eens naar het
geraamte der tent achter zich; dit was reeds bijna gereed en juist
zooals de Olonner gezegd had, hielden de beide boekaniers zich
onledig met het opslaan van hun boukan, zich zoo min bekommerende over de Spanjaarden, die toch zeker in den omtrek vertoefden, alsof die mijlen ver van hen verwijderd waren. Daarop vervolgde de graaf peinzend zijn rit in de richting naar de hatto,
„En nu, senor," begon even daarna de mayordomo, „nu hebt
gij de ladrones gezien, Wat zegt gij er nu wel van?"
„Het zijn ruwe kerels," luidde het antwoord, „lomp, brutaal en
onverzettelijk, maar openhartig en in zekeren zin eerlijk, ten
minste van hun standpunt beschouwd,"
„Juist, juist! U heeft daarin volkomen gelijk, senor, En als
natuurlijk gevolg van dit alles, winnen zij dag aan dag terrein, en
als men hen zóó hun gang laat gaan, dan vrees ik dat het niet lang
meer zal duren of het gansche eiland behoort aan hen."
„Ba! Zoover zijn wij nog niet, dunkt mij!" werd glimlachend
aangemerkt.
„Neem het mij niet kwalijk, senor, dat ik u die vraag doe,
maar is u van plan uw zuster van onze ontmoeting mededeeling
te doen?"
„Liever zou ik het willen nalaten, maar, na alles wat er tusschen mijn zuster en die lieden, volgens uw verhaal, is voorgevallen, zouden er wellicht voor haar ernstige gevolgen uit kunnen
voortvloeien zoo ik er over zweeg, en daarom geloof ik dat het
beter is om er tegenover haar rond voor uit te komen. Zeker zal
zij beter dan ik kunnen beoordeelen hoe in deze omstandigheden
door haar gehandeld moet worden."
„Ik zou ook denken, dat u gelijk heeft, senor. Het zou toch
mogelijk kunnen zijn, dat het voor de senora van hoog belang was,
om met den inhoud van den brief bekend te worden."
„Welnu, dan zij het zoo! En kome daarvan wat God wil!"
De avond was reeds langer dan een uur gevallen toen zij bij
de hatto aankwamen, en met verwondering zagen zij dat dáár een
zeer ongewone bedrijvigheid heerschte, In de vlakte om en bij het
huis waren groote vuren ontstoken, waarvan de hoog opgaande
vlammen den ganschen omtrek verlichtten en dichterbij gekomen
bemerkte de graaf, dat die vuren waren aangestoken door soldaten die daar hun bivouak opgeslagen hadden. Een der meest
vertrouwde knechts stond den graaf op te wachten en zoodra hij
dezen gewaar werd, overhandigde hij hem verscheiden brieven,
die voor hem waren aangekomen, en verzocht tegelijk of de graaf
ten spoedigste bij de senora wilde komen, die hem met ongeduld
verwachtte.
„Wat is er hier toch voorgevallen?" vroeg de graaf.
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„Twee detachementen soldaten zijn even voor zonsondergang
hier aangekomen, senor," gaf de bediende ten antwoord,
„Zoo!" liet de graaf hooren, wiens voorhoofd eenigszins betrok. „Goed, ga mijn zuster berichten dat ik in een oogenblik
bij haar zal zijn,"
De bediende boog, en ging heen; de jonge man steeg van het
paard en begaf zich naar de kamer van donna Clara, in het geheel
niet ingenomen met die zoo onverwachte komst van troepen op
een plaats waar naar het hem voorkwam de grootste rust
heerschte, en waar dus hun tegenwoordigheid hem volstrekt overbodig toescheen.

VII,
FRAY ARSENIO,
Thans moeten wij in het kort vermelden wat eigenlijk die
boekaniers waren, over wie reeds zoo dikwerf door ons gesproken
is, en wat de oorsprong was van den naam dien men hun gaf, en
dien zij ook hadden aangenomen.
De roode Caraïben der Antillen hadden tot gewoonte, zoo dikwij 1 zij gevangenen maakten in de verwoede gevechten die herhaaldelijk tusschen hen plaats grepen of waarbij zij met de blanken in botsing kwamen, om die ongelukkigen in stukken te hakken,
en die op een soort van rooster te leggen, waaronder een fel
vuur werd gestookt, Die roosters noemde men Barbacoas, de
plaats waar zij werden opgesteld boukans, (rookhutten) en het
gansche bedrijf boukaneeren (vleesch rooken) of om het met een
en hetzelfde woord uit te drukken, roosteren, en ronken. Daaraan
ontleenden de Fransche boekaniers hun naam, doch alleen met
dit onderscheid dat door hen op dieren werd toegepast wat door
de Roodhuiden op menschen werd verricht, De eerste boekaniers
waren Spanjaarden, die zich in de Antillen gevestigd hadden, en
voortdurend in aanraking waren gebleven met de Indianen, en
toen zij zich met de jacht begonnen bezig te houden kwamen zij
er toe, zonder er over na te denken, om aan zich zelven die
Indiaansche namen te geven, die trouwens zeer eigenaardig waren,
en niet licht door betere hadden vervangen kunnen worden. De
boekaniers deden spoedig niet anders dan jagen; doch er waren
twee soorten van jagers, sommigen toch maakten uitsluitend jacht
op stieren, anderen alleen op everzwijnen, en de laatsten zoutten
dit vleesch om het daarna aan de inwoners te verkoopgin, Die
beide soorten van boekaniers waren genoegzaam op dezelfde manier uitgerust en hun levenswijs verschilde ook zeer weinig, doch
de echte boekaniers waren eigenlijk zij die de stieren vervolgden,
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en zij noemden de anderen nooit anders dan eenvoudig jagers.
Tot hun uitrusting behoorde een troep brakken ten getale van
twintig tot dertig, waaronder een paar speurhonden die het wild
moesten opsporen; de prijs dier honden hadden zij onder elkaar op
dertig livres bepaald, Zooals wij reeds vermeld hebben, bezigden
zij als wapen een lang geweer, dat te Dieppe of te Nantes vervaardigd was . Zij jaagden nooit anders dan minstens met hun tweeën,
maar soms gebeurde het, dat zij zich in veel grooter getal vereenigden, en dan werd voor algemeene rekening gejaagd. In het vervolg van dit verhaal zullen wij gelegenheid hebben, nog in meerdere bijzonderheden te treden over de levenswijze en de zonderlinge gewoonten van deze menschen,
Bij het heengaan van don Sancho en den mayordomo, hadden
de Poleter en de Olonner hen lang en spottend nagekeken, om zich
daarna weer druk bezig te houden met het optrekken van hun
ajoupa en de inrichting van hun boukan, juist alsof er niets
bijzonders was voorgevallen. Zoodra de boukan klaar, het vuur
aangestoken, en het vleesch op de barbacaos gelegd was, meende
de Olonner dat hij er nu een begin mede kon maken om de huid
te speten die hij had meegebracht, zooals ook de Poleter zou
doen met die van den stier die een uur geleden door hem was
geschoten. Hij spreidde dus de huid op den grand uit, het binnenste naar boven, en bevestigde die met behulp van vier en
zestig pinnen die in den grand werden geboord; daarna schuurde
hij, met asch en zand door elkaar vermengd, hard over de huid,
om die daardoor spoediger te doen drogen,
Toen die bezigheid was afgeloopen, werd het avondmaal klaar
gemaakt, doch de toebereidselen daarvoor vereischten niet veel
tijd en nog minder omslag; een stuk vleesch werd gestopt in een
keteltje met water en zout, dat reeds op het vuur was gezet zoodra dit was aangestoken, en het duurde niet lang of dit vleesch
was gekookt, Daarop haalde de Olonner het er met een lang, spits
stokje uit, en lei het op een palmblad, dat voor schotel dienst
moest doen, daarna schepte hij met een houten lepel het vet van
het vleeschnat af en liet dit in een kalebas druipen. Op dit vet
werd een citroen uitgeperst, een beetje Spaansche peper er in
gestrooid, daarna flink dooreen geschud, en toen was de saus
gereed, de vermaarde pimentade (pimentsaus), waar de boekaniers zoo bijzonder op gesteld waren, Hij zette het vleesch op een
geschikt plekje vóór de tent, de kalebas er naast, riep toen den
Poleter, en daarop gingen de beide mannen tegenover elkaar
zitten, namen hun mes ter hand en een houten pen, die voor vork
moest dienen en begonnen met graagte hun maal, terwijl zij ieder
stukje vleesch eerst behoorlijk in de saus doopten, Zij waren
daarbij omringd door hun honden, die het wel niet durf den
wagen hen lastig te vallen, doch toch met hongerige en begeerige
oogen zaten te staren naar het groote stuk vleesch en hunkerend
smachtten bij ieder brok dat de boekaniers in den mond staken,
,
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Zoo waren zij reeds vrij lang bezig stilzwijgend hun honger te stillen, toen de speurhonden opeens den kop op en den neus in den
wind staken, en dadelijk daarna zacht begonnen te keffen; terstond daarop begon de gansche troep hevig en verwoed te blaffen.
„Heidaar, hei!" riep de Poleter, die juist een slok brandewijn
met water genomen had, en de kalebas aan den Olonner toereikte, „Wat zou dat te beduiden hebben?"
„Zeker de een of andere reiziger," uitte de Olonner op onverschilligen toon,
„Op dit uur!" merkte de Poleter aan en keek daarbij naar de
lucht om de sterren op te nemen, „Wel drommels, daar zou 't
een mooie tijd voor wezen, Het is al over achten."
„Nu, ik weet ook niet zoo precies of het zoo zal zijn, maar....
luister eens, als ik mij niet bedrieg, dan hoor ik daar een paard
galoppeeren,"
„Wel drommels Zoo is het, ge bedriegt je niet," bevestigde de
Poleter, „Wis en zeker is dat paardengetrappel, Heidaar! Stil,
hondengebroed!" schreeuwde hij tegen de brakken die uit al hun
macht bleven blaffen, en gereed schenen om vooruit te hollen.
„Stilte, zeg ik, koest, gaat liggen, voor den drommel!"
Zeker waren de honden reeds sinds lang gewoon aan den forschen en gebiedenden stem van hun meester dadelijk te gehoorzamen, want zij kwamen terstond naar hun vroegere plaatsen, en
hielden er mee op zulk een helsch leven te maken, ofschoon nu
en dan de een of de ander nog eenig gebrom liet hoorgin, Intusschen was het paard dat door de honden reeds uit de verte was
vernomen, hoe langer hoe naderbij gekomen, eindelijk was het
zeer duidelijk te onderscheiden en kort daarna kwam een ruiter
uit het bosch te voorschijn, en werd zichtbaar, doch door de duisternis was het toch nog niet mogelijk den man te onderkennen.
Zoodra hij op de grasvlakte kwam, hield hij zijn paard in, scheen
eenige oogenblikken zeer in het onzekere rond te kijken, en
zette toen het dier opnieuw aan in gestrekten draf, de richting
nemende naar den boukan. Vlak bij de twee mannen gekomen, die
weer rustig aan het eten waren gegaan, doch hem tevens in het
oog hielden, knikte de ruiter hen toe, en zei tegen hen in het
Spaansch: „Goede vrienden, wie gij ook zijn moogt, ik verzoek u
dringend, in den naam van onzen Heer Jezus Christus dezen nacht
gastvrijheid te verleenen aan een reiziger die verdwaald is geraakt,"
„Dáár is het vuur, hier hebt gij vleesch," werd in dezelfde taal
kort en bondig door den boekanier ten antwoord gegeven, „Ga
zitten en eet wat,"
„Ik ben u zeer dankbaar," luidde het antwoord,
De ruiter steeg van het paard; bij de beweging die hij moest
maken om uit den zadel te komen, sloeg hij zijn mantel open, en
nu bemerkten de boekaniers dat hij daaronder een geestelijk gewaad droeg. Die ontdekking bevreemdde hen, doch zij lieten

.. „Ik zweer, dat zoolang ik leef niemand u met den vinger zal aanraken."
-
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.iets bemerken. Van zijn kant schrikte de onbekende, die
eveneens dadelijk moeite deed om dit te verbergen, daar hij
merkte, dat hij, zich haastend om voor den nacht een schuilplaats
te vinden, in een boukan van Fransche boekaniers was verzeild
geraakt. Doch zij hadden reeds bij het vuur plaats voor hem gemaakt, en terwijl hij bezig was het paard van den zadel te ontlasten, en te kluisteren om het te laten grazen in de groene en
droge vlakte, hadden zij op een palmblad een portie vleesch gelegd, groot genoeg om den honger te stillen van iemand die vierentwintig uren achtereen had gevast. Eenigszins gerust gesteld door
de voorkomende ontvangst van de boekaniers, en daarenboven in de
onmogelijkheid om thans iets aan de zaak te veranderen, schikte
hij zich zeer verstandig in den onaangenamen toestand waarin hij
door zijn overijling vervallen was, en koos de wijste partij door
plaats te nemen tusschen zijn beide gastheeren en den aangeboden spijs te gebruiken, inmiddels bij zich zelf bedenkende, wat
de beste manier zou zijn, om uit de klem, waarin hij meende te
zitten, te geraken.
Ondertusschen waren de boekaniers die bij zijn komst hun
avondmaal bijna geëindigd hadden, reeds lang voor hem met eten
gereed; zij gaven den honden het voedsel waarnaar door die
dieren reeds zoo smachtend was uitgezien, staken daarna hun
pijpen op, en begonnen te dampen schijnbaar zonder zich verder
met hun gast te bemoeien, tenzij om hem van het noodige te voorzien, Eindelijk was de vreemdeling verzadigd, hij veegde den
mond ' af, en als om bewijs te geven dat hij zich evenzeer op zijn
gemak gevoelde als zijn beide gastheeren, voorzag hij zich van
een stuk papier, rolde zeer netjes een cigarette ineen, en rookte
schijnbaar even kalm en rustig. als de boekaniers. Toch begreep
hij dat een langer stilzwijgen in zijn nadeel kon worden uitgelegd,
en daarom begon hij eenige oogenblikken daarna: „Ik zeg u dank,
senores, voor uw gulle gastvrijheid. Waarlijk ik had er ook groote
behoefte aan iets te gebruiken, want sinds van morgen heb ik
moeten vasten."
,,Wel, senor," antwoordde de Poleter, „het is waarlijk zeer
onvoorzichtig van u om zonder beschuit aan boord te gaan, zooals
wij zeelui gewoon zijn te zeggen, De groote savannen hebben wel
iets van de zee; hoe men er in komt, dat weet men altijd, maar
hoe men er uit zal komen, dat blijft altijd een raadsel."
„Zeer juist, zeer juist is het, wat daar door u gezegd is, senor,
Zander u zou ik, zeer waarschijnlijk en zooals ik vreesde, een
hoogst onaangenamen nacht hebben doorgebracht,"
„Ba! Spreek daarover niet meer, senor! Wij deden voor u wat
door u in dergelijke omstandigheden voor ons zou gedaan zijn, De
gastvrijheid is een dure plicht, en .niemand heeft het recht zich
daaraan te onttrekken, En waarlijk gijzelf zijt daarvan een overtuigend bewijs."
„Hoe dat?"
De Zeeschuimers.
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„Wel! Gij zijt Spanjaard, als ik mij niet bedrieg, en wij daarentegen, wij zijn Franschen, Nu dan, voor een oogenblik vergeten
wij den haat dien wij je natie toedragen, om je aan onzen
gemeenschappelijken haard een plaatsje in te ruimen, evenals
ieder door God toegezonden gast recht heeft om behoorlijk ontvangen te worden."
„Dat is zoo, senor, en geloof mij waarlijk, ik ben er u dubbel
dankbaar voor."
„Kom, kom!" hernam de boekanier. „Gij doet er . waarachtig
verkeerd aan, door nog langer daarover te praten, Wat wij thans
voor jou gedaan hebben is even dienstig voor u, als in het belang
van onze eigen eer. En dus, senor, ik herhaal mijn verzoek om
dat onderwerp niet meer aan te roeren, De sop is waarachtig ook
de kool niet waard !"
„Wel drommels, senor!" liet nu de Olonner zich al lachende
hooren. „Misschien is dit door je nog niet opgemerkt, maar ik
geloof heusch, dat wij oude kennissen zijn."
„Oude kennissen!" herhaalde de vreemdeling hoogst verbaasd.
„Ik begrijp u niet, senor."
„Maar mij dunkt, wat ik zeg is wel duidelijk genoeg,"
„Als ge dan slechts zoo goed wilt zijn dit nader voor mij op
te helderen," antwoordde de vreemdeling, „dan zal ik er misschien toe komen, om u beter te verstaan, en ik verzeker u, dit
zal mij hoogst aangenaam zijn."
„Niets liever dan dat, senor," hernam de Olonner spottend.
„Maar laat ik je vooraf opmerken, dat uw mantel wel vrij dicht
is toegeknoopt, maar toch nog niet genoeg om niet te kunnen merken dat gij daaronder het gewaad draagt van een Franciskaner,"
„Dat is zoo, ik behoor wettelijk tot die orde," bevestigde de
onbekende, die echter meer en meer bedremmeld werd. „Maar
dit bewijst niet dat wij oude kennissen zouden zijn."
„Gelijk hebt gij, maar toch ik heb maar één woordje te zeggen,
en dan ben ik zeker dat uw geheugen daardoor wel zal worden
opgef rischt,"
„Ik denk dat gij u vergist, waarde senor, en geloof dat wij
elkaar nooit gezien of ontmoet hebben,"
„Meent gij daarvan zoo zeker te zijn?"
„Gij weet dat het den mensch niet gegeven is, ooit van iets
geheel zeker te zijn, maar toch het komt mij voor dat...."
„Maar toch komt het mij voor," vulde de ander spottend aan,
„dat het nog niet zoo heel lang geleden is, sinds wij elkaar ontmoet hebben, doch ik moet er dadelijk bijvoegen, dat gij zeer
waarschijnlijk toen niet bijzonder veel acht op mij geslagen hebt,"
„Op mijn woord ik weet niet waar uw woorden op kunnen
doelen," verklaarde de monnik na hem een paar minuten nauwkeurig te hebben opgenomen,
„Waarlijk," riep de Olonner lachend, „ik heb medelijden met
al de moeite, die gij je geeft, en daarom wil ik, zooals ik je reeds
.

,

67

beloofde, met één enkel woord al uw twijfel vernietigen. Wij hebben elkaar gezien op het eiland Newis, Herinnert gij het u nu?"
Bij die opheldering verschoot de monnik van kleur, hij raakte
geheel en al de kluts kwijt, en bleef eenige oogenblikken als verstomd, toch dacht hij er geen seconde aan om te ontkennen dat
door de Olonner waarheid was gesproken,
„Waar gij," vervolgde de Olonner, „een lang onderhoud hebt
gehad met Montbars 1)"
„Maar," bracht de monnik in het midden, schoon aarzelend en
niet zonder vrees, „ik begrijp niet hoe...."
„Hoe ik dit alles weet," vulde de ander lachend aan, „Wacht
maar, gij zult je nog veel meer verwonderen!"
„Hoe! Over nog veel meer?"
„Zeker! Senor Padre! Of zoudt gij meenen dat ik alleen om
zulk een bagatel lust kreeg je in verlegenheid te brengen? Ba! Ik
ben bekend met nog heel andere dingen!"
„Weet gij andere dingen!" liet de monnik zich ontvallen, die
als bij instinct zich verwijderde van een man, dien hij verdacht
van toovenaar te zijn, vooreerst daar deze Franschman en bovendien boekanier was, twee redenen overwegend genoeg om aan te
nemen, dat de duivel zich reeds genoegzaam had meester gemaakt van de ziel van dien man, altijd in de vooronderstelling dat
dit schepsel dáár een ziel bezat, waarover de monnik het nog niet
met zich zelf eens was,"
„Wel drommels!" hernam de Olonner, „zoudt gij misschien
denken dat ik niet weet, wat het doel is van uw tocht, niet van
waar gij komt, niet waar gij heen gaat, en wat nog iets meer zegt,
niet den naam weet van den persoon dien gij gaat bezoeken,"
„Zoo! Nu, wat dit betreft, dat is onmogelijk!" viel de monnik
met een verbaasd en verschrikt gelaat uit, De Poleter maakte zich
zeer vroolijk over die zoo slecht verborgen vrees van den Spanaard.
„Pas op, pater," fluisterde hij fray Arsenio geheimzinnig in het
oor, „die man weet alles, en, onder ons, ik geloof zoo waar dat
hij een beetje met den duivel omgaat."
„O! 0!" kreet de ander, en sprong plotseling op, achtereenvolgend verscheiden malen een kruis slaande, wat de vroolijkheid der boekaniers nog meer gaande maakte.
„Kom, kom, ga weer zitten, en luister naar mij," hernam de
Olonner, die hem bij den arm greep, en dwong weer plaats te
nemen, „Mijn vriend en ik hebben er een aardigheidje van gemaakt, maar nu is het daarmee uit,"
„Houd het mij ten goede, waarde caballeros," stotterde de
monnik, „maar ik heb bijzonder veel haast, en hoe het mij ook
spijt, ik moet u dadelijk gaan verlaten,"
„Zoo! En waar zoudt ge naar toe willen op dit uur van den
1

) Zie „de Boekaniers".
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nacht? Hebt ge misschien lust om hier of daar in een modderpoel
te verzinken?"
Dat minder aangename vooruitzicht werd door den monnik
ernstig in overweging genomen, maar van twee kwaden moest hij
het minste kiezen, en de vrees voor de boekaniers behield de overhand, daarom zei hij:
„Wat er van kome, ik moet vertrekken."
„Goed, ga je gang, maar bij deze duisternis zal het je toch
niet lukken den weg naar de hatto del Rincon te vinden,"
Na die woorden bleef den monnik ,niets anders over, dan in
zich zelf te verklaren, dat hij totaal verslagen was; na die laatste
verklaring gevoelde hij zich letterlijk als vernietigd; het was hem
alsof hij gekweld werd door een afschuwelijke nachtmerrie; en het
gevolg van alles was, dat hij er niet meer aan dacht zich verder
te verzetten.
„Goed zoo!" hernam de Olonner, „nu wordt gij eindelijk handelbaarder, nu kan iemand behoorlijk met je spreken. Rust nu wat
uit, en wees gerust, ik denk er niet over om je langer of meer te
plagen, en om je een bewijs te geven dat ik niet zoo kwaad ben
als ge meent, zal ik mijn best doen om een gids voor je te vinden,"
„Een gids!" stamelde fray Arsenio, „God beware mij dat ik
mij zou toevertrouwen aan een gids die mij door u aan de hand
werd gedaan."
„Wees gerust, senor padre, het zal geen demoon zijn, al lijkt
hij er een beetje op, zoowel van buiten als van binnen, want de
gids op wien ik het oog heb is heel eenvoudig een Caraibe."
„O !" Een zucht van verlichting ontsnapte aan den monnik, en
het was alsof hij bevrijd werd van een drukkenden last, „Is het
waarlijk en wezenlijk een Caralbe?"
„Wel, voor den duivel, wie of wat zou het anders zijn?"
Fray Arsenio sloeg devotelijk een kruis en sprak: „Neem het
mij niet kwalijk! Ik vroeg dat niet om u te beleedigen."
„Nu dan, heb maar een poosje geduld. Ik zal er zelf op uit
gaan om dien beloof den gids op te sporen, want ik merk heel goed
dat ge zeer gehaast zijt om hoe eer hoe beter van ons weg te
komen."
De Olonner stond op, greep zijn geweer, riep een van de speurhonden, en verwijderde zich met groote schreden,"
„Mij dunkt gij hebt je waarlijk niet te beklagen," begon de
boekanier, „Nu zult ge uw tocht kunnen vervolgen, zonder vrees
opnieuw te verdwalen,"
„Is die waardige caballero er dan wezenlijk op uit gegaan om
voor mij een gids te zoeken, zooals hij beloofd heeft?" vroeg fray
Arsenio, die nog steeds er niet op durfde rekenen dat men die
belofte gestand zou blijven."
„Wel drommels! ik zou wel eens willen weten waarom hij
anders is opgestapt, en den boukan verlaten heeft,"
„Zijt gij dan waarlijk een boekanier, senor?"
,
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„Om je te dienen, senor padre,"
„Ei ei! En komt ge meermalen dezen kant uit?"
„Wel duivels!" barstte de boekanier los, met gefronst gelaat,
terwijl hij den monnik strak aankeek, „Het heeft er veel van,
senor padre, of ge mij wilt uithooren! Wat gaat het jou aan of ik
naar dezen kant kom of elders?"
„Mij? Mij gaat dat niets aan,"
„Juist! Maar anderen misschien des te meer. En het zou dus
kunnen wezen dat ge ook wel lust had daarvan iets te weten,"
„O, foei! Hoe kunt gij zoo iets van mij vooronderstellen?" vroeg
fray Arsenio haastig,
„Vooronderstellen doe ik niet, voor den drommel, maar ik weet
heel goed wat ik zeg, doch luister eens, senor monnik, en wees
gewaarschuwd! Het is een zeer verkeerde gewoonte van je om
zoo dikwijls het naadje van de kous te willen weten, vooral bij
ons boekaniers, want het ligt in onzen aard dat wij het land krijgen als er zooveel vragen aan ons worden gedaan, en zoo zou het
voor je wel eens het geval kunnen worden dat dit je duur te
staan kwam, daarom zeg ik nog eens, wees gewaarschuwd en doe
het niet meer,"
„Ik dank u voor dien raad, senor, en zal daar voortaan aan
denken, maar heusch, geloof mij, toen ik je die vraag deed, had
ik waarlijk de bedoeling niet, die gij bij mij vooronderstelt,"
„Nu, des te beter, maar in ieder geval houd het je voor gezegd,"
Na die terechtwijzing werd de monnik opnieuw angstiger, en
meende dat het voor hem het voorzichtigste was, om niets meer
te zeggen; om zijn gedachten, die waarlijk niet zeer opwekkend
waren, een anderen loop te geven, greep hij den rozenkrans die
aan zijn gordel hing, en begon zijn gebeden te prevelen. Zóó verliep een uur zonder dat een enkel woord tusschen de beide mannen werd gewisseld; de boekanier kauwde tabak en floot al sissende, en de monnik bad, of deed tenminste alsof hij bad . Eindelijk deed zich kort bij hen eenig geraas hooren, en na eenige
oogenblikken kwam de Olonner te voorschijn, gevolgd door een
Indiaan, en die Indiaan was 0-mo-poua, het opperhoofd der
Caraïben.
„Hier zijn wij, hier zijn wij, senor monnik!" riep de Olonner
hem toe op luchtigen toon. „Nu kunt ge haast maken! Daar is uw
gids. Ik blijf er borg voor dat gij gerust op hem kunt rekenen, Hij
zal je veilig en wel brengen, tot op een paar geweerschoten afstands van de hatto,"
De monnik wachtte geen tweede uitnoodiging af ; niets achtte
hem verkieselijker dan zoo spoedig mogelijk ontslagen te zijn van
die twee verstokte' booswichten; daarenboven meende hij van den
Indiaan niets te duchten te hebben. Hij stond vlug en haastig ,op,
en zadelde dadelijk zijn paard, dat zich inmiddels zeer te goed
gedaan, en tijd genoeg had gehad om uit te rusten,
„Senores," sprak hij, zoodra hij was opgestegen, „Ik zeg u dank
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voor uw gulle gastvrijheid, Dat de zegen des Heeren met u zij!"
„Zeer bedankt!" antwoordde de Olonner, „Doch nu nog één
enkel woordje eer gij vertrekt, Vergeet vooral niet om zoodra gij
op de hatto zijt aangekomen, donna Clara de Bejar uit mijn
naam te zeggen, dat ik haar morgen hier verwacht, Denk daar
aan, hoor!"
De monnik slaakte een kreet van schrik, antwoordde niet, deed
zijn paard fel de sporen voelen en galoppeerde naar den kant
waarheen de Caraibe zich reeds had begeven, met den vasten en
haastigen stap der Indianen, die door een paard niet dan in draf
gevolgd kan worden, De beide boekaniers zagen den monnik de
vlucht nemen, en barstten uit in luid gelach; daarna strekten zij
zich op den grond uit, met de voeten naar het vuur gekeerd, en
de wapens onder hun bereik, en maakten zich tot slapen gereed,
rekenende op de waakzaamheid hunner honden, die als trouwe
schildwachten er wel voor zouden zorgen dat zij niet werden
overrompeld,

VIII.
DE GEVOLGEN EENEB. ONTMOETING,
Fray Arsenio meende zich gelukkig te mogen achten, nu hij
den zwijgenden gids mocht volgen; wel is waar was hij nu eigenlijk overgeleverd in handen van een Indiaan, die als bij instinct de
Spanjaarden haten moest als de wreede verdrukkers van zijn reeds
zoo verminderd ras, maar daarentegen was hij er in geslaagd om
goed en wel vrij te komen van die ladrones, dat wil zeggen van
menschen zonder God of gebod, baarlijke duivels of voor het
minst toovenaars, die min of meer met den duivel in verband
stonden; want zulke dwaas overdreven denkbeelden over de vrijbuiters en de boekaniers vonden toen ingang zelfs bij zeer verlichte Spanjaarden,
De monnik zou er dan ook nooit toe gekomen zijn om zijn toestemming te verleenen aan het in zijn oogen onzinnige plan van
donna Clara om in onmiddellijke aanraking te komen met een der
vermaardste aanvoerders der vrijbuiters, zoo hij niet had gezwicht
zoowel door de oprechte genegenheid die hij haar toedroeg, als
door de macht waarover die bekoorlijke vrouw kon beschikken
op ieder in haar omgeving, Toch was de monnik niet dan bezorgd en beangst met zijn biechtdochter naar Newis vertrokken.
Thans nu wij hem hier weer terug vinden, was hij juist op weg
om, volgens afspraak, aan donna Clara te gaan berichten, dat het
eskader van de flibustiers te Port-Margot was gearriveerd, en

71

dientengevolge kon worden aangenomen dat Montbars zich nu
bevond op het eiland Sint-Domingo,
Maar de monnik was weinig gewend aan zulke nachtelijke
tochten langs ongebaande wegen, waar hij weg noch steg wist, en
ongelukkig genoeg voor hem was het vrij natuurlijke gevolg, dat
hij op die groote grasvlakte verdwaalde, Hoogst bevreesd, flauw
door honger, en uitgeput door vermoeienis, had de monnik eindelijk op niet te verren afstand een vuur zien flikkeren, Dat schijnsel had hem wel niet al zijn moed teruggegeven, maar toch eenige
hoop ingeboezemd, en daarom had hij zich toen zooveel mogelijk
gehaast bij dat vuur te komen, en was, zooals wij reeds weten,
als het ware hals over kop terecht gekomen bij een boukan van
Fransche boekaniers, Het had er veel van of hij hierin het voorbeeld had gevolgd van die verblinde torren die onweerstaanbaar
worden aangetrokken door de schitterende vlam, waardoor zij
haar vleugels verzengen zullen!
Doch, gelukkiger dan die insecten, was de monnik er heelhuids
afgekomen, en buitendien had hij nu goed uitgerust, goed gegeten,
goed gedronken, en, niet meer denkende aan zijn zeer begrijpelijke ontsteltenis toen hij zoo onverwacht in zulk een verdacht
gezelschap was vervallen, gevoelde hij zich veel geruster en in
veiligheid, naar hij meende, daar hij ontkomen was aan die groote
gevaren daar, en er zelfs in geslaagd was een gids te verkrijgen.
Al les was dus ten beste geschikt, God had weer getoond steeds
over Zijn dienstknecht te waken, en deze had dus niets anders te
doen dan zich vertrouwend verder aan Zijn leiding over te geven.
En buitendien was er nog iets dat er toe bij droeg om den monnik
tot kalmte en gerustheid te brengen, de onbezorgde houding
namelijk van zijn zwijgenden gids, die zich niet in het minst of
geringste om hem heen scheen te bekommeren, en steeds voor het
paard bleef loopen, dwars en schuins over de vlakte zich een
weg banend door het hooge gras en de struiken, alsof hij te midden der hem omringende duisternis even zeker was als op klaar
lichten dag van de richting die genomen moest worden. Op die
wijze volgden zij elkaar eengen tijd zonder dat een woord gewisseld werd, Evenals ieder Spanjaard koesterde fray Arsenio de
diepste minachting voor de Indianen, en niet dan met tegenzin
kwam hij met hen in aanraking, En de Caraïbe was er van zijn
kant volstrekt niet op gesteld een gesprek te beginnen met
iemand, dien hij beschouwde als een geboren vijand van zijn ras,
terwijl ook buitendien zulk een gesprek niet dan zeer onbeduidend had kunnen wezen, Zoo hadden zij den top van een klein
heuveltje bereikt, en vandaar kon men flauw en heel in de verte
iets gewaar worden van het schijnsel der nachtvuren en de soldaten die om de hatto in bivouak lagen; maar in plaats van dit
heuveltje af te dalen en verder door te loopen, bleef 0-mo-poua
opeens stilstaan, keek onrustig naar alle kanten, en gaf met de
hand den Spanjaard te kennen dat hij niet verder door moest
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rijden. De monnik gehoorzaamde en stond zoo onbeweeglijk als
een ruiterstandbeeld, nieuwsgierig en ook eenigszins ontevreden
starende naar al die gebaren van zijn gids. De Caraibe lag in zijn
gansche lengte uitgestrekt op den grond, en leunde daarop met
zijn oor, scherp toeluisterend, Na enkele oogenblikken stond hij
op, doch hield niet op naar alles te luisteren,
„Wat is er aan de hand?" vroeg de monnik, die zich ernstig
ongerust begon te maken, op fluisterenden toon.
„Ruiters komen spoorslags hierheen,"
„Ruiters hier op de vlakte, en dat op zulk een uur in den
nacht," hernam fray Arsenio op ongeloovigen toon, „Dat is immers
onmogelijk!"
„En zijt gij er dan niet?" vroeg de Indiaan met spottenden
glimlach,
„Hum! Dat is waar ook!" mompelde de monnik, die het
logische van die opmerking moest erkennen, „En wie zouden dit
kunnen zijn?"
„Ik weet het niet, maar zal het je spoedig kunnen zeggen," gaf
de Caraí`be ten antwoord, en eer nog de monnik den tijd had
gehad om hem te vragen wat hij voornemens was te doen, gleed
O-mo-poua dwars door het gras en was verdwenen, fray Arsenio
achterlatende zeer ontsteld door die snelle vlucht, en niet minder
in verlegenheid geraakt, nu hij zich opeens geheel en al verlaten
bevond midden in de wildernis. Eenige minuten gingen voorbij en
in dien tusschentijd deed de monnik zijn best om ook iets te
hooren, doch te vergeefs luisterde hij naar het geraas dat door
het geoefend oor van den Indiaan reeds sinds lang was waargenomen, onder al de verschillende verwarde geluiden der savanne. De monnik dacht niet anders dan dat hij bepaald verlaten
was door zijn gids, en stond op het punt zijn tocht te vervolgen,
in vast vertrouwen dat de Voorzienigheid hem wel in een veilige
haven zou voeren, toen zich een zwak geluid deed. hooren in de
struiken vlak bij hem, en de Indiaan weer te voorschijn kwam,
„Ik heb hen gezien," zei hij.
„Zoo!" sprak de monnik. „En wie zijn die menschen?"
„Blanken, evenals gij,"
„Spanjaarden dus?"
„Ja, Spanjaarden,"
„Des te beter," gaf fray Arsenio te kennen, die na deze goede
tijding volkomen gerust was geworden. „Zijn er veel?"
„Vijf of zes, meer niet, Zij nemen dezelfde richting als gij, naar
de hatto, en zoover ik kan nagaan, hebben zij ook zeer veel haast,"
„Goed, best, dat treft heerlijk! Waar zijn zij nu?"
„Heel dicht bij ons, en als zij dezelfde richting houden, dan
zullen zij hier vlak langs komen,"
„Wij kunnen niets beters verlangen, dan hebben wij nu niets
anders te doen dan hier even te wachten."
„Gij, ja, dat is zoo, en dat kunt ge doen als ge er lust in hebt,
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maar met mij is dit niet het geval, ik bedank er voor om hen te
ontmoeten."
„Daarin hebt ge groot gelijk, vriendje," verklaarde de monnik
op vaderlijken toon, „en misschien zou ook zulk een ontmoeting
niet al te aangenaam voor je afloopen, en daarom zal ik je nu
maar bedanken voor de uitstekende manier waarop ge tot
hier mijn gids zijt geweest."
„Zijt ge dus bepaald van plan hen hier af te wachten? Als ge
wilt zal ik er anders wel voor zorgen, dat ge hen ontloopt, Dit
kost mij geen moeite."
„Waarlijk niet! Er bestaat voor mij geen enkele reden om mij
schuil te houden voor lieden van mijn kleur, en wie zij ook zijn
mogen, ik kan er bijna zeker van wezen, dat ik onder hen vrienden zal aantreffen,"
„Ook al goed! Uw zaken gaan mij niet aan, daarmede heb ik
mij niet te bemoeien; maar zij naderen en kunnen spoedig hier
wezen, daarom ga ik heen, want zij behoeven mij hier niet te
vinden,"
„Vaarwel dan!"
„Nog iets tot uw naricht. Als zij u bijgeval mochten vragen
wie uw gids is geweest, denk er dan aan dat gij dit niet moogt
zeggen,"
„Het is zeer onwaarschijnlijk dat zij mij dit zullen vragen."
„Dat doet er niet toe ! Beloof dat ge dit geheim zult houden,
ingeval er u naar gevraagd word.
„Goed, omdat ge er zoo op staat beloof ik u dat ik er voor zal
zorgen, schoon ik volstrekt niet begrijp waartoe dit dienen moet,"
De monnik had nog niet uitgesproken, toen de Indiaan reeds
verdwenen was, De ruiters kwamen snel nader, het geluid der
paardenhoeven deed den grond dreunen alsof het donderde. Opeens doemden verscheiden schaduwen als 't ware uit de duisternis op, en kort en krachtig werd den monnik toegeroepen: „Wie
daar?"
„Een vriend!" gaf de monnik ten antwoord.
„Zeg uw naam, sangre de Dios!" werd hem op ruwen, kwaadaardigen toon toegebeten, terwijl tegelijkertijd het gekletter van
een pistool, waarvan de haan werd overgehaald, den monnik niet
zeer bemoedigend in de ooren klonk. „Vrienden vindt men gewoonlijk niet midden in den nacht in de wildernis."
„Ik ben een arme Franciskaner monnik, op weg naar de hatto
del Rincon, en heet fray Arsenio Mendoza,'
Die woorden van den monnik werden beantwoord door een
snijdenden kreet, terwijl hij geen tijd had te bepalen of die geslaakt was uit vreugd of uit toorn, want de ruiters renden bliksemsnel naar hem toe eer hij begrijpen kon wat de reden was van
zulk een dolle vaart.
„Maar, senores," riep hij hen toe met bevende en ontroerde
stem, „wat beteekent dit? Heb ik dan met ladrones te doen?"
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„Wees gerust, senor padre, wees gerust," werd hem toegeroepen, door een ruwe stem, die hij echter meende te herkennen,
„Wij zijn geen ladrones maar Spanjaarden evenals gij, en niets
kon ons meer gelegen komen, dan juist u op dit oogenblik te
ontmoeten,"
„Het doet mij recht veel genoegen dit van u te mogen vernemen, caballero, Ik wil niet ontkennen dat uw eenigszins ruwe
manieren mij in het eerst zeer ongerust deden zijn, maar thans
ben ik daarover volkomen gerust gesteld,"
„Des te beter!" verklaarde de onbekende ietwat spottend, „te
meer daar ik iets met u te bepraten heb,"
„Te bepraten met mij?" luidde het antwoord, dat met zeer veel
verwondering gegeven wérd, „Mij dunkt daarvoor is èn de tijd èn
de plaats zeer slecht gekozen, Liever stel ik mij te uwer beschikking zoodra wij op de hatto zullen zijn aangekomen,"
„Nu genoeg van die praatjes en stijg af," gelastte de onbekende
op ruwen toon. „of geeft ge er misschien de voorkeur aan dat ik u
doe afstijgen?"
De monnik wierp een verschrikten blik om zich heen, de ruiters
keken hem somber zwijgend aan, en schenen ongezind om hem
ter hulp te komen, Zoowel door zijn betrekking als door zijn
geaardheid was fray Arsenio het tegendeel geworden van een
dapper man; dit nieuwe avontuur begon voor hem onder vooruitzichten waarvan hij zich weinig goeds voorspelde; wel was het
hem nog onbekend in wiens handen hij was gevallen, maar alles
deed hem veronderstellen, dat die personen, wie zij ook wezen
mochten, te zijnen opzichte niet bezield waren met zeer welwillende gevoelens, Doch aan tegenstand viel niet te denken, er
bleef hem niet anders over, dan zich te onderwerpen, wat hij dan
ook deed doch met een zucht van berouw denkend aan den
Caraïbe, wiens goeden raad hij in den wind had geslagen, en dus
steeg hij ten laatste af en plaatste zich vóór den man, die hem dit
zoo ruw gelast had,
„Steek een toorts aan," beval de vreemde ruiter, „Ik wil herkend worden door dien man, want als hij weet wie ik ben, zal hij te
eer begrijpen dat hij er zich voor hoeden moet uitvluchten tegenover mij te gebruiken, en dat alleen volkomen oprechtheid hem kan
vrijwaren van het lot dat hem dreigt,"
Alles werd den monnik hoe langer hoe onbegrijpelijker, en weer
scheen het hem toe of hij ten prooi was aan een folterende nachtmerrie, Inmiddels was ingevolge het bevel van den ruiter door een
der personen uit zijn gevolg een toorts ontstoken, Nauwelijks kon
men door het schijnsel van de vlam het gelaat van den vreemde
genoegzaam herkennen, of de monnik deed uit verrassing een
sprong achterwaarts, terwijl hij de handen vouwde, waarbij tegelijkertijd zijn gelaat zich geheel verhelderde, en hij uitriep met een
toon van zoo vrome verrukking dat dit niet te beschrijven is: „God
zij geloofd en geprezen! Hoe is het mogelijk dat u het zijt, senor
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don Stenio de Béjar, Waarlijk, ik had niet kunnen droomen dat
ik nog dezen nacht het geluk zou hebben u te ontmoeten, senor
conde, en op mijn woord eerst herkende ik uw stem niet, en werd
werkelijk op het hooren daarvan verschrikt."
De graaf, want hij was het in eigen persoon, dien de monnik
ongelukkig genoeg ontmoet had, gaf eerst geen antwoord en vergenoegde zich met een glimlachje. Don Stenio de Béjar was
spoorslags uit Sint-Domingo vertrokken om zich zekerheid te verschaffen van de waarheid der inlichtingen hem door don Antonio
de la Ronda verschaft 1), en op dien rit zag hij, op het oogenblik
waarop hij het doel van zijn tocht bijna bereikt had en juist toen
hij daarop het minst verdacht was, zich geplaatst tegenover fray
Arsenio Mendoza, of met andere woorden tegenover den eenigen
man die op afdoende wijze hem de waarheid of de valschheid der
berichten, die de spion omtrent donna Clara aan haar echtgenoot
had overgebracht, kon bewijzen. De lafhartigheid van fray Arsenio
was reeds sinds lang onder zijn landgenooten algemeen bekend
geraakt, en niets scheen dus gemakkelijker dan door middel
daarvan hem de waarheid in alle bij zondereden te laten opbiechten. De graaf twijfelde er bijna niet aan of zoo hij fray Arsenio
slechts schrik aanjoeg, zou deze hem mededeeling doen van alles
wat hij wist; zoodra hij dus gehoord had hoe de monnik zijn naam
had genoemd, besloot hij, daartoe ook aangespoord door den
spion, die naast hem reed, den pater erg bang te maken, en
daardoor zoo zenuwachtig te doen worden, dat deze niet zou
aarzelen iets na te laten van wat hem gelast werd. Wij willen
gaarne aannemen dat de graaf, ofschoon zóó handelende, toch er
verre van af was voornemens te zijn, of zelfs er slechts over te
denken tegenover den monnik tot gewelddadige maatregelen over
te gaan, die altijd betreurenswaardig zijn, en zelfs onteerend voor
iemand van zulk een rang en stand als don Stenio, doch het blijft
te bejammeren dat de graaf, verbitterd door de zoo onverwachte
als onbegrijpelijken tegenstand, dien hij tegen ieders verwachting
van den monnik ondervond, zich door toorn liet vervoeren, waardoor hij zich niet ontzag bevelen te geven, zoo hard en zelfs
wreed, dat die in geen geval gerechtvaardigd kunnen worden, Na
een stilzwijgen van enkele oogenblikken, keek don Stenio den
monnik aan met zulk een doordringender blik alsof hij zijn gedachten wilde doorgronden, greep hem ruw bij den arm, en vroeg
norsch en barsch:
„Vanwaar komt ge? Is het de gewoonte geworden van monniken uwer orde om in dit uur van den nacht buiten over het veld
te dwalen?"
„Excellentie!" stotterde fray Arsenio, geheel in de war gebracht
door zulk een vraag, die hij in het geheel niet verwacht had.
1

) Zie „de Boekaniers".
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„Kom, kom!" viel de graaf uit, „Geef dadelijk antwoord, en
bedenk geen uitvluchten of zottepraat, hoor!"
„Maar waarlijk, Excellentie, ik begrijp er niets van dat gij,
naar het schijnt, zoo vertoornd op mij zijt. Ik zweer u dat ik
onschuldig ben,"
ei!" deed de ander hooren met spotachtigen lach. „Zijt gij
onschuldig! Vive Dios! Gij maakt er veel haast mee, om je te
verdedigen, zelfs eer gij nog van iets beschuldigd wordt. Dit geeft
veeleer te vermoeden dat gij u zeer schuldig gevoelt!"
Fray Arsenio was, als zoo menigeen, bekend met de jaloezie van
den graaf, een jaloezie zoo onhandig verborgen dat die bij iedere
poging daartoe aangewend iedereen in het oog moest vallen, De
monnik begreep nu, dat het geheim van donna Clara aan haar
echtgenoot was overgebracht, hij voorzag dus het hem bedreigende
gevaar, van als medeplichtige aangemerkt te worden, toch behield
hij nog eenige hoop dat de graaf wel iets zou weten, doch niet al
de bijzonderheden van den tocht der gravin. Doch ofschoon hij
sidderde en beefde bij de gedachte aan al het onheil dat hem
boven het hoofd hing, hier, alleen en verlaten, zonder middel tot
verdediging, overgeleverd in de handen van een man vdrblind
door toorn en door de begeerte om wraak te nemen over wat hij
beschouwde als een vlek op zijn naam en eer, nam hij het vaste
besluit om het vertrouwen niet te schenden, dat een ongelukkige
vrouw zoo onbegrensd in hem had gesteld, Fier hief hij het hoof d
op en met een stem zoo flink en beslist, dat hij er zelf over verwonderd was, gaf hij ten antwoord:
„Excellentie, gij zijt gouverneur van Sint-Domingo, gij spreekt
recht in eerste en laatste instantie over de lieden die onder uw
beheer zijn geplaatst; gij beschikt over een bijna koninklijke
macht, maar toch staat het, voor zoover ik weet, u niet vrij om
mij hetzij door woorden, hetzij door daden te beleedigen, en
evenmin om mij naar uw luim of gril een verhoor te doen ondergaan. Ik heb superieuren van wie ik afhang, doe mij voor hen
brengen, eisch dat ik voor hun rechtbank worde gebracht, Zoo ik
aan iets schuldig ben, zoo ik eenig misdrijf heb begaan, dan hebben zij, maar ook zij alléén, het recht om mij te veroordeelen of
mij vrij te spreken."
De graaf luisterde naar die vrij lange tegenspraak van den
monnik, beet zich van spijt op de lippen, stampte toornig op den
grond, en werd woedend daar hij van dien man zulk een tegenstand moest ondervinden,
„Wel zoo!" viel hij uit zoodra fray Arsenio zweeg, „Dus weigert gij mij te antwoorden?"
„Ik weiger, Excellentie, daar gij geen recht hebt mij te ondervragen,"
„Alleen ziet gij daarbij over het hoofd, senor padre, dat, mocht
ik al geen recht hebben, de macht toch in mijn bezit is, ten minste
op dit oogenblík,"
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„Het staat aan u, Excellentie, om van die macht misbruik te
maken tegenover een ongelukkige, die niet in staat is zich te verdedigen, Ik ben een man des vredes, en geen krijgsman; voor mij
heeft lichamelijk smart iets dat mij beangst maakt en doet huiveren! Hoe ik dus de martelingen zal doorstaan, die ge mij misschien zult doen ondergaan, dat weet ik niet, maar van één ding,
graaf, ben ik zeker,"
„En waarvan dan wel, senor padre? Misschien zult gij mij dit
wel willen zeggen,"
„Dit, Excellentie, dat ik liever sterven zal, dan één enkel
woord ten antwoord geven op wat gij mij ook vragen zult,"
„Dat zullen wij dan toch eens zien," luidde het hoonende antwoord, „als gij mij ten minste noodzaakt tot geweld over te
gaan,
„Gij zult het zien," antwoordde de monnik op zachten maar
beslisten toon, waaruit bleek hoe zeer hij tot een onherroepelijk besluit gekomen was,
„Voor de laatste maal waarschuw ik u ten ernstigste, Bedenk
dit wel, en weet wat gij doet,"
„Excellentie, alles is door mij overwogen; ik weet dat ik in
uw macht ben, doewat u goeddunkt, maak misbruik van uw
macht tegenover mijn zwakheid, ik zal zelfs niet trachten de
minste verdediging te beproeven die toch te vergeefs zou wezen,
ik zal niet de eerste monnik mijner orde zijn, die, als martelaar,
voor zijn plicht bezwijkt, zoo velen reeds zijn mij voorafgegaan,
zoo velen zullen mij volgen op dien weg der smart,"
Toornig stampte de graaf op den grond; de omstanders keken
stom en onbeweeglijk elkaar aan met angstige blikken en zagen
reeds tegemoet dat een vreeselijke ontknooping zou volgen
van dezen strijd tusschen twee mannen die geen van beiden gezind waren iets toe te geven, en waarvan de een, verblind door
woede, zeker spoedig niet meer in staat zou zijn gehoor te geven
aan verstandige en bezadigde overweging,
„Excellentie," mompelde don Antonio de la Ronde, „de sterren beginnen reeds aan den hemel te verbleeken, het zal niet
lang meer duren of de dag breekt aan, en wij zijn nog vrij ver
van de hatto, zou het dus niet raadzamer wezen om zonder verwij 1 maar op weg te gaan?"
„Zwijg," viel de graaf uit met minachtend gebaar en liet er
op volgen, terwijl hij zich tot een der bedienden wendde: „Pedro
een lont," De bediende steeg van zijn paard, en kwam nader met
een gezwavelde lont in de hand, „De twee duimen," beval de
graaf kortaf, De bediende ging naar den monnik, die reeds zonder eenige aarzeling de handen had uitgestoken, ofschoon met
doodsbleek gelaat, en sidderend over al zijn leden, Koel en onverschillig wikkelde Pedro de lont om de beide duimen, streek
de zwavel herhaaldelijk onder de nagels door, en keerde zich
toen tot den graaf, die daarop vroeg:
"
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„Monnik, nu zeg ik voor de laatste maal, wilt ge spreken?"
„Excellentie," sprak fray Arsenio zacht, „ik heb u niets te
zeggen,"
„Steek aan!" beval de graaf, die zich tot bloedens toe op de
lippen beet, De knecht stak de lont aan, met de lijdelijke gehoorzaamheid die zulke menschen kenmerkt, De monnik viel op de
knieën en hief de handen ten hemel; zijn gelaat had een lijkkleur
aangenomen, zijn voorhoofd was bedekt met klam zweet, zijn haren
rezen te berge, en wel vreeselijk moest hij lij den, want zijn borst
zwoegde en hij hijgde hortend en stootend, doch geen geluid kwam
over zijn half geopende lippen, De graaf hield in groote spanning
zijn oog op hem gericht, en voegde hem toe met doffe stem: „Zult
ge nu eindelijk spreken, monnik,"
Fray Arsenio, wiens gelaat door de pijn vertrokken was, wendde
zich tot den graaf, zag hem met onbeschrijfelijke goedaardigheid
aan, en zei tegen hem: „Excellentie, ik moet u dankbaar zijn, want
thans ben ik door uw toedoen tot de ervaring gekomen, dat er geen
pijn bestaat voor den man die weet te gelooven,"
„Wees vervloekt, ellendeling!" barstte de graaf los, en gaf daarbij den monnik een hevigen schop tegen diens borst, „Te paard,
heeren, te paard! Eer de zon opkomt, moeten wij aan de hatto
zijn!"
De heeren stegen op, en verwijderden zich in gestrekten draf,
zonder mededoogen den monnik aan zijn lot overlatende, die,
overweldigd door de pijn, bewusteloos was neergevallen,

Ix,

DE VLUCHT UIT DE HATTO,
Zonder zich den tijd te gunnen zelfs slechts een vluchtigen blik
te werpen op al de brieven die hem waren overhandigd, stak don
Sancho die bij zich om zich in allerhaast naar het vertrek van
zijn zuster te begeven, die hem dáár angstig en ongeduldig
wachtte.
„Zijt ge daar eindelijk, Sancho!" riep zij hem toe, zoodra zij
hem gewaar werd.
„Wel, zusjelief," antwoordde de jonge man, die een kus op
haar hand drukte, „ge hebt mij toch zeker verwacht, niet waar?'
„O, zeker, zeker, ik wachtte je, maar hoe komt het toch dat ge
zóó laat zijt teruggekomen, en van waar komt ge?" vroeg zij haastig en gejaagd,
„Van waar ik kom, wel van waar anders dan van de jacht,
Dat is het eenige genoegen wat voo r een edelman in dit ellendige land is overgebleven.
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„Zijt ge dan tot nu aan het jagen gebleven. Weet ge wel hoe
laat het reeds is?"
„Och, beste Clara, in zulk een afgelegen hoek als hier let men
niet op het uur, en mag men soms blij genoeg wezen goed en wel
weer tehuis te zijn."
„Ge spreekt zoo raadselachtig, Sancho, dat ik er niets van
begrijp. Wees dus zoo goed ietwat duidelijker te zijn; hebt ge
ook de een of andere onaangename ontmoeting gehad?"
„Ja, en zelfs een hoogst onaangename, maar spreken wij daarover nu niet en laat ons liever eerst geregeld alles afhandelen.
Ge hebt verlangd mij terstond na mijn terugkomst te zien, daaraan heb ik dadelijk gevolg gegeven, dus ben ik nu hier om te
vernemen wat ge van mij verlangt; begin dus met te zeggen
waarin of waarmee ik je behulpzaam kan zijn, dan zal ik je
daarna vertellen welk een reeks van zonderlinge voorvallen mij
op de jacht ten deel is gevallen; en ik wil zelfs niet voor je verhelen, dat ik tegelijk je eenige ophelderingen en inlichtingen te
vragen heb, en ge zult er wel geen bezwaar in hebben mij die
te verschaffen,"
„Wat bedoelt ge daarmee, Sancho?"
„Voor 't oogenblik niets, zusje! Vertel jij eerst, als ik je
verzoeken mag."
„Daar ge dit dan eischt „"
„Eischen doe ik niet, beste Clara, ik kan je er slechts om verzoeken en dat doe ik dan ook,"
„Het zij dan zoo, ik zal daaraan voldoen Vooreerst dan dit,
ik heb een ganschen hoop brieven ontvangen."
„Ik ook, maar ik moet bekennen, dat ik daarvan nog geen
enkele heb ingezien, trouwens de een zal al niet veel meer beduiden dan de andere,"
„Nu, ik daartegen wel, en weet ge wat men mij onder meerdere nieuwtjes bericht?"
„Hoe kan ik dit weten? Of is het misschien mijn benoeming
tot alcade mayor (opperrechter) van Hispaniola, iets wat mij
eerlijk gezegd hoogstens zou bevreemden, voegde hij lachend
er bij,
„Praat geen malligheid, Sancho, de zaak is er veel te ernstig
voor."
„Zoo waarlijk! Nu zusjelief, ik zal stil zijn en zwijgen, met
een gelaat zoo trotsch en norsch als dat van uw gestrengen heer
gemaal."
„De brieven hebben juist betrekking op hem."
„Och, och! Op mijn zeer waarden zwager! Zou hem een ongeluk zijn overkomen, bij de vervulling van zijn hoog aanzienlijke
en zeer vervelende functies,"
„Neen, dat juist niet . Hij is zoo welvarend als ooit."
„Mooi zoo, des te beter voor hem, en ik wensch hem ook juist
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geen kwaad toe, schoon ik mij geen vervelender kerel kan voorstellen dan hij in werkelijkheid is."
„Wilt gij nu naar mij luisteren, ja of neen?" vroeg zij hoogst
ongedul dig,
„Maar, zusjelief, tot nu toe doe ik niets anders,"
„Ge zijt een onuitstaanbaar wezen!"
„Kom, wees niet boos! Nu is 't er mee uit, ik zal niet meer
lachen,"
„Ge hebt gezien dat er rondom de hatto twee detachementen
zijn gekampeerd, niet waar?"
„Ja, en ik wil je wel bekennen, dat ik daarover zeer verwonderd ben."
„Die verwondering zal nog klimmen, als ge verneemt dat mijn
man in aantocht is,
„Hij? Maar, zusje, dat is haast onmogelijk. Hij heeft er mij
geen woord van gezegd,"
„Omdat het een geheim moet blijven."
„Ei, ei!" zeide de jonge man, wiens gelaat betrok, „Weet ge
zeker dat hij naar hier komt?"
„Vast en bepaald! Het is mij gemeld in een schrijven van
iemand die tegenwoordig was bij zijn vertrek, dat door niemand
vermoed werd, en de koerier die met dien brief belast en wien
den grootsten spoed aanbevolen was, kan hem niet veel meer dan
enkele uren vooruit zijn,"
„Dat is waarlijk een zeer ernstige zaak," mompelde de jonge
man."
„Wat te doen?"
„Wel wat drommel!" luidde het onverschillige antwoord van
den jonkman, die daarbij echter een zeer scherpen blik op donna
Clara vestigde, „Wat anders dan hem ontvangen,"
„Ach!" kreet de jonge vrouw die als wanhopend de handen
ineensloeg. „Ik ben verraden, en hij komt hier om zich te wreken,"
„Zich te wreken! Op wie dan, zusje?"
Zij sloeg op hem een blik, waarin een vreemde, verwilderde
uitdrukking lag, en zeide met doffe stem: „Ik ben verloren,
Sancho, reddeloos verloren, want hij weet alles en hij zal mij
dooden,"
Ondanks zich zelf werd don Sancho verteederd door zulk een
diep gevoelde smart, want hij aanbad zijn zuster en schaamde
zich over de rol, die hij op dit oogenblik tegenover haar speelde.
„En ik, Clara," sprak hij, „ik weet ook alles,
„Gij! Gij! Kom, begint ge weer te schertsen?"
„Neen, ik scherts niet! Luister Clara, ik houd zoo innig veel
van je, dat ik vast besloten ben je te redden, al zou dat mij het
leven kosten. Wees dus gerust en zie mij niet zoo verwilderd aan."
„Maar wat weet ge dan? Zeg mij dat in 's hemels naam!"
„Ik weet, dat waarschijnlijk door een verrader, zooals ge daar
even gezegd hebt, aan uw man is overgebracht, namelijk dat ge in
.
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stilte de hatto ve -laten, en je ingescheept hebt op een licht vaartuig dat je naar het eiland Newis heeft overgebracht, dat dáár ..."
„Zwijg, Sancho, zwijg, geen woord meer!" gilde zij en viel
weenende in zijn armen, „Het blijkt nu dat gij alles weet, maar
ik zweer het je, bij al wat heilig is, hoezeer ook de schijn tegen
mij getuigt, ik zweer het je, dat ik onschuldig ben,"
„Dat weet ik, beste Clara, daaraan heb ik nooit getwijfeld. Zeg
mij, wat zijt ge voornemens? Wilt ge hier uw man afwachten?"
„Dat nooit! Nooit! ik heb je immers gezegd dat hij komt om
mij te dooden!"
„Wat dan te doen?"
„Vluchten ! Dadelijk vluchten ! Geen oogenblik daarmee wachten I"
„Maar waarheen?"
„Weet ik het! Naar de heuvels, in de bosschen, bij de wilde
dieren, overal wáár ook, is het beter dan hier te blijven."
„Goed! Laat ons vertrekken! Ik weet waarheen ik je brengen
kan,
„Gij
„Straks heb ik je immers reeds gezegd, dat mij op jacht zoo
veel en zoo velerlei is overkomen?"
„Ja, maar wat heeft dat hiermee te maken?"
„Meer dan gij meent, De mayordomo, die met mij mee is geweest, en ik zijn onverwachts terecht gekomen in een kampement van boekaniers."
„Ach!" zuchtte zij, en werd nog bleeker dan zij reeds was.
„Ja, en juist daarheen wil ik je brengen; buitendien heeft een
van die boekaniers mij met een boodschap voor je belast."
„Wat wilt ge daarmee zeggen?"
„Niets anders dan ik zeg, zusje."
Een oogenblik scheen zij daarover na te denken, toen wendde
zij zich eensklaps tot haar broeder en zei: „Goed, het zij zoo!
Laten wij die menschen opzoeken, Hoe afschuwelijk en wreed
men hen ook moge afschilderen, zoo zullen zij toch wel niet alle
menschelijk gevoel hebben afgeschud, en misschien medelijden
met mij hebben."
„Wanneer zullen wij vertrekken?"
„Zoo gauw mogelijk!"
„Dat zou zeker het beste zijn, maar even zeker is het dat
de hatto bewaakt wordt, en meer dan waarschijnlijk dat de soldaten geheime orders hebben ontvangen. Het is treurig, Clara,
maar toch valt er niet aan te twijfelen, dat je, zonder dat je het
weet, hier een gevangene zijt, want waartoe zouden anders die
twee detachementen hier zijn."
„Ach! Dan ben ik verloren!"
„Bedaar! Misschien is er nog wel een middel te bedenken, Dat
bevel zal wel uitsluitend jou gelden, doch ongelukkig genoeg is
de voorgenomen tocht lang, hoogst vermoeiend, en zijn daaraan ook verschillende gevaren verbonden."
.
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„Dat doet er niets toe, Sancho, ik zal mij goed houden, wees
daarover niet bezwaard,"
„Nu, dan Snoeten wij het beproeven. Buitendien ge staat
er bepaald op om te vluchten, is ha niet zoo?"
„Ja, in ieder geval, en wat er ook van komen moge!"
„Wacht dan even, en dan geschiede wat God behaagt!"
De jonge man ging heen en kwam eenige minuten later terug
met een vrij groot pak onder zijn arm. „Hier zijn kleeren; kleeren van mijn page, hoe die onder de mijne gekomen zijn, dat is
mij een raadsel; misschien heeft mijn bediende die bij vergissing
in mijn valies gestopt, want zij zijn nog nieuw, en nu herinner ik
mij op eens dat de kleermaker ze even vóór mijn vertrek uit
Sint-Domingo heeft bezorgd, doch dat doet er niet toe, en ik ben
dankbaar nu ik door een toevel daarover thans kan beschikken.
Trek die nu haastig aan, en hul je diep in den mantel, zet dezen
hoed op, en dan sta ik voor alles in . Het is toch buitendien verkieselijker om niet in vrouwengewaad de savanne door te trekken, Denk er vooral aan om een paar pistolen in je gordel te
steken en dezen dolk ook . Men kan nooit vooraf weten wat er
gebeuren zal."
,,Dank, dank, Sancho! Binnen een kwartier ben ik klaar."
„Goed, in dien tusschentijd, ga ik het terrein verkennen, maar
doe de deur hier niet open, dan alleen voor mij,"
„Daar kunt ge op aan,"
De jonge man stak een cigaret aan en verliet het vertrek in
de onbezorgdste houding die hij veinzend kon aannemen. In de
saguan gekomen stond don Sancho op eens vlak vóór den mayordomo, Over het gelaat van Birbomono lag een zekere onrust verspreid, die dadelijk door don Sancho werd opgemerkt, nochtans
liep hij onverschillig door en deed alsof hij hem niet gewaar was
geworden; doch de mayordomo kwam regelrecht naar hem toe,
en zei: „Goed, dat ik u zie, senor, langer dan een kwartier zou
ik niet gewacht hebben, maar mij zeker veroorloofd hebben aan de
deur van uw kamer te kloppen."
„Zoo!" sprak don Sancho, „En welke dringende reden zou je
daartoe aangespoord hebben?"
„Weet u wat hier gaande is?" hernam de mayordomo schijnbaar zonder acht te slaan op den spottenden toon van den jongen man
„Ei, ei! Is er hier dan iets gaande?"
„Weet u dat dan niet?"
„Waarschijnlijk niet, anders toch zou ik er niet naar vragen .
Maar even waarschijnlijk gaat het mij zeer weinig aan, en is het
mij dus vrij onverschillig of gij mij al dan niet daarvan mededeeling wilt doen,"
„Doch het is juist het tegendeel, senor, want het gaat u evenzeer aan, als al de overige bewoners van de hatto,"
„Ei, eí ! En wat is het dan?"
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„Het schijnt dat de kommandant der beide detachementen
overal om de hatto schildwachten heeft uitgezet."
„Nu dat is heel goed, dan hebben wij niet te vreezen voor een
overval van de boekaniers, die menschen voor wie gij zoo beangst zijt, Ik zal er den kommandant mijn dank voor gaan
betuigen,"
„Het staat u natuurlijk vrij dit te doen, senor, maar gij zult
daarin niet gemakkelijk slagen,"
„En waarom niet?"
„Omdat order is gegeven iedereen in de hatto toe te laten,
doch er niemand uit te laten gaan."
Bij die mededeeling overviel den jongen man een rilling; hij
werd bleek, maar trachtte zich zelf meester te blijven en sprak
op luchtigen toon:
„Ba! Die order zal toch wel niet voor mij gelden!"
„Duid het mij niet ten kwade, senor, maar die wordt op iedereen toegepast."
„Gelooft ge dus waarlijk dat als ik naar buiten wilde gaan,
men
„Dat men dit u beletten zou, senor, ja zeer zeker."
„Wel drommels, dat is zeer vervelend, niet omdat ik juist nu
daartoe zooveel trek zou hebben, maar het ligt zoo in mijn aard
om iets te doen wat men mij verbiedt."
„U zoudt er op gesteld zijn om nog eens te gaan wandelen,
Is het niet zoo, senor?"
Don Sancho keek Birbomono zoo scherp aan, alsof hij diens
geheimste gedachten wilde doorgronden en vroeg na eenige
oogenblikken: „En als ik dit nu werkelijk van plan was?"
„Dan neem ik het op mij u naar buiten te brengen,"
„Gij?"
„Ja, ik! Ik ben immers de mayordomo hier op de hatto,"
„Dat is zoo, maar is dit verbod dan niet voor jou geldende?"
„Voor mij even goed als voor ieder ander, senor, maar de
soldaten zijn met de hatto niet zoo goed bekend als ik, en als
ik er nu lust in had, dan zou ik tusschen hun handen kunnen
doorglippen."
„Dat zou juist iets zijn dat mij zou aanstaan!"
„Neem er dan de proef van, senor. Ik heb er voor gezorgd dat
drie paarden gereed staan op een plek, waar niemand dan ik ze
kan vinden,"
„En waarom drie paarden?" vroeg haastig de jonge man, die
nu scherp toeluisterde.
„Omdat ik dacht dat u zeer waarschijnlijk geen lust zoudt
hebben om alleen met mij een rit te gaan doen, en dus zeker nog
wel een derde persoon mee zou gaan."
Don Sancho begreep nu dat zijn plan door den mayordomo
geraden werd, en dadelijk was nu zijn besluit genomen. „Laat
ons open spel spelen," sprak hij, „Zult ge trouw blijven?"
,
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„Dat ben ik, senor, en meer dan dat, gij hebt daarvan het
bewijs."
„Misschien! Maar wat bewijst mij dat gij mij geen strik spant'?"
„En welk belang zou ik daarbij hebben?"
„Weet ik het? Misschien een belooning door den graaf je toegezegd?"
„Neen, senor! Geen belooning, hoe hoog ook, zou mij er toe
kunnen brengen, mijn meesteres te verraden, Men mag mij houden voor wat men wil, maar dit staat vast, dat ik zeer gehecht
ben aan donna Clara, die altijd goed voor mij is geweest, en mij
meermalen beschermd heeft,"
„Ik wil geloof slaan aan uw woorden, en buitendien is het nu
geen tijd meer om langer daarover te praten, maar luister goed,
dit zijn mijn voorwaarden: een kogel door je hersens, zoo ge mij
verraadt, of duizend piasters tot belooning, zoo ge trouw blijft,
Neemt ge dit aan?"
„Ik neem die voor-waarden aan, senor, en die duizend piasters
zijn verdiend!"
„Het is wel! Maar ge weet, dat ik altijd doe wat ik zeg."
„Dat weet ik, senor, daarvoor ken ik u genoeg,"
„Goed dan! Wat moet er nu gedaan worden?"
„Gij hebt niets te doen dan mij te volgen. Onze vlucht zal zeer
gemakkelijk gelukken, Dadelijk na onze terugkomst heb ik daarvoor reeds de noodige maatregelen genomen, want ik kreeg
kwade vermoedens zoodra ik die duivelsche soldaten gewaar
werd, en die vermoedens werden zekerheid toen ik behendig
dezen en genen had uitgehoord, Mijn aanhankelijkheid voor
mijn meesteres heeft mij scherpziende gemaakt, ik bespeurde
spoedig dat er een onheil broedde, en gij ziet dat ik er zeer goed
aan deed, die maatregelen te nemen."
De toon waarop dit alles door den mayordomo werd gezegd
klonk zoo oprecht, en zijn gelaat toonde zooveel openhartigheid,
dat de laatste argwaan bij den jongen graaf verdween.
„Wacht mij hier," hernam hij, „ik ga dadelijk mijn zuster
halen." En hij verwijderde zich met rassche schreden.
„Goed zoo!" grinnikte Birbomono, zoodra hij alleen was. „Ik
betwijfel hard of senor don Stenio de Bejar erg in zijn schik zal
wezen, als hij bemerkt dat zijn vrouw, die hij zoo goed bewaakt
achtte, hem ontvlucht is, doch dit gaat hem aan. Maar van mij
zou het schandelijk laag en gemeen zijn geweest om die goede
arme senora die altijd en voor ons allen zoo goed is geweest, te
verraden, en," liet hij er op volgen, terwijl hij zich genoegelijk
in de handen wreef, „niet alleen doe ik iets goeds, maar daaren boven verdien ik er duizend piasters mede, en dit is geen
onaardig sommetje!"
Het was toen tegen elf uur; door toedoen van den mayordomo, die op alles bedacht was geweest, waren al de lichten op
de hatto uitgedoofd, en de slaven naar hun hutten gezonden;
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buiten heerschte doodsche stilte, een stilte, die alleen bij gelijke
tusschenpoozen werd afgebroken, door het eentonige geroep van
de schildwachten, die met elkaar het wachtwoord wisselden.
Don Sancho bleef niet lang weg en kwam terug met zijn zuster, die, even als hij, zich in een langen mantel gewikkeld had,
Donna Clara zei niets, maar toen zij bij den mayordomo kwam,
reikte ze hem haar rechterhand toe, waarop door hem zeer eerbiedig een kus werd gedrukt,
De officieren hadden den soldaten uitdrukkelijk gelast een
waakzaam oog te houden niet alleen op de hatto, doch ook op
den ganschen omtrek, maar de diepe duisternis die hen overal
omringde, en het sombere en doodsche van de zware bosschen,
die zij aan alle kanten gewaar werden, maakte op de soldaten
zulk een diepen indruk, dat zij onbeweeglijk zich achter een
boom verscholen hielden, en van half uur tot half uur, nauwelijks of zeer benepen op het hun toegeroepen wachtwoord antwoordden, terwijl zij er niet dan aarzelend toe kwamen nu en
dan te voorschijn te treden uit hun schuilhoek achter den boom
om even een blik te werpen in den donkeren omtrek, De aanleiding tot zulk eene lafhartige houding is zeer gemakkelijk te verklaren, doch ofschoon wij dit reeds vroeger hebben gedaan, moeten wij daarover toch nog iets zeggen.
In den eersten tijd na de ontscheping van de-- boekaniers op
Sint-Domingo, waren de detachementen door den gouverneur op
hen afgezonden, met geweren bewapend; maar na herhaalde gevechten met de Franschen, waarin deze altijd op schitterende
wijze de overhand behielden, waren de soldaten door zulk een
schrik voor die boekaniers bevangen geworden, dat deze door
hen als halve duivels werden beschouwd, Dit had tengevolge dat
telkens als detachementen op een expeditie tegen de boekaniers
werden uitgezonden, en zoodra zij ergens kwamen, hetzij in de
bcsschen of in de bergengten, of zelfs in de Savannen, in één
woord overal waar zij een hinderlaag konden vermoeden, door
hen links en rechts op goed geluk de geweren werden afgeschoten om de vijanden te waarschuwen dat zij op hun hoede moesten wezen en hen tegelijk in de gelegenheid te stellen af te trekken, En het resultaat van dergelijke onverantwoordelijke manoeuvres was dan ook werkelijk dat de daardoor in tijds gewaarschuwde boekaniers zich elders opstelden en nimmer waren
te overvallen, De gouverneur werd .opmerkzaam op die onvoldoende gevolgen, en begreep spoedig waaraan die te wijten
waren, en ten einde te voorkomen dat die ook in het vervolg
zouden kunnen plaats grijpen, had hij den soldaten de geweren ontnomen en hun in plaats daarvan lansen gegeven, Wij
willen er zonder verwijl bijvoegen dat die verwisseling in het geheel niet naar den zin was van die dappere krijgers wier listigheid was ontdekt, en die zich nu op nieuw zagen blootgesteld
aan de felle slagen van hun zoo geduchte en gevreesde vijanden,
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De mayordomo en de beide personen wier gids hij was, hadden dus eigenlijk voor niet veel anders te zorgen, dan om zoo
stil mogelijk weg te sluipen en geen woord te wisselen; en zoo
gelukte het dan ook om uit de hatto te komen door die te verlaten juist aan de tegenovergestelde zijde van die, waar de detachementen hun bivouak hadden opgeslagen, Zoodra de vluchtelingen het cordon der schildwachten achter zich hadden, begonnen zij met haastiger stap te loopen en kwamen spoedig bij een
dichte plek in het Bosch waar drie geheel getuigde paarden zoo
goed verborgen waren dat men die, tenzij men het wist, onmogelijk zou hebben kunnen vinden, en tot nog meerdere zekerheid
had de mayordomo, om te beletten dat zij hinnikten, een touw
om hun neusgaten gebonden. Toen de drie ruiters waren opgestegen en eer nog een der paarden een stap had kunnen doen,
wendde Birbomono zich tot don Sancho en vroeg: „Waar
gaan wij heen, senor?"
„Weet gij nog waar de boekaniers die wij vandaag ontmoet
hebben, hun nachtkwartier hebben opgeslagen?"
„Ja, senor,"
„Zoudt ge in staat zijn die plek, niettegenstaande de duisternis terug te vinden?"
„Niets gemakkelijker dan dat," verklaarde de mayordomo
lachend,
„Breng ons dan bij die menschen,"
„Best, senor, doch mag ik nog opmerken, dat het niet raadzaam is in het eerst hard te rij den, want wij zijn nu nog te dicht
bij de hatto, en het minste geraas zou genoegzaam zijn om daar
alarm te verwekken."
„Gelooft ge dan dat zij het zouden wagen ons te vervolgen?"
„Ieder afzonderlijk, neen, daarover zouden zij niet denken,
maar wel vereenigd tot een troep, dan zouden zij niet aarzelen,
te minder omdat zij, zooals ik door een hunner heb hooren beweren, vermeenen dat de boekaniers nog nooit tot hier zijn doorgedrongen; daardoor voelen zij hun moed verdubbeld, en zij
zouden het zeker niet ongepast vinden om daarvan een proefje
te leveren te onzen koste,"
„Zeer juist ingezien! Wij zullen dus onzen rit regelen naar
je voorschriften,"
Zij begaven zich op weg; daargelaten de voorzorgen die zij
bij de bestaande omstandigheden moesten nemen, kon dit ritje
niet onaangenaam genoemd worden; de nacht was helder, daar
aan den hemel duizende sterren glinsterden, de lucht vol aangename geuren, en de tocht ging door een verrukkelijk landschap, waarvan, door de doorzichtige dampkring, iedere helling
of glooíïng merkbaar was, Na een paar uur in gematigden draf te
hebben voortgereden, werden de paarden ietwat sterker aangezet, tot dit langzamerhand overging in een galop, en daarmee
werd zeer geruimen tijd aanhoudend volgehouden, Donna Clara
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voorover gebogen op den nek van haar paard, en wier blikken
scherp in de verte voor haar staarden, scheen die snelheid nog
te langzaam te vinden en werkelijk had de rit thans meer het
voorkomen van een met koortsachtige gejaagdheid voortgezette
vervolging; soms wendde zij zich tot haar broeder, die steeds
naast haar reed, en vroeg dan haastig: „Zouden wij er spoedig
zijn?" waarop de jonge man telkens antwoordde, onder het versmoren van een zucht over den angst die zijn zuster moest
ondervinden, „Nog een beetje geduld, zusje, nog een poosje geduld, en dan, dan zijn wij er!" Dan werd de rit nog sneller dan
tot dusverre voortgezet, Reeds verbleekten de sterren aan het
luchtgewelf, de lucht werd koeler, aan den horizon doemden
lichte strepen op, paarlmoerig gekleurd, een flauwe zeewind
bracht tot de ruiters de zoutachtige geur, in het kort de dag
stond op het punt aan te breken, toen plotseling juist op het
oogenblik dat zij het bosch zouden verlaten, waar zij nu reeds
sinds meer dan een uur een pad, gebaand door wilde stieren,
hadden gevolgd, de mayordomo, die iets vooruit reed, zijn paard
inhield, zich achterover boog en hun toeriep, met een stem bijna
versmoord, en bevende door hevige ontroering: „Staat stil, in 's
hemels naam, staat stil!" De beide jonge lieden haastten zich
aan die waarschuwing te voldoen ofschoon zij er niets van begrepen. De mayordomo kwam naar hen terugrij den, en fluisterde, terwijl hij den arm naar de vlakte uitstrekte: „Kijk dáár
eens, daar ginds!" Toen eerst vernamen zij het gedruisch van
een snellen galop, een gedruisch dat van oogenblik tot oogenblik
duidelijker werd, doch dat zij tot nu toe niet hadden kunnen
bemerken door al het geraas van hun eigen rit, en bijna oogenblikkelijk daarna zagen zij dwars door de bladeren heen, waarachter zij gelukkig als door een gordijn verborgen bleven, verscheiden ruiters met de snelheid van een stormvlaag voorbijrennen. Een tak die omlaag hing, rukte de hoed van een dier
ruiters af: „Don Stenio!" kreet donna Clara verschrikt,
„Bij den hemel!" juichte don Sancho. „Dan zijn wij juist bij
tijds ontkomen!"

X
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DE ONTKNOOPING NADERT.
De ruiters hadden hun duizelingwekkenden rit vervolgd zonder de vluchtelingen gewaar te zijn geworden, toch had een
hunner bij den uitroep door donna Clara geuit, een beweging
gemaakt als wilde hij zijn paard inhouden, doch was, waarschijnlijk
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in de meening dat hij niet goed had gehoord, na een oogenblik aarzelens zijn metgezellen gevolgd, en gelukkig dat hij dit
deed, want don Sancho had reeds een zijner pistolen genomen,
en was gereed hem een kogel door den kop te jagen. Eenige
minuten bleven de vluchtelingen roerloos en met voorover gebogen hoofd, scherp en angstig luisteren naar het galoppeeren
der paarden welk geluid snel verminderde en spoedig in de verte
geheel verdween, opgelost in de andere geluiden van den aankomenden dageraad, Toen herademden allen, en don Sancho
stak het pistool, dat hij tot nu toe in de hand had gehouden,
weder in zijn gordel,
„Hum!" mompelde hij, „Daar zijn wij er na aan toe geweest,
het heeft niet veel meer gescheeld dan de diepte van een heg, of
wij zouden ontdekt geworden zijn."
„God zij geloofd en geprezen!" snikte donna Clara. „Wij zijn
gered!"
„Dat wil zeggen, wij zijn bezig ons te redden, zusj e!" werd
aangemerkt door den jongen man, die niet langer dan vijf minuten ernstig kon blijven, hoe bezwarend de omstandigheden ook
mochten wezen,
„Zij rennen alsof zij op de vleugelen van den wind gedragen
warden," bracht de mayordomo in het midden, „en van hen
hebben wij dus niets meer te vreezen,"
„Komaan, dan maar weer op weg!" hernam don Sancho,
„Ja, ja, vooruit, vooruit!" drong donna Clara aan,
Zij verlieten nu de belommerde plek, waar zij zoo goed verborgen waren geweest, en kwamen uit op de vlakte. Langs den
hemel was het thans geheel en al licht geworden, en schoon de
zon nog niet te voorschijn was gekomen, deed haar invloed zich
toch reeds gevoelen; de natuur scheen den slaap te hebben afgeschud, hier en daar werd onder het gebladerte het getjilp der
vogels gehoord dat aan hun ochtendzang vooraf gaat; de zwarte
schaduwen der wilde dieren teekenden zich af op het hooge
door dauw bevochtigde gras ; de roofvogels sloegen de krachtige vleugels uit en stegen hoog in de lucht, alsof zij van plan
waren de zon te naderen om haar bij haar opkomst te begroeten;
om kort te gaan het was geen nacht meer, en toch kon het evenmin ten volle dag heeten,
„He!" riep don Sancho op eens uit. „Kijk eens, wat zie ik
daar? Dáár ginds op den top van dat heuveltje?"
„Waar? Waar dan toch?" vroeg Birbomono,
„Dáár ginds! Vlak voor ons!"
De mayordomo hield de hand vlak boven de oogen, om beter
te kunnen zien, en keek scherp uit, „Vive Dios!" riep hen een
oogenblik later, „Dat is een man!"
„Een man!"
„Ja, op mijn woord, senor, en zoo ver ik het op dezen afstand
onderscheiden kan, moet hij een Caraibe bravo zijn,"
,
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„wel drommels! En wat zou hij daar op dat heuveltje uitvoeren?"
„Dat zullen wij gauw en gemakkelijk genoeg te weten komen,
tenzij hij goed mocht vinden om voor ons op den loop te gaan,"
„Kom, dan er in 's hemels naam maar op los. Vooruit!"
„Maar Sancho, waartoe dient het zulk een eind om te rijden,
nu wij zooveel haast moeten maken?" bracht donna Clara in het
midden.
„Daar hebt ge gelijk in," stemde de jonge man toe,
„Dat is geen bezwaar, senora," hernam de mayordomo, „want
dat heuveltje ligt juist op onzen weg, wij moeten er zelfs over
heen, of wij willen of niet."
Donna Clara boog het hoofd zonder te antwoorden, en men
reed verder, want bij dit korte gesprek waren de ruiters stil blijven staan; nu bereikten zij spoedig het heuveltje dat zij in galop
opreden. De Caraíbe had zijn plaats niet verlaten, maar de ruiters hielden eenigszins verschrikt hun paarden in, toen zij bemerkten dat hij niet alleen was, De Indiaan op den grond geknield, scheen zijn zorgen te wijden aan een man die lang uitgestrekt naast hem lag, en op dit oogenblik eenigszins scheen bij
te komen.
„Fray Arsenio!" barstte donna Clara los, zoodra zij een blik
op dien man had geworpen. „O! Mijn God! Hij is dood!"
„Neen," gaf de Indiaan met zachte stem ten antwoord, terwijl hij zich naar haar toekeerde, „Maar hij is hevig gemarteld,"
„Gemarteld? Hij?!" riepen de drie ruiters,
„Ziet zijn handen maar eens," hernam de Caraíbe,
De Spanjaarden slaakten een kreet van afgrijzen en medelijden bij het zien van de twee bloedige opgezwollen en verminkte duimen van den armen monnik,
„Ba! Dat is afschuwelijk!" mompelden zij met smartelijke
deelneming.
„Ellendeling!" viel don Sancho uit, „Zeker is hij door jou in
zulk een beklagenswaardigen toestand gebracht!"
De Caraíbe trok minachtend de schouders op en sprak, „Het
bleekgezicht oordeelt als een dwaas! Mijn broeders martelen de
aanvoerders tot het gebed niet; zij hebben eerbied voor hen, Het
waren juist blanken, even als deze man zelf, die 'zulk een gruwelijke straf op hem hebben toegepast,"
„In 's hemels naam, geef daarvan een nadere verklaring," verzocht donna Clara dringend, „Hoe toch is het mogelijk dat die
waardige priester zich hier bevindt, en wel in zulk een droevigen staat?"
„Het zal beter zijn zoo hij dit zelf vertelt, zoodra hij daartoe
in staat is . O-mo-poua weet daarover niet veel te zeggen," merkte
de Caraíbe aan,
„Daarin hebt ge gelijk," werd door donna Clara toegestemd,
die van het paard was gestegen om naast den gewonde neer te
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knielen. „Die arme man! Hoe vreeselijk moet hij geleden heb,
ben."
„Kunt ge ons daarvan niets vertellen?" vroeg don Sancho,
„Bijna niets," gaf het opperhoofd ten antwoord. „Maar wat ik
weet zal ik
i u meededen."
En nu vertelde hij op welke manier de monnik aan zijn zorgen was toevertrouwd, en dat hij hem tot gids had gediend tot
het oogenblik waarop zij de blanken hadden ontmoet, waarna de monnik hem had weggezonden om zich bij deze aan te
sluiten,
„Doch," voegde hij er bij, „ik weet niet door welk geheim voorgevoel ik als het ware gewaarschuwd werd om mij niet te verwijderen, en in plaats van heen te gaan hield ik mij tusschen de
struiken verscholen en was een onzichtbaar getuige van de marteling, die zij hem deden ondergaan, nadat zij hem wilden noodzaken een geheim te verklappen, wat hij volhardend bleef weigeren, Eindelijk werden zij dit moede en toen lieten zij hem
hier half dood aan zijn lot over . Toen ben ik uit mijn schuilhoek
te voorschijn gekomen, en heb hem zooveel ik kon geholpen;
meer weet ik niet, Ik ben een opperhoofd, rad van taal mag ik
niet wezen, doch nooit is er een leugen gekomen over de lippen
van O-mo-poua."
„Vergeef mij de barsche woorden, opperhoofd, die ik daar
heb, Ik liet mij door toom en
straks in de eerste opwelling geuit heb,
medelijden meeslepen," zeide don Sancho en stak hem de hand

toe.
„Het bleekgezicht is nog jong," gaf het opperhoofd glimlachend • ten antwoord, „zijn tong loopt zijn gedachten vooruit;"
en de Indiaan drukte met ingenomenheid de hand die hem zoo
gul toegestoken werd.
„Ei, ei!" liet de mayordomo hooren, die zich naar don Sancho
toe boog, om dezen in het oor te fluisteren: „Ik zou mij zwaar
bedriegen, als don Stenio hier niet de hand in het spel heeft
gehad,
„Zoo iets acht ik ondenkbaar!" riep don Sancho met afkeer
uit,
„Gij kent uw zwager nog niet door en door, senor . Hij is
iemand van een zeer zwak karakter, en zulke menschen zijn gewoonlijk tot de grootste misdaden in staat . Geloof wat ik daar
gezegd heb, ik voor mij ben er zoo goed als zeker van."
„Neen, neen, dat toch zou al te afschuwelijk wezen!"
„Ach, goede hemel!" snikte donna Clara, „Hier kunnen wij
niet langer blijven, en toch kan ik er niet toe besluiten dien
armen man aan zijn lot over te laten."
„Wij moeten hem meênemen," gaf don Sancho haastig te
kennen.
„Maar hij is zoo gepijnigd en gemarteld, dat hij de vermoeienis van zulk een langen tocht niet zal kunnen doorstaan,"
"

91
„Het zal niet zoo lang meer duren of wij zijn waar wij wezen
willen," verzekerde de mayordomo, die daarop tot den Caraibe
zei: „Wij gaan naar het kampement van de twee boekaniers die
sedert gisteren hier in de Savanne aan het jagen zijn."
„Goed," sprak het opperhoofd, „dan zal ik de bleekgezichten
tot gids dienen, en nog eer de zon te volle op is, zullen zij dáár
zijn aangekomen."
Even als haar broeder zette donna\ Clara zich weer in den
zadel, de monnik werd zeer behoedzaam vóór den mayordomo
op het paard getild en de kleine troep trok weer op, onder geleide van den Caraibe, De arme fray Arsenio gaf geen andere
teekenen van leven, dan zware zuchten die nu en dan steunend
uit zijn borst drongen, en onderdrukt gesteun en gekerm, dat
hem door de pijn ontwrongen werd. Een klein uur duurde de rit
nog en toen was men reeds bij den boukan gekomen, wat te danken was aan den zooveel korteren weg, die door den Caraibe
was aangewezen,
In den boukan was niemand aanwezig, toch was die niet verlaten, dit bleek uit de stierenhuiden die nog op den grond uitgespreid lagen, op pinnen uitgespannen, en door het gerookte
vleesch op de roosters. De boekaniers waren waarschijnlijk weer
op de jacht. De vluchtelingen gevoelden zich daardoor erg teleurgesteld, doch O-mo-poua redde hen uit de verlegenheid en
sprak: „De bleekgezichten moeten zich daarover niet ongerust
maken, Het opperhoofd zal zijn vrienden, de blanke franjies 1)
gaan waarschuwen, en in zijn afwezigheid kunnen de bleekgezichten gerust gebruik maken van alles wat hun hier van nut zou
kunnen zijn."
En dadelijk de daad bij het woord voegende, greep de Carai'be
een hoop dorre bladeren, spreidde die over den grond, bedekte
die met wat hij van dierenhuiden voor de hand vond, en legde
toen daarop, geholpen door den mayordomo, met zeer veel voorzichtigheid den gewonde, Vervolgens stak hij een groot vuur aan,
en na nogmaals den vluchtelingen verzekerd te hebben, dat zij
hier niets hadden te duchten, verwijderde hij zich, en gleed als
een slang door het gras en de struiken,
De mayordomo was eenigszins bekend met de gewoonten en
gebruiken der boekaniers, daar hij nu en dan met hen te doen
had gehad, schoon meestal tegen zijn zin, want hoe dapper hij
mocht wezen, of beter gezegd hoe dapper hij zich inbeeldde te
zijn, toch boezemden zij hem een vrees in, die aan het bijgeloovige grensde. Thans echter was hij door die meerdere bekendheid in staat om den graaf en diens zuster gerust te stellen omtrent
den toestand waarin men zich thans bevond; hij verzekerde hun
dat de gastvrijheid door de boekaniers gehouden werd voor zulk
1) Den naam door de Caraiben aan de Franschen gegeven.
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een heiligen plicht, dat al waren zij hun verbitterdste vijanden
in plaats van gasten, (want als zoodanig zouden zij beschouwd
worden, daar zij immers genoodigd waren hier te komen) toch
op dit oogenblik voor hen niets te duchten viel,
Inmiddels was de arme monnik tot bewustzijn gekomen, dank
zij de zorg en verpleging van donna Clara; toch voelde hij zich
in het eerst nog zeer afgemat en uitgeput, maar langzamerhand
week dit, en kon hij, hoewel moeilijk, en met tusschenpoozen,
en telkens in herhaling vervallende, aan donna Clara omstandige mededeeling doen van alles wat hem overkomen was, sinds
zij elkaar niet gezien hadden, Door dat verhaal, dat tot in de
kleinste bijzonderheden overeenkwam met alles wat door den
Caraïbe verteld was, verviel donna Clara in een toestand van
verdooving, die spoedig verkeerde in angstige bezorgdheid bij
de gedachte aan de ontzettende gevaren, waardoor zij werd bedreigd, En waarlijk van waar ook zou zij hulp kunnen verwachten? Wie zou het durven wagen haar te beschermen tegen haar
echtgenoot, wiens hooge betrekking, en bijkansonbegrensde
macht iedere poging zou vernietigen, die zij mocht beproeven
om aan zijn macht te ontkomen?
„Houd moed, mijn dochter! Houd moed!" fluisterde de monnik haar toe, met innige deernis, „Bedenk dat er Eén is boven
de menschen, God! Vertrouw op Hem! Hij zal u niet verlaten!
En waar gij meent dat geen hoop noch uitzicht meer over is, zal
van Hem hulp komen, en Zijn macht te uwer gunste tusschenbeiden komen!"
Groot was voorzeker donna Clara's geloof in de macht van
de Voorzienigheid, doch op al die troostwoorden had zij geen
ander antwoord dan tranen en zuchten; zij voor zich meende dat zij onherroepelijk verloren was, Don Sancho liep met
groote stappen door de ajoupa der boekaniers, beet op zijn
knevel, stampte toornig op den grond, en bedacht inmiddels
allerlei onuitvoerbare plannen, „Ba!" was eindelijk de slotsom
zijner bepeinzingen, „Als die duivelsche kerel niet naar rede wil
luisteren, welnu, dan schiet er niet anders over dan dat ik hem
een kogel door den kop jaag en op die manier komt er dan een
eind aan,"
En hoogst voldaan over zichzelf, dat hij na zulk een lange
bedenking er in geslaagd was zulk een afdoend middel te vinden, waardoor zijn zuster zou behoed blijven voor alle mogelijke
wraakzuchtige plannen die don Stenio jegens haar mocht koesteren, stak de jonge man een cigarette op, en bleef geduldig de
terugkomst der boekaniers afwachten, in de overtuiging dat hij
nu gerust en met vertrouwen de toekomst te gemoet kon zien,
De mayordomo, eenigszins onverschillig voor wat er rond hem
voorviel, en zich verheugende in het vooruitzicht op de beloofde
duizend piasters, had intusschen den tijd niet nutteloos doorgebracht, maar bedacht, dat de boekaniers het zeker niet aangenaam
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zouden vinden, zoo bij hun komst het ontbijt reeds klaar
stond; daarom had hij een ijzeren pot op het vuur gezet met
genoeg water om daarin een enorm groot stuk vleesch te kooken,
en ter vervanging van brood had hij onder de asch eenige broodvruchten gestopt, waarna hij zich bezig hield met pimentade
klaar te maken, de saus die een onvermijdelijk bestanddeel was
voor iederen maaltijd der boekaniers De vluchtelingen waren
reeds langer dan anderhalf uur in den boukan bijeen, toen zij
woedend geblaf hoorden, en terstond daarop overvallen werden
door een twintigtal honden, die echter door een scherp snijdend,
hoewel nog zeer verwijderd gefluit werden teruggeroepen en
verdwenen, sneller nog dan zij gekomen waren. Eenige minuten
later kregen de Spanjaarden de beide boekaniers in het oog, die
naar hen toekwamen met verwonderlijken spoed, in aanmerking
genomen den last die ieder hunner op de schouders droeg, en
die zeker meer dan honderd pond bedroeg, terwijl zij bovendien
nog te torschen hadden al het gewicht hunner wapenen en de
gansche uitrusting voor de jacht, Hun eerste zorg, nadat zij bij
den boukan waren gekomen, was om zich te ontlasten van de
acht of tien versche stierenhuiden die zij medebrachten, bloederig en vettig en dus walgelijk om aan te zien; daarna stapten
zij naar de vreemdelingen, die van hun kant opstonden om hen
te ontvangen. Het scheen dat de honden begrepen hadden, dat
door hen een sterke onzijdigheid moest worden bewaard, want
zij gingen bedaard in het gras liggen, echter steeds de bloedroode oogen op de Spanjaarden gericht houdende, zeker om zoo
noodig op het eerste sein hen naar de keel te springen.
„Wees welkom hier in de ajoupa," begon de Poleter, en nam
zijn hoed beleefder af, dan men verwacht zou hebben van
iemand met zulk een ruw uiterlijk, „zoolang gij lust mocht hebben hier te blijven vertoeven, zult gij door ons beschouwd worden als broeders. Wat wij bezitten, daarover kunt gij naar welgevallen beschikken, eveneens over onze armen, zoo de gelegenheid zich mocht opdoen, dat wij je daarmee helpen kunnen,
„Uit naam mijner metgezellen, caballero, zeg ik u dank voor
die woorden, en gaarne maak ik gebruik van uw aanbieding,"
antwoordde donna Clara.
„Hoe! Een vrouw!" riep de boekanier zeer verrast. „Vergeef
het mij, mevrouw, ik had u niet dadelijk opgemerkt."
„Ik ben, caballero, donna Clara de Bejar, dezelfde aan wie gij,
naar men mij gezegd heeft, een brief moet overhandigen."
„Dan zijt gij dubbel welkom, mevrouw! Maar wat dien brief
betreft daarmee ben ik niet belast, maar wel mijn maat hier."
„Wel verduiveld!" viel de Olonner uit, die naar den gewonde
was gaan kijken. „O-mo-poua heeft ons wel verteld dat die arme
stakkerd van een monnik heel en al uit de lijken was geslagen,
doch bij mijn ziel, ik had niet gedacht hem in zulk een beklagens..
waardigen toestand te zullen aantreffen."
"

94
„Drommels, ja!" verklaarde op zijn beurt de Poleter, die daarbij de wenkbrauwen fronste, „Zoo extra vroom ben ik niet, maar
zoo waar ik leef, ik zou het een gewetenszaak geacht hebben om
een monnik zoo toe te takelen. Alleen een heiden is in staat
zoo schandelijk misdadig te werk te gaan!"
En met een waarlijk broederlijke bezorgdheid, die de Spanjaarden met bewondering vervulde, hield de ruwe boekanier
zich dadelijk bezig te trachten eenige verlichting te brengen,
in de nog steeds ondragelijke pijnen van den gemartelde, en hij
mocht werkelijk hierin slagen, wat zeker te wijten was aan een
langdurige bekendheid en ondervinding met de behandeling en
genezing van allerlei wonden; het gevolg daarvan was dat fray
Arsenio eenigszins tot rust kwam, en kort daarop kalm in slaap
viel, In dien tusschentijd had de Olonner donna Clara den
brief overhandigd dien Montbars hem had toevertrouwd, en de
jonge vrouw was iets ter zijde gegaan, om dien te lezen.
kijk, kijk!" riep de Olonner op vergenoegden toon, „Nu,
gij zijt een man die mij lijkt! Ge toont te weten wat iemand toekomt, die van de jacht komt . Daar staat waarachtig het ontbijt
al kant en klaar!"
„Als dat zoo is," sprak zijn maat, met een veelbeteekenend
knipoogje, „laten wij dan maar aan den gang gaan, en maar
voor twee keeren tegelijk eten, want er staat ons druk werk te
wachten."
„Zouden wij niet wachten op de terugkomst van het opperhoof d?" vroeg don Sancho,
„Waartoe zou dat dienen?" bracht de Olonner lachend in het
midden. „Maak je over hem maar niet ongerust, senor, Als hij
niet stil is blijven staan, dan is hij nu reeds een heel eind ver
weg, en ieder van ons heeft op zijn eigen zaken te passen."
„Wel zeker, dat doet er niets toe," werd door den Poleter
bevestigd, en dadelijk liet hij er op volgen: „Maar drommels,
senor, gij hebt een fijnen neus gehad, en er wijs aan gedaan zoo
spoedig onze uitnoodiging op te volgen."
„Hoe dat zoo?"
„Dat zult gij spoedig genoeg gewaar worden. Maar volg nu
mijn raad, tast flink toe, want waarachtig gij zult gauw genoeg
behoefte hebben aan al uw kracht."
Op dit oogenblik voegde donna Clara zich bij hen; haar
gansche houding was vast en besloten, en het scheen zelfs of een
flauw glimlachje om haar mond speelde, De maaltijd was spoedig genoeg aangericht; groote bladeren deden dienst als borden,
en men zette zich aan tafel, of beter gezegd men ging op den
rond zitten, en ieder tastte gretig toe. Don Sancho was weer vervallen in een zijner uitgelaten buien; hij vond zulk een levenswijze voor het oogenblik hoogst grappig en prettig, lachte en
praatte, en at met graagte; zelfs donna Clara deed eer aan den
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geïmproviseerden disch, hoewel ze nog altijd gekweld bleef
door innerlijke onrust,
„Hola! Hei! beestjes!" riep de boekanier zijn honden toe. „Op
Op! Niet zoo lui zijn! Oppassen, gauw, houdt de wacht in den
omtrek zoolang wij hier zitten te eten, en voor jullie zal er nog
altijd wel genoeg overblijven."
Al de honden waren bij die toespraak dadelijk opgestoven,
verwij derden zich uit den boukan, verspreidden zich in alle richtingen en waren weldra uit het gezicht,
„Dat zijn uitnemend afgerichte honden!" verklaarde don
Sancho,
„Daar hebben jelui Spanjaarden kennis van en kunt er goed
over oordeelen!" werd door den boekanier ietwat spottend opgemerkt.
De edelman voelde dien steek, maar oordeelde het geraden
daarop niet verder door te gaan, Nu was het werkelijk juist op
Sint-Domingo geweest, dat de Spanjaarden het eerst de afschuwelijke gewoonte hadden aangenomen die kolossale bloed doggen
tot de jacht op de Indianen af te richten, en ze te bezigen als
hulptroepen bij hun krijg met de Roodhuiden, Zonder iets dat der
vermelding waard is, liep het ontbijt af, en gedurende den ganschen disch had de beste verstandhouding geheerscht, Toen de
heeren verzadigd waren, kwam de beurt aan de bedienden, met
andere woorden toen floot de Olonner de honden, waarop kort
daarna de gansche troep om hem heen vereenigd was, en door
hem aan ieder dier een gelijke portie werd toebedeeld. De boekaniers lieten hun gasten vrij, om geheel naar willekeur over hun
tijd te beschikken, en bleven druk bezig met het bereiden van hun
huiden. Zoo verliepen eenige uren, Tegen drie uur 's middags
blafte een der honden even, en zweeg terstond daarna. De boekaniers keken elkaar aan,
„Eén!" zeide de Olonner,
„Twee!" antwoordde de Poleter bijna dadelijk daarop, toen
een andere hond aansloeg, maar nu in geheel andere richting.
Een oogenblik later volgden de honden, alsof zij onderhevig
waren aan een elektrieken schok, elkaar zeer snel op in voortdurend geblaf, dat nu uit alle richtingen werd vernomen. Toch
was het alsof er geen aanleiding bestond tot die waarschuwing
der uitgezonden schildwachten, want nergens deed eenig verdacht geluld zich hooren, en de savanne scheen eenzaam,
doodsch en verlaten.
„Een woordje, caballero, zoo, ge het nadij veroorlooft," zoo
wendde don Sancho zich tot den boekanier, die met denzelf den
ijver aan het werk was gebleven, schoon nu en dan met een
oolijk lachje tegen zijn maat. „Ik wilde je een vraag doen."
„Ga uw gang maar, senor. Vraag wat ge wilt, maar denk aan
het spreekwoord, vragen staat vrij, en weigeren daarbij. Dus als
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uw vraag mij niet aanstaat, dan ben ik niet gehouden er op te
antwoorden, niet waar?"
„Natuurlijk, natuurlijk! Dat staat je volkomen vrij,"
„Goed, vraag dan maar op, ik luister,"
„De honden zijn reeds een heel poosje druk bezig met je een
sein te geven, ten minste zoo iets veronderstel ik,"
„En die veronderstelling is zeer juist, caballero, Dat blaffen
van de honden dient als een sein."
„Is het dan onbescheiden als ik vraag wat dit sein te beteekenen heeft?"
„Volstrekt niet, en des te minder omdat het jou eigenlijk nog
meer aangaat dan ons,"
„Dat klinkt duister voor mij."
„Dan zal ik het je ophelderen, Dat sein beteekent dat op dit
oogenblik de vlakte betreden wordt door verscheiden detachementen die manoeuvreeren om ons in te sluiten,"
„Diablos!" viel de jonge man uit, en deed een sprong van verbazing, „Maar van waar dat gij je daarover zoo min laat verontrusten?"
„Och! Geen zorgen vóór den tijd! Eerst moest dit werk af,
mijn maat en ik hebben het daarmee volhandig gehad, maar nu
zijn wij er mee klaar en zullen wij eens aan de Senores gaan
denken,"
„Wat zal dat helpen? Weerstand te bieden aan zoo'n overmacht van vijanden behoort immers tot het onmogelijke!"
„Ei, ei! Zoudt gij waarlijk lust hebben aan den haal te

gaan?"
„Wel drommels, wij, mijn zuster en ik, loopen daarbij even
groot gevaar als jullie, en dus moeten wij geen oogenblik verloren laten gaan om te vluchten,"
„Vluchten?" herhaalde de boekanier grinnikend, „Maar waarde heer, steekt gij er nu den draak mee? Wij zijn ingesloten door
een ondoordringbaren cirkel, naar het ten minste schijnt."
„Dan zijn wij ook verloren!"
„Dat is nu weer al te bout gesproken, waarde heer, en ik
geloof daarentegen juist, dat zij verloren zijn."
„Zij? Terwijl wij niet meer zijn dan vier tegen honderd!"
„Daarin bedriegt gij je. Twee honderd. Ieder van ons krijgt
dus vijftig man voor zijn rekening, Olonner, fluit nu de honden
terug, daar ginds kunnen zij ons nu toch niet meer van dienst
zijn. Kijk, kijk," dit zei hij tegen den graaf, „begint gij hen nu
al in het oog te krijgen?"
En bij die woorden wees hij met uitgestrekten arm vlak vóór
zich uit. Werkelijk kwamen de lange lansen van de Spaansche
soldaten boven het hooge gras te voorschijn, en bleek het dat
de boekanier waarheid had gesproken, want die lansen vormden een cirkel die om den boukan hoe langer hoe meer vernauwd werd.
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„Zeg, dat is waarachtig geen onaardig gezicht, he?" vroeg de
boekanier, en wreef als van genoegen over de kolf van zijn geweer. „Senora," liet hij er op volgen, „wilt u hier blijven bij den
gewonde?"
„Ach! Laat ik mij aan hen overleveren," riep zij in hevige
gemoedsbeweging uit, „want het is om mij alleen dat dit ontzettende gevaar u bedreigt,"
„Senora," luidde het antwoord van den boekanier, die zich
op zijn borst sloeg met een waarlijk indrukwekkende houding,
„gij hebt je aan mijn hoede toevertrouwd, en ik zweer bij God
in den hemel, dat zoolang ik leef, niemand er toe komen zal om
u met den top van zijn vinger aan te raken. Blijf dus bij den
gewonde,"
Ondanks zich zelve gevoelde donna Clara zich beheerscht
door den toon waarop de boekanier die woorden uitsprak; zij
antwoordde niet, doch boog het hoofd en ging in diep gepeins
zitten aan het hoofdeinde van ft ay Arsenio die nog steeds rustig
bleef slapen,
„En nu, caballero," sprak de boekanier tegen don Sancho, „Ik
denk wel niet dat je ooit een gevecht van boekaniers hebt bijgewoond, Welnu, dan durf ik je wel beloven dat je getuige zult
wezen van een aardig grapje, waarin je veel schik zult hebben."
„Goed, goed," antwoordde de jonge man op denzelf den luchthartigen toon, „Wij zullen dan maar vechten, als het niet anders
kan, en te vallen in den strijd, dat is een dood, een edelman
waar dig,"
„Braaf gesproken!" werd hem door den boekanier toegevoegd,
die hem daarbij vriendschappelijk op den schouder klopte. „Op
mijn woord, je bent een ferme kerel, en daar zal van jou nog
wel iets goeds te maken zijn."
De detachementen naderden al meer en meer en de kring dien
zij om den boukan vormden, werd al kleiner en kleiner.

XI,
MONTBARS, DE VERDELGER.
Gedurende eenige minuten bleef alles doodelijk stil en kalm,
doch het was een kalmte, zooals aan een storm voorafgaat. Op
het fluiten van den Olonner waren de honden komen aanhollen
om zich achter hun meesters te plaatsen; de koppen naar beneden gebogen, en met opgetrokken lippen hun scherpe tanden

toonend, wachtten zij met vlammende oogen op het bevel vooruit te snellen, zonder eenig geluid, zelfs niet het minste gebrom
te doen hoorera. De Olonner op zijn lang geweer geleund, rookte
De Zeeachnimers.
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zeer bedaard zijn pijp, en keek onbezorgd half lachend om zich
heen, De Poleter hield zich zeer koelbloedig onledig met om en
bij den boukan een en ander op te ruimen, dat onder de verrichte
werkzaamheden van zijn plaats was geraakt. De mayordomo was
minder op zijn gemak; integendeel zeer ongerust over den afloop
van een gevecht dat naar het scheen, onder zulke ongunstige omstandigheden zou plaats grijpen, doch maakte van den nood een
deugd, zooals men wel eens zegt, daar hij begreep dat zoo hij in
de handen van zijn meester verviel, dit hem duur te staan zou
komen, nu hij diens plannen, , door de gravin in staat te stellen
om te vluchten, zoozeer had tegengewerkt. Ook don Sancho de
Penaflor was ondanks zijn luchtigen aard en zijn strijdlustig
karakter alles behalve in zijn schik, want als officier van het
Spaansche leger was zijn plaats niet onder de boekaniers, maar
veeleer in de gelederen der soldaten die op het punt stonden
hen aan te vallen. Donna Clara zat bij den monnik geknield,
met gevouwen handen, de oogen naar den hemel gericht, en
smeekte in tranen badende de bescherming van den Almachtige
af. Wat fray Arsenio aangaat, die bleef steeds rustig doorslapen,
Het tooneel dat dus het kampement der boekaniers op dit
oogenblik aanbood, kon eenigszins schilderachtig en door de
eenvoudigheid zelfs indrukwekkend worden genoemd. De vier
mannen toch, hielden zich gereed, koelbloedig en zoo bedaard
alsof het een onbeduidende zaak gold, den strijd aan te gaan
met een korps van twee honderd man geregelde troepen, van wie
zij, dit was voor hen een zekerheid, geen mededoogen nog genade hadden te wachten en die veeleer, door den onzinnigen
wederstand der boekaniers, tot maatregelen van de gruwelijkste
wreedheid zouden worden aangespoord.
Inmiddels werd de kring steeds nauwer en nauwer getrokken,
en reeds kon men de hoof den der soldaten boven het hooge gras
ontwaren.
„Kom, kom!" zeide de Poleter, terwijl hij vergenoegd de knokige handen over elkaar wreef. „Ik geloof dat het nu tijd wordt,
om het spel te beginnen. Hoe denkt ge daarover, maat?"
„Ja, het is nu juist het goede oogenblik," verklaarde de Olonner en greep een vlammend hout van het vuur.
„Zorg er nu vooral voor, om te blijven staan waar gij nu zijt
zonder te verwikken of te bewegen," sprak de Poleter waarschuwend tot de beide Spanjaarden, „want anders loopt gij
groot gevaar om ook te worden gezengd." dit laatste woord werd
opzettelijk met nadruk, maar spotachtig gesproken,
Eer door de boekaniers het kampement was opgeslagen, hadden zij in een omvang van meer dan dertig passen, al het gras
daarom heen uitgerukt; al dit door den zonnegloed uitgedroogde
gras, was aan het uiterste eind van dit vrij geworden terrein in
hoopen opgezet. De Olonner zette zijn geweer neer, liep regelrecht naar een der hoopen, stak dien in brand, en kwam toen
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langzaam en bedaard bij zijn metgezellen terug. Het gevolg van
die verrichting werd oogenblikkelijk merkbaar; hoog stegen de
vlammen op, zich naar alle kanten verspreidende, en in korten
tijd scheen een groot gedeelte der savanne op eens veranderd in
een zee van vuur De boekaniers lachten hartelijk over wat in
hun oog niet veel meer was dan een kostelijke grap. De Spanjaarden, zoo onverhoeds overvallen, slaakten kreten van schrik
en angst, en trokken overhaast terug, steeds achtervolgd door
het vuur dat zich hoe langer hoe verder verspreidde, en hen
onophoudelijk vervolgde. Toch bleek het duidelijk dat het niet
het doel van de boekaniers kon geweest zijn, om die ongelukkige soldaten levend te laten verbranden, want de aangestoken
brand. was daarvoor niet krachtig genoeg, daar het droge gras
wel fel opvlamde, doch even spoedig uitdoofde; de Benige uitwerking die dus voor de boekaniers kon verwacht worden was,
dat hun aanvallers bevangen zouden worden door een panischen
schrik, waardoor hun gelederen in wanorde zouden geraken, en
dat doel was dan ook volkomen bereikt, Half gezengd door de
vlammen, vluchtten de soldaten schreeuwend en kermend voor
die vuurzee, die hen onophoudelijk scheen te vervolgen; zij durfden geen blik achter zich werpen, zij gehoorzaamden niet
meer aan de bevelen hunner officieren, zij waren bezield door
slechts één gedachte, namelijk hoe zij zouden kunnen ontkomen
aan het ontzettende gevaar, waardoor zij werden bedreigd,
Ondertusschen gaf de boekanier met de meeste koelbloedigheid aan don Sancho zeer nauwkeurige inlichtingen over de
waarschijnlijke gevolgen van het ter verdediging aangewende
middel,
„Gij begrijpt, senor," voerde hij aan, „dat dit brandje niet veel
beduidt, het is niet veel meer dan een stroovuurtje, dat spoedig
is uitgebrand en niet veel kwaad kan, 't duurt geen half uur of
alles is uitgedoofd.° En dus, als die kerels lafaards zijn, dan is
er kans dat wij van hen geen last meer zullen hebben, maar zijn
zij dat niet, dan komen zij zeker terug, en dan, daar kunt gij op
rekenen, dan zal het er spannen."
„Maar als je wist dat dit middel niet afdoende was, waarom
hebt ge je er dan toch van bediend? Nu is het, dunkt mij, eer nadan voordeelig geweest voor onze verdediging."
„Gij vergist je," bracht de boekanier daartegen in, nadat hij
herhaalde malen ontkennend het hoofd had geschud, „Er is meer
dan een reden, waarom ik zoo moet handelen. Vooreerst omdat
die soldaten, (al zijn die nog zoo dapper als zeker van uw landgenooten door je verondersteld wordt), tegenwoordig geheel en al
verbasterd zijn en het hoogst moeilijke wezen zal hun weer moed
en zelfvertrouwen in te pompen; en dan nog omdat het mij niet
te onpas komt eens flink vóór mij uit te kunnen zien," want,"
werd er met een loozen blik bijgevoegd, „wie zegt je, senor, dat
dit aangestoken vuurtje geen sein is?"
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„Een sein?" herhaalde don Sancho, „Zijn er dan hier in de
buurt vrienden van je'?"
„Wie weet, senor? Mijn kameraden houden er nog al van om
nu eens hier en dan weer elders te dwalen en dikwijls kan men
hen ontmoeten juist dáár waar men volstrekt niet gedacht had
hen te zullen vinden."
„Ik moet bekennen dat ik geen woord begrijp, van alles wat
je mij daar vertelt."
„Geduld dan maar, senor, geduld! Je zult dit gauw vatten en
begrijpen, en geloof mij, daarvoor behoeft men zoo bijzonder
veel verstand niet te bezitten, Olonner," zei hij daarop, terwijl
hij zich tot zijn maat wendde, „ik zou denken dat jij nu goed
zoudt doen als je er nu heengingt."
„Ja, daar heb je gelijk in," gaf de Olonner ten antwoord, en
wierp achteloos zijn geweer over den schouder, „Hij zal daar
nu wel zijn."
„Neem enkele honden mee,"
„Wat zou ik daaraan hebben?"
„Om je den weg te wijzen, maat, want het is nu tusschen al
die asch en die stoppels lang niet gemakkelijk om het goede
spoor te vinden, dat meest overal verdwenen zal zijn."
De Olonner riep verscheiden brakken bij den naam, en ging
heen zonder te antwoorden, gevolgd door een gedeelte van den
troep jachthonden.
Zeg, kijk nu toch eens naar dien kerel!" vervolgde de boekanier, en wees naar den Olonner, die eer scheen te draven dan
te loopen, zoo snel was zijn vaart. „Let eens goed op hem! Hoe
forsch en ferm, niet waar, en welk een flinke houding, he! Toch
is hij op zijn best nog maar een paar maanden in Amerika, maar
dit durf ik gerust voorspellen dat eer een paar jaren voorbij
zijn, hij hier bekend zal staan als een der beroemdste boekaniers,
„Heb je hem gekocht?" vroeg don Sancho vrij onverschillig,
want de gemaakte opmerking boezemde hem niet de minste belangstelling in.
„Neen, en dat spijt mij genoeg, hij is maar voor enkele dagen
aan mij afgestaan . Hij is een pandeling van bontbars den Verdelger, wien ik tweehonderd dubloenen voor hem heb geboden,
maar hij wilde hem niet verkoopen,"
„Wien noem je daar?" viel de j onge man op eens uit. „Montbars, dien vermaarden flibustier?'
„Ja, dezelfde, hij is een vriend van mij."
„Is hij dan hier ergens in den omtrek?"
„Dat, senor, behoort ook weder tot die dingen, die je nu spoedig te weten zult komen."
Zooals de boekanier voorspeld had, waren de vlammen bijna
even gauw gedoofd als ontstaan, door gebrek aan toevoer, van
brandstof, daar op die uitgestrekte vlakte niets groefde dan gras
,
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en enkele heesterstruiken van weinig beteekenis, De Spanjaarden hadden een schuilplaats gezocht aan den oever van de rivier,
waar zij in die meer zandige streek beveiligd bleven voor het
voortdringen van het vuur, De bosschen waren te ver van het
centrum van den brand om door de vlammen te kunnen worden
aangetast, schoon heel aan de rand daarvan enkele takken door
de vonken iets geleden hadden,
Uit den boukan kon men gemakkelijk gewaar worden, dat de
Spaansche officieren zich zeer beijverden om de orde onder hun
manschappen te herstellen, en daarna een nieuwen aanval te
beproeven, iets waarover de boekanier zich niet zoozeer scheen
te bekommeren, Onder die officieren was er vooral één die meer
bijzonder in het oog viel, hij zat te paard, en was nu hier dan
daar druk in de weer om de gelederen te regelen, en beurtelings
kwamen al de officieren naar hem toe, waarschijnlijk om zijn
orders te vernemen, Bij den eersten oogopslag had don Sancho
hem herkend,
„Daar vreesde ik al voor! De graaf heeft zich aan het hoofd
der troepen geplaatst, nu zijn wij zoo goed als verloren!"
Werkelijk was het zoo; don Stenio de Bejar was bij het aanbreken van den dag op de hatto gekomen, had dáár vernomen dat
de gravin ontvlucht was, en onmiddellijk daarop besloten de expeditie persoonlijk aan te voeren, De toestand van de vluchtelingen werd hachelijk, hun sterkte was door het vertrek van den
Olonner met een vierde verminderd, het kampement was opgeslagen in een kale vlakte, en niet gedekt door de geringste versterking of verschansing, en desondanks scheen het vertrouwen
van den boukanier geen grein verminderd, en hield hij met een
spotachtig lachje het oog gericht op de toebereidselen die door
den vijand tegen hem werden gemaakt,
Na veel moeite en volhardende aansporing hunner officieren
waren de Spanjaarden eindelijk weer geregeld opgesteld, en konden zij den marsch hervatten in de richting naar den boukan,
daarbij dezelfde voorzorgen in acht nemende als den vorigen
keer, • dat wil zeggen, dat zij hun gevechtslinie zoozeer uitbreidden, dat zij een uitgebreiden kring vormden, om daardoor het
gansche kampement te omsingelen,
Maar de detachementen marcheerden langzaam en afgemeten,
de soldaten zagen er bepaald tegen op, om weer den voet te
zetten op den nauwelijks afgekoelden grond, waar zij vreesden
dat nieuwe hinderlagen hen zouden kunnen wachten, De graaf
wees herhaaldelijk met de punt van zijn degen naar den boukan,
telkens en telkens moedigde hij zijn soldaten aan om den pas te
versnellen, en des te spoediger een einde maken aan zulk een
armzalig troepje van die ellendelingen die het durfden wagen,
het hoofd te bieden aan de troepen van Zijn Majest it, Te vergeefs, De soldaten sloegen geen acht op hem, en deden geen
stap dan met de grootste voorzichtigheid en in angst; juist die
4
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kalmte, en die schijnbare onverschilligheid hunner vijanden deden
hen iets ergs duchten, en maakten een veel grooteren indruk dan
een vijandige houding zou gedaan hebben, terwijl dit ook, naar
hun opvatting, een voldoend bewijs was, dat zij het grootste
gevaar liepen om dáár in een onvermijdelijken valstrik te geraken,
Juist op dat oogenblik werd door een onverwachte gebeurtenis
hun toestand nog hachelijker, Een prauw stak de rivier dwars
over en landde juist op de plaats, die zoo even te voren nog door
de Spanjaarden bezet was, De bemanning van die prauw bestond
uit vijf perron, drie boekaniers en twee Spanjaarden, De boekaniers stapte -i aan wal, zoo bedaard alsof zij niemand om zich
hadden, drew .1 daarop de beide Spanjaarden voor zich uit, en
liepen regelrecht op de soldaten toe, Verbaasd en verwonderd,
ontsteld en vefbluft door zulk een overmoedige handelwijze zagen
de soldaten hen naderen, zonder de minste beweging te durven
maken om hun den doortocht te beletten,
Die drie avonturiers waren Montbars, Michel de Baski r en de
Olonner, zij werden gevolgd door enkele speurhonden; de twee
Spanjaarden liepen vóór hen uit, waren ongewapend, en schenen
zeer beducht voor het lot dat hun wachtte, ten minste te oordeelen naar de bleekheid van hun gelaat, en de angstige blikken die
zij om zich heen wierpen, Zoodra de graaf de boekaniers in het oog
kreeg, uitte hij een kreet van woede, zwaaide zijn degen hoog
boven het hoofd, reed op hen af, donderde den soldaten toe:
„Er op los! Er op los ! Tegen de ladrones!"
De soldaten wendden zich dadelijk om, en thans schaamrood
daar zij in bedwang waren gehouden door niet meer dan drie man,
marcheerden zij vast en besloten naar hen toe, In een oogwenk
waren de boekaniers omsingeld, die echter niet anders schenen
verwacht te hebben, daar zij terstond daarop bleven staan,. schouder aan schouder geleund, en dus in staat om naar alle kanten
front te bieden, Onwillekeurig stonden ook de soldaten stil,
„Doodt ze! Doodt ze!" brulde de graaf, „Geen genade voor die
ladrones,"
„Zwijg!" wierp Montbars hem toe, „luister, eer gij dreigt, naar
de berichten die deze beide koeriers je hebben over te brengen,"
„Grijpt die ellendelingen!" bulderde de graaf opnieuw, „Slaat
ze dood als dolle honden,"
„Heidaar, heilaar, waarde heer!" riep Montbars hem sarrend
toe, „Wees niet al te voortvarend! Grijpen, ons grijpen! Welnu,
ik tart er je toe," Daarop grepen de drie avonturiers de uitgeholde kalebassen die vol kruit aan hun gordels hingen; zij stortten
den inhoud leeg in hun mutsen, legden daarop hun geweerkogels,
en hielden toen die mutsen, thans als het ware herschapen in
branders, in de eene en een aangestoken pijp in de andere hand,
nadat zij achteloos het geweer aan den schouderriem over den
rug hadden geworpen,
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„Nu goed opgepast, broeders," waarschuwde Montbars, „en
gij, ellendelingen," liet hij dreigend er op volgen, „laat ons
ongehinderd door als je niet wilt dat wij je alien in de lucht
doen vliegen!" 1)
En met vasten, afgepasten tred kwamen de drie avonturiers op
de Spanjaarden af, die, als verstomd door schrik, de gelederen
open om hun vrijen doortocht te laten,
„Och!" sprak Montbars, „weest maar niet bang dat wij er aan
denken om te vluchten; het is ons alleen te doen om daar ginds
bij onze makkers te komen,"
Toen zag men een ongehoord feit. Tweehonderd manschappen
volgden op betamelijken afstand en zeer vreesachtig en schuchter, drie boekaniers, die loopende en rookende, om te zorgen
dat hun pijpen niet uitgingen, niet nalieten zulk een lafhartig
heid bespottelijk te maken.
De in de boukan teruggebleven boekanier juichte van verruk.kíng, en don Sancho wist niet waarover hij zich het meest moest
verwonderen, over de dwaze, dolle vermetelheid der Franschen,
dan wel over de verregaande laf hartigheid van zijn landgenoten,
Op die manier en zonder bij den vrij langen tocht, één oogenblik
door de Spanjaarden bestookt te zijn, vereenigden zich de drie
boekaniers vrij gemakkelijk met hun makkers, Doch de graaf
mocht dreigen of verzoeken, hij verkreeg van de soldaten niets
meer dan dat zij den marsch vervolgden, in plaats van den
terugtocht aan te nemen, waartoe verscheiden hunner meer gezind schenen te zijn, Maar terwijl de soldaten de boekaniers
bleven vervolgen en op deze al hun aandacht gevestigd hielden,
viel er iets voor dat eerst te laat door den graaf werd opgemerkt,
en hem toen zeer ernstig bekommerd maakte over den goeden
afloop der expeditie,
Achter den kring door de Spaansche soldaten gevormd, was,
als door een tooverslag, een andere kring ontstaan, samengesteld
uit boekaniers en roode Caraïben, aan wier hoofd zich 0-mo-poua
bevond, Die boekaniers en Indianen hadden zoo vlug, zoo vaardig, maar waar het hier vooral op aankwam, zoo stil en onbemerkt
gemanoeuvreerd, dat de Spanjaarden reeds in een net gewikkeld
waren, eer zij nog tijd hadden gehad zich een denkbeeld te
vormen van het dreigende gevaar, De graaf uitte een kreet van
woede, de soldaten beantwoordden dien met een kreet van schrik,
Werkelijk was dan ook nu de toestand der rampzalige Spanjaarden zoo hachelijk, dat, tenzij er een wonder geschiedde, het

.

1) Dit feit wordt ten onrechte toegeschreven aan verschillende boekaniers, doch is werkelijk alleen verricht door Montbars, die van dit middel
bij een dergelijke omstandigheid later nog eens met hetzelfde goede gevolg
gebruik maakte.
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voor hen letterlijk onmogelijk was aan den dood te ontkomen.
Want thans toch was er geen spraak van om een kamp aan te
gaan tegen enkele weinige mannen, die wel is waar dapper, en
vast besloten waren, maar die desnoods door zware opofferingen,
spoedig genoeg ten val konden worden gebracht, doch thans gold
het een strijd met minstens tweehonderd boekaniers en hun
bondgenooten de Caraïben, te zamen dus een korps vijfhonderd
man sterk, allen zoo dapper als leeuwen, en nu met een overmacht van driehonderd op de Spanjaarden; was het te verwonderen dat de soldaten zich verloren achtten?
Nauwelijks waren zij bij den boukan gekomen, nauwelijks hadden zij zich even den tijd gegund om den Poleter de hand te
drukken en hem geluk te wenschen dat hij er zoo goed in geslaagd
was om tijd te winnen, of Montbars was dadelijk met zijn makkers druk in de weer om het kruit en de kogels uit die geimproviseerde branders te nemen en weer over te brengen ter plaatse
waar die behoorden, terecht meenende dat zij van nu af daar
van veel meer nut zouden kunnen zijn, Terwijl de flibustier hiermede bezig was, vestigde donna Clara, zoo bleek als een doode,
haar blik scherp op hem, echter zonder te durven naderen;
eindelijk waagde zij het toch, deed een paar passen vooruit en
sprak niet veel meer dan fluisterend, terwijl zij de handen als
ten gebede vouwde:
„Hier ben ik, mijnheer."
Op het hooren van die stem overviel Montbars een huivering;
ook hij werd doodsbleek, doch bleef zich zelf meester, en verzachtte eenigszins de toornige uitdrukking van zijn blik,
„Het is alleen om u, mevrouw," gaf hij ten antwoord met een
beleefde maar korte buiging, „dat ik hier gekomen ben, Ik zal de
eer hebben binnen eenige oogenblikken mij geheel met u bezig
te houden, maar vergun mij eerst te verzekeren, dat wij rustig met
elkander kunnen spreken."
Donna Clara boog het hoofd, en begaf zich weder naar het
hoofdeinde van den gewonde. De boekaniers waren in dien tusschentijd steeds dichterbij gekomen, en nu niet verder dan een
twaalftal passen van de Spanjaarden af, die door zulke onheilspellende buren nog verder van de wijs werden gebracht.
„Hola, broeders!" werd hun krachtig en forsch door Montbars
toegeroepen. „Halt! Als ik je verzoeken mag!"
Oogenblikkelijk daarop bleven de vrijbuiters onbeweeglijk
staan.
„En jelui dáár," vervolgde de admiraal, die zich daarbij tot de
soldaten wendde, „legt de wapenen af, tenzij gij er de voorkeur
aan geeft om op staanden voet te worden gefusilleerd."
Al de lansen en de sabels der soldaten vielen op den grond
met zulk een eenparig gekletter, dat dit duidelijk bewees hoezeer
het hun vurige begeerte was dat dit plan niet ten uitvoer zou
worden gebracht.
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„Geef uw degen af, mijnheer," gelastte Montbars den graaf,
„Nooit barstte de ander los, gaf tegelijk zijn paard de sporen
en wierp zich op den flibustier die hoogstens twee of drie passen
van hem af stond. Op hetzelfde oogenblik viel een schot en de
kling van het zwaard werd getroffen, even boven de greep, zoodat
het verbrijzeld neerviel; de graaf was dus ontwapend . Met groote
handigheid greep Montbars onverhoeds met zijn eene hand het
paard bij den teugel, lichtte met de andere hand den graaf uit
den zadel, en wierp hem ter aarde.
„Bons," daar gaat hij," lachte de Poleter, terwijl hij zijn geweer weer laadde, „Het was dan toch ook al te dwaas om alleen
aan vijfhonderd man weerstand te willen bieden!"
Ontdaan en beschaamd door den val had de graaf zich gehaast
op te staan; zijn gelaat was doodsbleek, zijn trekken waren vertrokken door toorn, Eensklaps viel zijn oog op de gravin en zijn
stem klonk als woedend tijgergebrul, terwijl hij naar haar wilde
toesnellen,
,,Ha! Nu zal ik mij toch kunnen wreken!"
Maar Montbars greep hem bij den arm, dwong hem stil te
blijven staan en voegde hem toe:
„Geen woord, geen gebaar, of ik schiet je neer als een wild
dier, meer zijt ge niet!"
De tusschenkomst van den vrijbuiter was zóó onverwacht, en
zijn woorden klonken zóó dreigend, dat de graaf ondanks zichzelven een paar stappen terugtrad, de armen over de borst
kruiste, en schijnbaar kalm bleef, schoon het in zijn gemoed
kookte en hij zijn oog onafgewend op de gravin gericht hield,
Een oogenblik keek Montbars zijn tegenstander aan met een
uitdrukking van minachting en verontwaardiging, en sprak daarop
met een zweem van spotternij : „Gij hebt je willen meten met de
flibustiers, mijnheer, en tot uw schade geleerd wat daarvan het
gevolg is, Gedreven door een dwaze begeerte naar wraak, bij je
opgekomen door een denkbeeldige jaloezie, hebt gij je hardnekkig bezig gehouden een vrouw te vervolgen, wier edel gemoed en
uitstekende deugden, gij niet in staat zijt naar waarde te schatten,
en middelerwijl is de helft van het eiland waarover gij gouverneur zijt, door mij en mijn kameraden voor goed en voor altijd
aan de macht van je Souverein ontrukt! Het eiland Tortue,
Leogane, San Juan de Goava, en zelfs je hatto del Rincon, zijn
onverhoeds door ons overvallen en bijna zonder slag of stoot

genomen."

De graaf hief het hoofd op; een koortsachtige bias kleurde op
eens zijn gelaat, en terwijl hij vooruit trad, bulderde hij met een
stem die al zijn woede verried:
„Gij liegt, ellendeling, want hoe groot je overmoed moge zijn,
toch is het een onmogelijkheid dat jij je meester zoudt kunnen
gemaakt hebben van al de plaatsen door je genoemd!"
Montbars trok de schouders op, en sprak: „Een beleediging
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uit jou mond telt men niet! Verder zult gij weldra de bevestiging
verkrijgen van hetgeen ik je heb meegedeeld. Doch daarover
behoeven wij thans niet langer te spreken, Mijn doel was, je hier
in mijn macht te krijgen om je getuige te doen wezen, van hetgeen
ik aan mevrouw te zeggen heb . Kom hier, mevrouw," liet hij er
op volgen, terwijl hij zich tot donna Clara wendde, „Kom hier, en
houd het mij ten goede, dat ik u niet heb willen ontmoeten dan in
tegenwoordigheid van hem, dien men uw echtgenoot noemt."
Bevend stond donna Clara op en voldeed wankelende aan het
verzoek van den vrijbuiter. Een oogenblik bleef er stilte heerschen, Het hoofd op de borst gebogen, scheen Montbars in diep
en bitter gepeins verzonken; ten laatste hief hij het hoofd op,
streek met de hand langs zijn voorhoofd, als om de laatste droeve
nevels te verdrijven, wendde zich toen tot donna Clara, en voegde
haar minzaam toe:
„Mevrouw, gij hebt verlangd mij te ontmoeten, om mij in herinnering te brengen een tijd die voor altijd voorbij is, en tevens
een geheim toe te vertrouwen; doch ik heb geen recht om dit
geheim te kennen, De graaf de Barmont is dood, dood voor
ieder, maar in de eerste plaats voor u, die zich niet geschaamd
hebt hem te verloochenen, en ofschoon gij niet alleen door wettige banden maar vooral door den nog veel sterkeren band van
innige liefde aan hem verbonden waart, toch laf hartig genoeg u
aan een ander hebt laten koppelen. Dit is een misdaad, mevrouw,
die door geen vergiffenis hoegenaamd kan worden uitgewischt,
zoo min in deze noch in de volgende wereld."
„Mijnheer!" snikte weenend en knielend de ongelukkige vrouw,
vernietigd door die strenge uitspraak, „Heb medelijden ter wille
van mijn wroeging en al mijn leed!"
„Wat doet ge daar, mevrouw!" viel de graaf uit. „Sta op!"
„Zwijg!"" beet Montbars hem norsch toe, „Laat deze schuldige
vrouw zich buigen onder den druk van haar berouw. Gij, die
haar beul zijt geweest, hebt minder dan eenig ander het recht
haar te beschermen,"
Don Sancho had zich reeds naar zijn zuster begeven, en haar
opgeheven, terwijl hij den graaf barsch afweerde, Toen hernam
Montbars:
„Nog slechts één woord heb ik hierbij te voegen, mevrouw! De
graaf de Barmont had een kind, en op den dag dat dit kind mij
vergiffenis voor zijn moeder zal komen smeeken, zal ik die vergiffenis. . . . misschien.... schenken!" de laatste woorden werden
zacht uitgesproken,
„0!" deed de jonge vrouw met koortsachtige opgewondenheid
hooren, terwijl zij de hand van den vrijbuiter greep, die ondanks
zich zelven geen moed had die terug te trekken, „01" mijnheer,
gij zijt groot, gij zijt edel! Die belofte doet al mijn hoop en al
mijn moed herleven, Mijn kind! 0! mijnheer, ik zweer het u, ik
zal er in slagen mijn kind weer te vinden!"
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„Genoeg, mevrouw, genoeg," hernam Montbars, bijna niet in
staat zijn ontroering te bedwingen, „Dit onderhoud heeft reeds
te lang geduurd. Hier is uw broeder, hij heeft u lief, hij zal u
weten te beschermen . Er is nog iemand anders die ik hier zoo
gaarne zou gezien hebben, want die zou u goeden raad gegeven
en in uw leed ondersteund hebben."
„Wien bedoelt gij?" vroeg don Sancho.
„Den biechtvader van mevrouw,"
Zonder eenig antwoord wendde de jonge man het hoofd af.
„Kom hier, broeder," zei daarop de Poleter, „dan kunt gij hem
dáár zien, half dood, en met verbrande handen."
„Verschrikkelijk!" riep Montbars uit, „Wie is het monster, die
het heeft durven wagen...."
„Daar heb je hem!' hernam de boekanier, en sloeg daarbij den
graaf op den schouder, die thans verschrikt en als verstomd
stond, want eerst nu ontwaardde hij zijn slachtoffer.
Het was of de oogen van Montbars bliksemstralen schoten,
„Ellendeling!" barstte hij los, „Een goedaardig en vredelievend
mensch die zich niet verdedigen kon te martelen en te pijnigen!
0! Spanjaards, Spanjaards! Adderengebroed! Welke straf is
vreeselijk genoeg om je die te doen ondergaan!"
Alle aanwezigen sidderden bij die uitbarsting van woede, zoo
lang in bedwang gehouden, doch nu, alle banden verbrekende,
zich in haar onweerstaanbaar geweld toonend.
„Zoo waar er een God leeft," vervolgde de flibustier, en thans
klonk zijn stem onheilspellend, „wee over jou beul, dat je er mij
aan herinnert wie ik ben, Montbars, de Verdelger! Olonner, steek
het vuur onder de barbacoas van den boukan op!"
Al de aanwezigen voelden zich aangegrepen door onweerstaanbare ontsteltenis, toen die last werd gegeven, waaruit duidelijk
bleek tot welk een afschuwelijke straf de graaf veroordeeld werd,
en zelfs don Stenio, hoe ook als verstaald door zijn onbuigzamen
trots, gevoelde zijn bloed verstijven, Doch op datzelfde oogenblik
richtte de monnik zich op, die tot nu onbeweeglijk, schijnbaar
ongevoelig voor alles wat er omging, op zijn legerstede was blijven
liggen. Met veel moeite opstaande, kwam hij, leunende op donna
Clara en haar broeder, die hem onder de schouders steunden,
wankelend naar den vrijbuiter, voor wien hij knielde.
„Heb medelijden," smeekte hij, „Heb medelijden in den naam
van God!"
„Neen!" antwoordde Montbars barsch, „Die man is gevonnisd,"
„Broeder, ik smeek u, toon barmhartigheid!" drong de monnik
ernstig aan,
Plotseling bracht de graaf een paar pistolen te voorschijn, die
hij onder zijn kleederen verborgen had, richtte een daarvan op
donna Clara, en het andere op zijn eigen voorhoofd.
„Het dient nergens toe, een tijgerkat tot mededoogen te willen
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bewegen," zeide hij, „Ik sterf, maar ik sterf door eigen hand, en
sterf gewroken,"
En hij schoot de pistolen af, Een dubbele ontploffing deed zich
hooren, De graaf stortte met verbrijzelden schedel op den grond;
het andere schot had door verkeerde richting donna Clara ongedeerd gelaten, maar trof fray Arsenio doodelijk in de borst,
zoodat hij zieltogend voor de voeten van zijn moordenaar neerstortte, Het laatste woord door den waardigen geestelijke geuit,
was: „Medelijden!" daarna blies hij den laatsten adem uit, met
ten hemel gekeerden blik, als een laatst gebed voor zijn beul
opwaarts gezonden,
Bij den ondergang der zon was de savanne weder eenzaam als
gewoonlijk, Montbars had het slachtoffer en den moordenaar in
hetzelfde graf laten begraven, omdat de rechtvaardige vóór den
Allerhoogste zonder twijfel de voorspraak van den schuldige zou
zijn; daarop was hij aan het hoofd der flibustiers en der Caraiben
naar de haven Margot teruggekeerd,
Donna Clara en haar broeder begaven zich weer naar de hatto
del Rincon, begeleid door de Spaansche soldaten, die door Montbars, uit achting voor de beide jonge lieden, in vrijheid waren
gesteld,
Thans slaan wij een tijdvak van ongeveer vijftien jaar over en
hervatten den draad van ons verhaal waar wij dien aan het einde
van het derde hoofdstuk afgebroken hebben.

XII,
OOM EN NEEF,
Philippe had zijn pandeling weggezonden en zich in grooten
haast naar De Gekroonde Zalm begeven, ondanks zichzelf ongerust over dat oponthoud tot een bijeenkomst, waarvan hij niets
begreep, terwijl hij wel kon nagaan dat het iets zeer ernstigs moest
wezen wat Pierre Legrand er toe bracht om die samenkomst te
doen plaats hebben zoo laat op den avond in een herberg, in
plaats van eenvoudig en als naar gewoonte in hun gemeenschappelijk verblijf,
Zoodra hij de tegenwoordigheid van zijn oom gewaar werd,
terwijl hij dezen te Sint-Christoffel waande, waarvan hij gouverneur was, ging er voor hem een licht op, maar dit was tegelijk
een aanwijzing om op zijn hoede te wezen,
Inderdaad de heer d'Ogeron was niet alleen een man, zeer
ijverzuchtig op den roem der flibustiers, wier lotgevallen hij tal
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van jaren had gedeeld, maar buitendien, wellicht ondanks zich
zelf, zoo verblind door het aantrekkelijke van hun bewogen en
avontuurlijk bestaan, dat hij zich met lijf en ziel , gehecht gevoelde aan zijn oude krijgsmakkers en dweepte met een plan
tot organisatie hunner onzekere schuilplaatsen, die hij voor
Frankrijk wilde herscheppen in rijke koloniën, door van die
onverschrokken zeeschuimers, thans niet veel meer dan op bult
loerende roofvogels, vreedzame bewoners en werkzame kolonisten te maken.
Zulk een plan was zulk een man waardig, een man met een
edelen geest, en een zeer uitgebreide kennis. Hij trachtte voortdurend en door alle middelen dat plan te verwezenlijken, niet
aarzelend zijn eigen fortuin op te offeren, waar hij meende dat
dit van goeden dienst kon wezen.
Om kort te gaan hij wilde een gedeelte volbrengen van het
grootsche denkbeeld van Richelieu, dat niets meer of minder
beoogde dan de totale vernietiging van de alles overheerschende
macht der Spanjaarden in Amerika, Zoo iets nu moest voor het
tegenwoordige tot het onmogelijke behooren, doch wel was er
naar te streven door een andere macht daartegenover te stellen,
zoodat een groot deel van de schatten der nieuwe wereld tot
voordeel van Frankrijk aan Spanje zou kunnen worden ontrukt.
Het scheen dat ook het Fransche gouvernement tot begrip was
gekomen van het grootsche van dit edele en patriotische denkbeeld, doch te zwak om door oorlogzuchtige demonstratiën den
heer d'Ogeron openlijk en krachtdadig te steunen, had het er
zich toe moeten bepalen hem in het geheim aan te moedigen
vol te blijven houden, hem tegelijk een volmacht gevende, onder
toezegging dat hij kon rekenen op haar goedkeuring van alles
wat hij meende te moeten verrichten.
Die ondersteuning en die belofte waren zeer onzeker, en wellicht zou men er niet te veel op moeten bouwen, doch de heer
d'Ogeron had er zich mee vergenoegd, en was daarop met alle
kracht aan het werk getogen,
Echter was het een hoogst moeielijke taak, want de f libustiers
gewend aan algeheele en de meest onbeperkte vrijheid, waren
ongezind om den nek te buigen onder het juk dat de Gouverneur
van Sint-Christoffel hun wilde opleggen; zij voerden aan, en niet
geheel ten onrechte, dat Frankrijk hen als het ware afgesneden
en uitgeworpen had, als verrotte leden van het groote gezin, en aan
hun lot had overgelaten, zoolang zij zwak en onbeduidend waren,
en dat het dus geen recht had om thans, nu zij door stoutmoedigheid krachtig en sterk waren geworden, zich in hun zaken te
mengen, en hun wetten voor te schrijven.
De meeste menschen zouden zijn afgeschrikt voor een taak
zóó hachelijk als die, om zulke onhandelbare mannen aan tucht
te gewennen, doch van zulk gehalte was niet iemand als de heer
d Ogeron. Deze man bezield met groote geestkracht, en daaren-
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boven nog gesteund door de overtuiging, dat het hier gold een
grootsch en edel werk tot stand te brengen, gevoelde zich integendeel geprikkeld, door de meerendeels onvoorziene moeilijkheden,
die telkens en van alle kanten kwamen opdagen, als ter verijdeling van zijn voornemens, En zoo waren nog geen vier jaren verloopen sinds door den heer d'Ogeron een aanvang was gemaakt
met dit reusachtige werk van de zedelijke herschepping der
flibustiers, of zijn pogingen werden reeds bekroond door gunstige
gevolgen, Een merkbare verandering ten goede deed zich voor in
de zeden en gewoonten der boekaniers, die onwillekeurig en
ondanks zich zelven den vaderlijken invloed ondervonden van
den man, die zich aan hun geluk had gewijd en dien zij gewoon
waren geworden als een vader te achten en te eeren,
Terecht was door den heer d'Ogeron ingezien, dat het, om zijn
doel te bereiken, een hoofdvereischte was, zich niet rechtstreeks
tegen de wetten en gewoonten der vereeniging van de Broeders
der Kust aan te kanten, maar integendeel veeleer zaak, te beginnen zich zelf aan het hoofd van die vereeniging te plaatsen, om
zoodoende meer invloed te kunnen uitoefenen op haar daden, en
haar ondernemingen te regelen,
Daar de boekaniers zich er door gevleid gevoelden zulk een
man aan hg hoofd te hebben, hadden slechts enkelen zich daartegen verzet, want verreweg de meesten waren overtuigd dat
groote voordeelen het gevolg zouden wezen, van een flink en
verstandig bestuur.
Zooclra dit eerste resultaat door den heer d'Ogeron was verkregen, vertrok hij naar Frankrijk, en niettegenstaande men in
dit land in die dagen de handen vol had met de beteugeling der
Fronde, (de partij die zich tegen Mazarin verbonden had), en
het koninklijke gezag, van alle kanten bestookt, zich in zeer
onzekeren toestand bevond, begaf hij zich naar Bouillon, waarheen kardinaal Mazarin, door de prinsen gedwongen zich te verwijderen, de wijk had genomen, ofschoon hij nochtans uit die
plaats in het geheim de zaken van den Koning bleef besturen,
De minister ontving den avonturier met groote onderscheiding,
moedigde hem aan te volharden, en stond hem alles toe wat hij
verlangde, waarop de heer d'Ogeron, zonder een oogenblik te
verzuimen, uit Bouillon naar Dieppe vertrok, om zich dáár in te
schepen en naar Sint-Christoffel terug te keerera,
Doch tijdens zijn afwezigheid waren er gebeurtenissen voorgevallen, die hem noodzaakten de door hem ontworpen plannen
te wijzigen, en alle verdere hervormingen voorshands uit te stellen.
De Spanjaarden waren krachtdadig tegen de flibustiers opgetreden, hadden hun in verschillende gevechten de nederlaag doen
lijden, een groot aantal hunner gevangen gemaakt, die zonder
den minsten vorm van proces dadelijk waren opgehangen en waren
eindelijk er in geslaagd om, door een stoutmoedige overrompeling,
zich meester te maken van het eiland Tortue, dat zij terstond op
.

111

een geduchte wijze hadden versterkt, en waar zij thans een talrijk garnizoen hadden gevestigd onder kommando van een erkend
dapper en bekwaam of f icier,
Het verlies van het eiland Tortue was hoogst noodlottig voor
de macht der flibustiers, want dit beroofde hen van een veilige
wijkplaats in de nabijheid van Sint-Domingo, en bijgevolg ook
van de heerschappij over de zeeëngte, die de Spaansche galjoenen
door moesten, Bovendien was het een nederlaag en daardoor een
bloedige vlek op de, eer der vrijbuiters, die tot nu den naam hadden onoverwinnelijk te zijn, Tot lederen prijs moest dan ook het
eiland Tortue hernomen worden, dat arendsnest vanwaar de
Zeeschuimers zoo veilig voor den dag konden komen, om onverhoeds de Spaansche koloniën te overvallen.
Nauwelijks op Sint-Christoffel teruggekomen had de heer
d'Ogeron, zonder zelfs zijn terugkomst aan de bewoners van het
eiland bekend te maken, het gewaad van een flibustier aangetrokken en zich als derde man op een armzalige schuit, zoo lek als
een mandje, ingescheept, en slaagde er in, onopgemerkt door tal
van Spaansche kruisers die men moest passeeren, na een overtocht van zeventien dagen, waarin men herhaalde malen groot
gevaar liep te vergaan, goed en wel te Port-de-Paix te landen, Terstond nadat de gouverneur den voet op het strand van
Sint-Domingo had gezet, had hij een zijner lieden gezonden naar
Pierre Legrand, een ouden vrijbuiter dien hij reeds sinds lang
kende, Hij had met hem een gesprek gehad, hem iets van zijn
plannen meegedeeld, en toen afgesproken, dat er een samenkomst zou plaats hebben in De Gekroonde Zalm, om maatregelen
te beramen tot het gelukken van die plannen, en zich tevens te
verstaan met zijn neef Philippe, wiens invloed onder de flibustiers
zeer groot was, vanwege zijn meer dan gewone energie, zijn
leeuwenmoed, maar vooral ook omdat van hem bekend was dat
het geluk zich, als het ware, hechtte aan al zijn ondernemingen,
d'Ogeron had op het gelaat van Philippe de uitdrukking van
schrik opgemerkt die zich daarop eensklaps vertoond had, toen
er melding van het eiland Tortue gemaakt was .
De grijsaard fronste daarbij het voorhoofd, sloeg een doordringenden blik op den jongen man en vroeg kortaf:
„Wat beduidt dat, Philippe? Zie je er tegen op, om de Spanjaarden aan te vallen?"
„Neen, neen, oom!" werd terstond ten antwoord gegeven, doch
merkbaar verlegen, „Neen, daarvoor beware mij God! Ik zie er
niet tegen op!'
„Maar in plaats daarvan, weiger je slechts!" luidde de spottende opmerking, en bij den bijtenden spot werd de jonge man
zoo mogelijk nog bleeker.
„Gij vergist u in de bedoeling mijner woorden, oom," gaf hij
beleefdelijk ten antwoord,
„Geef dan als een flink man daarvah een duidelijke verklaring,"
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zei de heer d'Ogeron op ongeduldigen toon. „Dan weet men ten
minste wat men aan je heeft,"
De heer d'Ogeron was reeds bejaard, doch had toch nog uit
zijn vroeger zoo avontuurlijk leven een zekere prikkelbaarheid
behouden, waardoor bij de minste tegenspraak het bloed naar
zijn gelaat steeg en hij in toorn ontstak,
„Niets liever dan dat, oom. Gaarne zal ik mij nader verklaren,
doch slechts op één voorwaarde."
„En die is? Spreek op."
„Dat gij mij rustig en bedaard zult aanhooren, zonder u boos
te maken,"
„Wel, alle drommels! Waaruit maak je op dat ik boos word?"
bulderde de opvliegende grijsaard, en sloeg met de vuist zóó op
de tafel dat het in de holle zaal weerklonk,
„Daar is het bewijs reeds, Gij begint nu immers al weer."
„Loop voor mijn part naar den duivel!"
„Ook al goed! Ik ga dadelijk weg," antwoordde Philippe en
schoof zijn stoel achteruit, doch terstond daarop hield zijn oom
hem stevig terug aan de panden van zijn wambuis en zei half
boos, half toenaderend:
„Kom, kom, blijf hier, en laten wij verder praten."
„Het zij zoo! Het is ook beter om de zaak maar terstond af
te doen,"
„Zoo denk ik er ook over."
„Gij zijt dus van plan Tortue te heroveren, nietwaar?"
„Ja, dat wil ik."
„Met wie?"
„Met wie! Hoe meent ge dat?"
„Heel eenvoudig! Gij zult er toch wel niet over denken u er
geheel alleen meester van te maken?"
„Welk een dwaasheid!"
„Nu dan, hoe denkt gij het dan aan te leggen? Het Spaansche
garnizoen dáár is talrijk; de officier die er het bevel over voert,
is een ervaren krijgsman, een man die steeds de noodige waakzaamheid in acht neemt, te meer daar hij zeer goed weet, dat
wij den een of anderen dag ons best zullen doen hem te overrompelen, en ten overvloede heeft hij het eiland op alle punten
voorzien van geduchte versterkingen,
„Dat alles weet ik; en wat nu verder'
„Wat verder?"
„Ja! Wilt ge daarmee beweren dat het eiland Tortue onneembaar is?"
„In het geheel niet, zoo iets komt niet bij mij op . Maar ik wil
u onder het oog brengen hoe vele bezwaren er aan zulk een
onderneming verbonden zijn, vooral onder de tegenwoordige omstandigheden."
„En waarom zijn die nu bezwarender dan later?"
„Omdat op dit oogenblik zooveel der Broeders en daaronder
"
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de dapperste afwezig zijn, en er genoegzaam niemand hier is."
„Dezelfde opmerking heb ik reeds aan den heer d'Ogeron meegedeeld," bevestigde Pierre Legrand, terwijl hij zijn pijp tegen
den rand van de tafel uitklopte.
„En wat heb ik toen geantwoord?"
„Dat men het ook buiten de afwezigen doen kon."
„En dat houd ik nog vol! Verstaat ge mij, heer en neef?"
„Ik versta u zeer goed, oom."
„Welnu, wilt ge dan nu eens kort en goed vernemen hoe
mijn meening is, neef?"
„Zeer gaarne, oom."
om
„Ik houd het voor vast en zeker, heer en neef, dat ge
welke redenen weet ik niet, maar daar zal ik later wel achter
komen, wees daarvan zeker, zeer ongaarne zien zoudt dat
Tortue aangevallen werd."
„Maar, oom!" viel de jonge man in, doch met zeer verhoogde
kleur, „Hoe komt u er toe, om zoo iets te veronderstellen!"
„Hei, hei, neef! Stop maar en verzin geen verdere uitvluchten
Ik ben te oud geworden om mij daardoor te laten beetnemen!'
De jonge man deed zijn uiterste best om zich zelf meester te
blijven en vroeg kort: „Is het wezenlijk en waarlijk in ernst, dat
u ons voorstelt het eiland te overweldigen."
„Wis en zeker."
„Welnu, oom, luister dan even naar mij,"
„Daarnaar heb ik reeds lang verlangd en al langer dan een
uur heb ik er bij je op aangedrongen om je meening te zeggen."
„De zaak is te gewichtig om hier te worden behandeld," vervolgde Philippe, „waar het iedereen vrij staat binnen te komen,
daarbij komt nog dat de waard niet te vertrouwen is, en het
hier op Port-de-Paix wemelt van Spaansche spionnen, zoodat de
plannen zoodra die ontworpen waren, aan den vijand zouden
zijn verklikt,"
„Ziezoo, nu hoor ik weer verstandige taal van je, dat bevalt
mij vrij wat beter, ga door,"
„Bewaar dus hier je incognito, oom, het is geheel onnoodig
dat uw tegenwoordigheid hier bekend raakt, Pierre en ik zullen
een vergadering onzer Broeders tegen overmorgen bijeen roepen
op het eilandje Marigot, vlak tegenover de haven Margot."
„Waarom overmorgen? Waarom op dat eilandje?"
„Omdat dáár niemand ons zal kunnen bespieden, wij zijn er
zoo goed als thuis, en kunnen er vrij en op ons gemak beraadslagen,"
„Goed, maar waarom overmorgen? Dat is vrij laat!"
„Wij hebben toch tijd noodig onze vrienden vooraf kennis te
geven, buitendien is het hoog noodig dat wij stellige berichten
inwinnen omtrent den staat van verdediging van Tortue."
„Dat is waar! Maar wie zal ons die inlichtingen verschaffen?"
„Ik, ik zelf. Ik zal wel op het eiland weten te komen, laat
De Zeeschuimers,
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dit maar aan mij over, en er zal dáár niet veel wezen, wat mijn
oog ontgaan zal, daarop kunt ge evenzeer staat maken."
„Wij zullen met ons beiden gaan, maat," voegde Pierre er
haastig bij.
„Dank je, kameraad, Ik zal alléén gaan, dat is veel beter. Een
man die alleen is kan zich heel licht verbergen, maar als er twee
zijn loopen die veel meer gevaar in een hinderlaag te vallen,"
„Doe zooals ge goedvindt, maat!"
„Blijft dat dus afgesproken, oom?"
„Ja, waarachtig, dat blijft afgesproken! Philippe, ge zijt toch
een ferme kerel! Waarachtig, jongen, ik heb. er nu spijt van, dat
ik straks zoo tegen je heb uitgevaren,"
„Ba! Vergeet dit maar, oom, ik denk er al niet meer aan,"
„Goed gesproken! Dus tot overmorgen."
„Dat blijft bepaald."
„Maar zorg vooral, dat zij je niet snappen,"
„Zoo dom zal ik niet zijn! De gavachos zullen mij niet in het
oog krijgen,"
„Wat moeten wij nu verder doen?"
„Naar huis gaan, het is reeds laat geworden, en u zult behoefte
aan rust hebben,"
„Dus wilt ge mijn gastheer wezen, Pierre?"
„Wel, drommels! Het zou er mooi uitzien, als ik daar niet voor
zorgde."
Pierre riep den waard, betaalde de vertering, en de drie mannen stonden op om heen te gaan, Juist op het oogenblik dat zij
bij de deur stonden, schoot een bliksemstraal neer, en volgde een
vervaarlijke donderslag, die de ruiten deed rammelen.
„Heidaar..
Wat is dat?" vroeg de heer d'Ogeron,
„'t Is de storm die losbreekt," gaf Pierre ten antwoord. „Dat
weer dreigde reeds een paar dagen, Ik beklaag de schepen die
beproeven om bij zulk een stormvlaag te landen!"
„Stil!" viel Philippe haastig in, en drukte zijn hand op hun arm
'terwijl hij het hoofd vooruit stak. „Hebt gij" dat gehoord?"
„Wat dan?" vroegen beiden,
„Een kanonschot!"
„Wat! Een kanonschot'
" riepen de anderen ontsteld en
verschrikt.
,Luistert! Luistert...."
Allen hielden zich stil, om scherp te luisteren, dit duurde
enkele seconden, toen werd weer een zwak geluid vernomen, en
een paar keeren herhaald, doch hoe zwak ook, het geoefend oor
van den zeeman kon er zich niet in vergissen,
„Het zijn schoten!" verklaarden zij eenstemmig,
„Een schip in gevaar!"
„Ja, ja, zoo is het!" bevestigde de heer d'Ogeron en schudde
droevig het hoofd. „Het zijn noodschoten, de storm staat vlak op
de kust, en men acht zich zeker zoo goed als verloren, en wie
,
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zou ook bij zulk noodweer er aan denken hulp te bieden?"
„Wie? Ik, dat zal ik doen, als er niemand anders is!" verklaarde Philippe, gedreven door een edel gevoel.
„Wij zullen het samen doen!" herhaalde Pierre die reeds dadelijk bezig was zich van zijn mooie, weelderige kleerera te ontdoen,
en die behoorlijk samen te vouwen, uit vrees voor beschadiging.
„Kerels, gij beiden zijt een paar gekken,"sprak de heer
d'Ogeron, „en zoudt meer kans hebben om twintig keeren te verdrinken dan om in het gezicht van het schip te komen, Buitendien
wie geeft je de verzekering dat het hier een der onzen geldt?
Buitendien waarschijnlijk is het een Spaansche kruiser, die op
lager wal is vervallen.
„Dat zou des te beter zijn, oom!" zei Philippe half spottend.
„Wat! Des te beter? En waarom?"
„Omdat wij het schip dan meteen zullen nemen!" verklaarde
de ander lachend.
Overbluft door zulk een antwoord, boog de oude man het hoofd,
sloeg de handen ineen en trok de schouders op. Zulk een vermetele roekeloosheid overtrof alles wat hij tot nu toe had bijgewoond,
„Och! Wat spijt het mij dat Pitrians nu niet bij mij is," zuchtte
Pierre,
„Waarom, mijnheer?" vroeg de pandeling, die eensklaps te
voorschijn kwam,
„Zoo, mijn jongen, ben je daar? Nu juist van pas, hoor, Zeg
eens, ben jij altemet een toovenaar?"
„Dat juist niet, maar ik dacht dat men mij hier misschien wel
noodig zou hebben, en ben daarom hierheen gekomen,"
„En daar heb jij zeer goed aan gedaan, Met mijn maat en jou,
ben ik er zoo goed als zeker van dat wijzullen slagen,"
„Wie zou daaraan twijfelen?" gaf Pitrians kortweg ten antwoord, zonder te vragen wat eigenlijk moest warden verricht,
„Vooruit! Vooruit!' riep Philippe. „Haasten wij ons een boot
te zoeken."
„Dat zal gauw genoeg gelukken!" verzekerde Pierre lachend.
En hierop lieten de drie mannen den heer d'Ogeron in de deur
van de herberg staan, en liepen ijlings naar het strand.

XIII,
DE HERTOG DE PENAFLOR,
Ongeveer een maand vóór het tijdstip waarop ons verhaal een
aanvang neemt, volgde een heer, dicht in de dikke plooien van
zijn langen mantel gewikkeld, op een forsch Texaansch paard
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gezeten, den ongebaanden weg, die van Medellin naar Vera-Cruz
loopt.
Het liep ongeveer tegen elf uur in den voormiddag, de zeewind
was gevallen, en de hitte begon drukkend te worden in de dorre
zandachtige vlakte, waardoor de stad omringd wordt, en de
ruiter voerde zijn paard stapvoets dwars daar doorheen,
Na den omtrek met wantrouwenden blik te hebben opgenomen,
besloot hij, gerustgesteld door de volstrekte eenzaamheid die
overal heerschte, zich te ontdoen van zijn mantel, dien hij samensloeg en voor zich op den zadelknop neerlegde.
Toen viel het gemakkelijk in hem iemand te herkennen van
nauwelijks twee-en-twintig jaar, fier en gedistingeerd van trekken; een breed voorhoofd, zwarte oogen, mooi gevormd, een ietwat spottende mond, waarboven een dun bruin kneveltje prijkte,
gaven aan zijn zuiver ovaal gelaat een onmiskenbare uitdrukking
van hooghartigheid en barschheid, Hij was rijzig doch van goed
geëvenredigde gestalte; flink en krachtig in zijn ledematen, en
al zijn gebaren en lichaamsbewegingen toonden een aangeboren
losheid en gemakkelijkheid Zijn gewaad, zwart fluweel met goud
gegalonneerd, deed het mat-bleeke van zijn gelaat zeer voordeelig uitkomen; een korte degen in een zilveren scheede aan zijn
linkerzijde gehecht, bewees dat hij van adel was, want in die
dagen hadden edellieden het recht een degen te dragen; van
onder zijn hoed, van Peruaansch schapenwol, laag van bol en met
breeden rand, vielen de lange lokken van zijn zwart haar wanordelijk over zijn schouders; stevige geel lederen laarzen, voorzien van zware zilveren sporen, waren tot boven zijn knieën
opgetrokken
In één woord, het was een knap ruiter, wiens don Juan-achtig
uiterlijk bijzonder naar den smaak moest wezen van de dames
van Vera-Cruz, en menig echtgenoot jaloersch moest doen worden.
Kort bij die stad gekomen, sloeg hij zijn mantel weer om, en na
de Guarita te zijn voorbijgetrokken, bereikte hij spoedig de eerste
huizen van de voorstad la Tejeria. Onze reiziger reed echter daar
niet ver in; ongeveer op een derde van de straat hield zijn paard
als uit eigen beweging stil vóór een huis met zwarte en gebarsten
muren, waar de zware, zeer kunstig uitgehouwen deur dadelijk
werd open gedaan om hem in te laten, Het jonge mensch steeg
af, en wierp den teugel toe aan een reeds bejaarden bediende,
die, na de deur gesloten te hebben, met den hoed in de hand
naar hem toe was gekomen,
„Heeft de hertog naar mij gevraagd, Estevan?" vroeg de jonge
man in het Spaansch aan den bediende.
„Twee keeren, mijnheer de graaf," luidde het onderdanige
antwoord,
,,Scheen hij ook teleurgesteld of ongerust door mijn afwezigheid?
„Teleurgesteld niet heer graaf, maar ongerust."
.

.
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„Is er hier niets nieuws?"
„Niets, mijnheer de graaf, Die twee dagen dat u afwezig
waart, heeft Zijn Excellentie voortdurend en afgezonderd in zijn
vertrekken doorgebracht, Doch neen, ééns is Zijn Excellentie
toch uit geweest, maar ik geloof om afscheid te nemen van den
gouverneur der stad,"
„Dus gaat de hertog vertrekken?"
„Daarvoor zijn tegen van avond de orders gegeven, mijnheer
de graaf, Er is geen verandering gemaakt in iets wat daaromtrent
reeds door den hertog was vastgesteld,"
„Zoo. Is er niets voor mij gekomen?"
„Voor u niet, mijnheer de graaf, doch wel is er van morgen,
zoowat een uur geleden, een heer gekomen, met een paar bedienden, die koffers droegen."
„Nu, 't is wel, Ik ga mij een beetje opknappen, en daarna naar
Zijn Excellentie. Ga den hertog zeggen dat ik terug ben,
Estevan,"
De bediende boog, gaf het paard ter verzorging aan een staljongen over, en ging het huis in door een zijdeur, terwijl het jonge
mensch zelf door de hoof dddeur binnen stapte,
De onbekende liep de trap op naar de bovenverdieping, draaide
in een der deuren den sleutel om, en bevond zich toen in een
kamer waar verscheiden koffers tegen den muur stonden; zeker
dezelfde waarvan door Estevan melding was gemaakt. De jonge
man hield zich daar niet op, doch liep door en kwam toen in
een slaapkamer, waarschijnlijk de zijne, daar hij zich dadelijk
onledig hield met zijn kleeding, die op den afgelegden rit erg
vuil en stofferig was geworden. Spoedig was hij geheel van kleeren
verwisseld, en wierp juist een laatsten blik in den spiegel, toen
Estevan verscheen.
„wat wilt ge?" werd hem gevraagd.
„Zijn Excellentie verwacht u in de eetzaal, mijnheer de graaf,"
gaf de bediende buigend ten antwoord.
„Ga, ik zal je volgen," werd hem gelast.
Beiden gingen naar beneden, liepen door verscheiden rijk gemeubileerde kamers, in de meeste waarvan knechts in groot livrei
aanwezig waren, of pages en edellieden stonden en zaten, die
allen meer of minder statig voor den jongen man bogen. Eindelijk
kwamen zij bij een deur waar twee portiers stonden met den
gouden keten om den hals. Een hunner deed de deur open, de
ander hief de portière op en kondigde met luider stem aan:
„El senor tonde don Gusman de , Tudela."
De graaf trad binnen, gevolgd door Estevan, die geen livrei
droeg, en een oud vertrouwd bediende scheen. De portière viel
achter hen neer, en de deur werd gesloten, Het vertrek, waar de
jonge man was binnengetreden diende tot eetzaal, Twee personen
zaten in het midden der zaal, aan een tafel ruim voorzien van
spijzen, die echter nog niet waren aangeroerd, Een voorsnij der,
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en een paar bedienden, gekleed in het zwart met een zilveren
keten om den hals, wachtten op het bevel om voor te dienen,
Van de beide personen die aan tafel plaats hadden genomen
was er een, een grijsaard van omstreeks zeventig jaar; zijn haar
was even wit als zijn baard, doch in zijn houding was hij nog
recht en flink; zoo was ook het zwarte oog nog vol jeugdig vuur,
maar de uitdrukking van zijn gelaat, hard, ernstig en somber. Zijn
kleeding, bestond uit een rijk gewaad, fluweel met zilver borduursel, en om den hals droeg hij de beide orden van den Heiligen Geest, en van het Gulden Vlies.
Die grijsaard was de hertog de Penaf lor,
De persoon die naast hem zat, minstens een dertigtal jaren
jonger, was zijn zoon de markies don Sancho de Penaf lor, Ondanks de veertig jaren die hij achter den rug had, was hij nog
geheel en al een jonge man; geen rimpel ontsierde zijn hoog
voorhoofd, dat nog zoo glad was als dat van een jong meisje, en
zijn schoon doch mannelijk gelaat toonde een vroolijkheid en
onbezorgdheid, geheel in tegenstrijdigheid met den somberen ernst
van zijn vader.
Zijn kleeding, die hem onberispelijk zat, en geheel naar de
laatste mode van het Fransche hof, was rijk tot in het overdrevene; hij speelde op dit oogenblik met den gouden uitgewerkten greep van zijn degen en neuriede binnensmonds een seguidilla.
„Welkom, don Gusman," begon de hertog en stak zijn hand
den jongen man toe, die er zeer hoffelijk een kus op drukte, „Wij
wachtten u reeds met ongeduld,"
„Excellentie," gaf de graaf ten antwoord, „gewichtige redenen,
geheel onafhankelijk van mijn wil, waren de eenige oorzaak die
mij belette eerder bij u te wezen."
„Wij bedoelen ook geenszins u daarover eenig verwijt te doen,
mijnheer, later zult gij ons verslag kunnen geven van hetgeen
door u is verricht, Thans verzoek ik u plaats te nemen," daarna
keerde hij zich tot den voorsnijder en gelastte: „Opdienen,"
De graaf nam plaats en de markies, die hem bijzonder had opgenomen, voegde hem toe: „He! Don Gusman, zoo netjes, en zoo
keurig gekleed! Ik wist niet dat je in het bezit waart van zulke
fijne kanten! Dit is Engelsch werk, nietwaar?"
„Juist, neef," luidde het antwoord.
„Ge zult er, naar ik hoop, niets tegen hebben om aan Estevan
het adres vanwaar ge ze betrekt op te geven."
„Ik weet nog beter raad, neef," zei de ander lachende, „Daar
die kanten je zoo zeer aanstaan, bied ik je die aan."
„Vive Dios!" riep de ander opgewonden en wreef zich genoegelijk in de handen, „Maar het is waar ook, ik dacht er niet aan....
Het is toch zeer waarschijnlijk dat het vrij lang zal duren eer...."
„Wat bezielt u toch markies, om zulke dingen hier te uiten?"
viel de hertog barsch in en wierp een grimmigen blik op zijn zoon.
Don Sancho keek strak voor zich en beet op zijn lippen. Zwij,
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gend werd het maal voortgezet. De hertog en de graaf schenon
aanhoudend over iets te peinzen, alleen de markies behield zijn
gewone luchthartigheid, Toen het dessert op tafel was gezet, gaf
de hertog een wenk, de bedienden verdwenen, en de drie heeren
bleven onder elkaar. De markies maakte aanstalten om heen
te gaan.
„Wat doet ge, don Sancho?" werd hem door den hertog gevraagd.
„Ik wil u alleen laten, vader, Gij hebt met mijn neef gewichtige
zaken te behandelen, en ik acht het dus beter mij te verwijderen."
„Blijf, Sancho! De zaken die hier behandeld moeten worden,
gaan u meer aan dan ge denkt."
„Als u het verlangt, vader, zal ik hier blijven, schoon ik niet
inzie waartoe mijn tegenwoordigheid noodig of nuttig kan zijn,"
De hertog overhandigde hem een verzegeld papier, „Lees dit!
Ik heb het van morgen voor je ontvangen.
„Een koninklijk bevelschrift," riep de markies verrast,
„Ja, mijn jongen! Zijn Majesteit heeft, op mijn verzoek, de
goedheid gehad, je te benoemen tot gouverneur over het eiland
Sint-Domingo,"
„O! vader! hoe dankbaar ben ik u daarvoor," en bij die woorden kuste de markies meer dan eens op zeer eerbiedwaardige
wijze de hand van den hertog.
„Het was mij er om te doen mijn eenig overgebleven zoon,
dicht bij mij te houden,"
„Hebt gij dan plan om reeds nu Nieuw-Spanje te verlaten,
vader?"
„Dezelfde koerier bracht uw benoeming en tegelijk aan mij het
bevel om naar Panama te vertrekken,"
„Welk een eer voor onze familie!"
„Zijn Majesteit overlaadt ons met gunsten,"
„Uw Excellentie," zei de graaf, „veroorlove mij, mijn gelukwenschen te voegen bij die van mijn neef,"
„Gij zelf, don Gusman," hernam de hertog glimlachend, „zijt
eenigszins oorzaak van deze gebeurtenissen,"
„Ik, Excellentie!" vroeg de graaf hoogst verwonderd.
„Zoo is het, Ik heb er, ondanks mijn hoogen leeftijd in toegestemd het bestuur over die zoo rijke provincie Panama weder
op mij te nemen, om daardoor den goeden uitslag van de moeilijke onderneming te bevorderen, die aan u wordt toevertrouwd,
in de vaste overtuiging dat gij, dus kunnende rekenen van door
mij in alle opzichten te zullen worden ondersteund, niet aarzelen
zult om tot het einde uw plicht stipt te vervullen, Wij, uw neef
en ik, zullen bijna tegelijk met u vertrokken zijn; don Sancho
"

zal ons dienen tot tusschenpersoon; op die manier hebben wij
niet te duchten voor verraad, en zullen met niemand den roem
behoeven te deelen van ons vaderland te hebben verlost van zulke
hardnekkige vijanden, die reeds zooveel jaren gewaagd hebben

het te trotseeren.
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„Excellentie, ik betuig u mijn dank, en zal er naar streven,
dit zweer ik u, om te beantwoorden aan het vertrouwen dat gij
toont, in mij te stellen,"
„Deel mij nu in het kort mede, wat door u is verricht in die
twee dagen dat gij afwezig zijt geweest."
„Al uw bedoelingen, Excellentie, zijn, naar ik meen te mogen
zeggen, geheel in uw geest door mij uitgevoerd. Ik ben in kennis
gekomen met den persoon, dien men u aan de hand had gedaan,
Die man is thans geheel te mijner beschikking, en nog dezen zelfden dag moet ik door hem worden voorgesteld aan den gezagvoerder van de brik den Kaaiman, die op zijn laatst morgen de
haven zal verlaten, met bestemming naar de Kust,"
„En kunt ge zeker op dien man aan?"
„Zoo zeker als op mij zelven."
„Dan zullen wij afscheid van elkaar moeten nemen, want ook
wij staan gereed te vertrekken . Ik heb voor u eenige instructies
opgesteld, waaraan gij u strikt moet houden; door dit stuk zult
ge daarvan onderricht worden, Bewaar het zorgvuldig, en zorg
bovenal er voor, dat geen ander het in handen krijgt,
De graaf nam het papier van den hertog aan en verzekerde:
„Excellentie, die instructies zullen door mij gelezen en herlezen
worden, en zoodra die vast in mijn geheugen zijn opgenomen, zal
ik dit stuk verbranden."
„Dat zal wel het voorzichtigste wezen," gaf de hertog met een
lachje te kennen.
„Dus, heer en neef," sprak de markies op luchthartigen toon,
„dáár ginds zullen wij als vijanden tegenover elkaar staan. Vive
Dios! Neem je in acht, en pas op dat ge niet in handen van mijn
detachementen valt,"
Met gebogen hoofd zat de hertog in diep gepeins. „Zij behooren
tot een ruw soort, die menschen onder wie ge nu gaat verkeeren," vervolgde de markies, „Ik ken hen reeds lang."
„Hebt ge dan tegen hen gevochten, neef?"
„Ik ben verscheiden keeren met hen in aanraking geweest,
soms als vriend, dan weer als vijand, maar het zijn ware duivels!
En toch," liet hij er op volgen, op zulk een droefgeestigen toon,
dat de graaf er door verrast werd, „zou ik niet gaarne kwaad van
hen spreken, daartoe zou ik minder dan iemand anders het recht
hebben,"
„Hoe dat zoo, neef, verklaar dit nader...."
„Waartoe zou dat dienen," viel de ander haastig in, „Ge zult
er zelf over kunnen oordeelen. Maar onthoud dit goed: Zij zijn
menschen in den uitgebreidsten zin des woords; al de ondeugden
en al de deugden van het menschelijk geslacht bezitten zij in de
hoogste mate; zoowel in het goede als in het kwade vervallen
zij tot uitersten. Zij bieden steeds het hoofd aan alle gebeurtenissen hoe en van welken aard die ook mogen wezen, en verder
zijn zij bezield door zulk een ingekankerden haat tegen alle
"
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dwingelandij dat die hen gebracht heeft tot een schromelijke losbandigheid, waaraan zij den naam geven van vrijheid, een woord
door hen uitgevonden, en slechts door hen te begrijpen,"
„Te oordeelen naar alles wat ge mij daar mededeelt, neef, moet
ik verwachten, dat ik daar een harden leertijd tegemoet ga,"
„Harder dan ge je misschien voorstelt, lied! God geve dat die
je niet te zwaar worde, zoodat ge uw ondergang zoudt tegemoet
gaan! Maar," bij die woorden daalde zijn stem tot fluisteren,
„hoe zijt ge er ook toe gekomen om zulk een gevaarlijke zending
op je te nemen?"
„Wat kon ik er tegen doen?" luidde de wedervraag op denzelfden toon.
„Dat is zoo!" stemde de markies toe, en vervolgde, na een blik
op den hertog, die steeds zat te peinzen, „Hier kan ik niet met je
praten, don Gusman, zóó als ik gaarne zou willen, doch laat ik
je dit nog zeggen, nu ik gouverneur van Sint-Domingo ben, geloof ik dat ik je van dienst zal kunnen zijn; gij weet dat ik mij
zeer vriendschappelijk aan je gehecht gevoel, Doe dus niets zonder mij te raadplegen, misschien kan dit je zeer te stade komen,"
„Tot in den grand van mijn hart voel ik mij door die woorden
getroffen, waarde neef! Maar hoe zou ik het moeten aanleggen om
je te ontmoeten?"
„wees daarover niet ongerust, ge zult berichten van mij ontvangen, Nu moet ik je nog voor één ding waarschuwen, betracht
de grootste voorzichtigheid, want zelfs het geringste kwade vermoeden zou het sein voor je dood zijn, die mannen kennen genade noch vergeving, daarvan heb ik de bewijzen!"
Op dit oogenblik hief de hertog het hoofd op, wreef met zijn
hand langs zijn voorhoofd, wierp een gebiedenden blik naar den
markies om hem het stilzwijgen op te leggen, en boog zich toen
naar den graaf, wien hij toesprak met zooveel voorkomendheid
en zachtmoedigheid als deze nog slechts zelden van hem had
ondervonden.
„Beste jongen," dus begon hij, „wij staan op het punt van te
scheiden, wellicht om elkaar nimmer weder te zien, en ik wil niet
van je heengaan, dan na je eenige opheldering te hebben gegeven
over sommige zaken, want zoowel voor het goede succes van je
zending, als ter geruststelling van je geweten in de toekomst, acht
ik het nuttig, of laat ik liever zeggen allernoodzakelijkst, dat ge
daarvan kennis draagt,"
„Met aandacht en dankbaarheid zal ik naar u luisteren, Excellentie, jonge
het onge mensch ten antwoord. „Gij zijt voor mij
steeds geweest als een vader, aan u ben ik alles verschuldigd, en
ten hoogste ondankbaar zou ik mij toonen, indien ik voor u geen
oprechte en innige vereering koesterde."
„Ik ken je gevoelens, mijn jongen, en heb het volste vertrouwen op de goedheid van je hart en de zuiverheid van je oordeel,
daarom juist wil ík je thans, eer wij scheiden, je inlichtingen
.
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geven over je eerste levensjaren, wat ik je tot nu toe steeds geweigerd heb, Ge weet dat ons geslacht behoort tot den oudsten
adel van Spanje, Onze naam werd reeds genoemd in de eerste
tijden der monarchie, en onze voorvaders waren steeds fier op
de eer van hun naam, dien zij tot deze dagen zonder vlek of
rimpel aan ons hebben achtergelaten, Uw moeder was mijn zuster, ge ziet, mijn jongen, dat ge mij zeer nabij verwant zijt, daar
ik je oom ben . Uw moeder, donna Inez de Penaflor was veel
jonger dan ik, en nog een kind toen ik in het huwelijk trad; het
was dus vrij natuurlijk, dat ik, na den dood mijns vaders, haar
voogd werd . In de jaren waarover ik je thans spreek, waarde
Gusman, waren Spanje en Frankrijk in oorlog; mijn zuster was
toen door mij, om redenen die ik onnoodig acht je mede te
deelen, geplaatst in een klooster in Perpignan, een stadje, dat
ons toen ter tijd behoorde, Eenige jaren verliepen, en Perpignan,
belegerd door den kardinaal de Richelieu in eigen persoon, werd
genoodzaakt zich na een langdurige en heldhaftige verdediging
over te geven . Zoodra de stad genomen was, begaf ik mij daar.
heen, om mijn zuster uit het klooster te halen, en haar naar
Spanje over te brengen, Ik vond haar, doch stervende; het klooster was door de Franschen geplunderd. De nonnen, verjaagd en
verspreid, hadden overal een schuilplaats gezocht, waar zij die
meenden te vinden, en mijn zuster was terecht gekomen in een
behoeftig Spaansch gezin, waar ik haar eerst na veel moeite mocht
ontmoeten, Ontrust over den toestand waarin zij verkeerde, ontbood ik een geneesheer, wat de arme lieden, door wien zij was
opgenomen, niet hadden kunnen doen, daar zij de kosten niet
konden bestrijden; doch mijn zuster weigerde den geneesheer bij
zich toe te laten, en niet dan met ontzaglijk veel moeite gelukte
het mij haar daartoe te overreden, Lang bleef de dokter bij haar,
en toen hij eindelijk vertrok, haastte ik mij hem dringend te
ondervragen, doch met een zeer bedrukt gelaat antwoordde hij
niet dan ontwijkend en scheen, verward en verlegen, zich van
mij te willen ontslaan, Ik trad daarop de kamer mijner zuster
binnen, zij weende bitter, maar was er evenmin toe te brengen
om mij iets mede te deelen, Tegen den avond kwam de dokter
terug; opnieuw bestormde ik hem met mijn vragen, waarop niet
afdoende en slechts met eenige onbeduidende troostwoorden
geantwoord werd, en bij vernieuwing meende ik te bemerken dat
zijn bedoeling was mij te verwijderen. Zóó bijzonder drong hij
er bij mij op aan eenige rust te nemen, dat ik argwaan opvatte
en het voorgevoel kreeg van een onheil, Toen deed ik alsof ik van
plan was gehoor te geven aan zijn raad, of ik sloop in een kabinetje dat van de kamer slechts door een dun schot was afgescheiden en luisterde scherp toe, en het duurde niet lang of ik
wist meer dan genoeg. De waarheid werd mij toen ten volle ontsluierd; mijn zuster was verleid en onteerd door een Fransch
officier, die haar daarna op laaghartige wijze had verlaten. Wat
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stond mij te doen? Vergiffenis te schenken aan haar, een arm,
misleid kind, dat sprak als vanzelf, daarmee aarzelde ik ook niet,
doch op één voorwaarde, dat zij mij den naam van haar verleider
zou noemen, Die naam was een der schitterendste van den Franschen adel, Ik vertrok naar Parijs om dien laaghartige te zoeken,
daar hij zich in die dagen dáár bevond. Ik eischte van hem herstel
van de„ misdaad die door hem begaan was; hij lachte mij in het
gezicht uit en keerde mij den rug toe; toen volgde er een van die
beleedigingen die bloed vereischten, het duel had den volgenden
dag plaats, en ik werd zwaar gewond, Langer dan twee maanden
zweefde ik tusschen leven en dood, eindelijk trad herstelling in .
Inmiddels had mijn vijand Parijs verlaten, waarheen hij Betrokken was kon ki met geen mogelijkheid ontdekken en met een
verslagen gemoed keerde ik naar Perpignan terug,"
De hertog was vaal bleek geworden, zweetdroppels parelden
op zijn slapen, en kort en afgebroken waren op het laatst de
woorden tusschen zijn tanden meer uitgestooten, dan uitgesproken, De markies luisterde is voorovergebogen houding, met strakken blik en met afgrijzen naar de woorden van zijn vader, Wat
den graaf betreft, die had het hoofd in de handen verborgen en
zei niets; al zijn aandacht was uitsluitend gevestigd op het verhaal dat hem door den grijsaard gedaan werd .
De hertog vervolgde:
„Mijn zuster had een dood kind ter wereld gebracht; ik vond
haar geheel hersteld terug. Ik deelde haar niets mede van het
voorgevallene op mijn reis, en daar mij thans niets meer in Frankrijk terughield, vertrok ik met haar naar Spanje, Drie maanden later
behaagde het Zijn Majesteit mij te benoemen tot Onder-Koning
van Nieuw-Spanje, Ik nam dadelijk de noodige maatregelen voor
mijn aanstaand vertrek, daar dit volgens bevel des konings spoedig moest plaats grijpen; het was reeds vooraf tusschen mijn
zuster en mij vastgesteld, dat zij mij naar Mexico zou vergezellen.
In dien tusschentijd echter kwam een onzer verwanten, doch in
verwijderden graad, die sinds eenige weken te Madrid vertoefde,
mij in mijn paleis te Madrid opzoeken, en deed aanzoek om de
hand mijner zuster; hoewel Inez zeer stil en afgezonderd leefde,
had hij haar meermalen in onze omgeving ontmoet, was daarna
verliefd op haar geworden, en wenschte, nu met haar te huwen.
Hij heette graaf don Luis de Tudela."
„Mijn vader!" riep de jonge man uit.
„Ja, mijn jongen, uw vader, want hoezeer mijn zuster zich
tegen het aangaan dezer verbintenis verzette, zwichtte zij voor mijn
dringende vertoogen en stemde toe dit huwelijk te sluiten.
Enkele dagen na die plechtigheid verliet ik Spanje en vertrok
naar Mexico. Reeds was ik een paar jaren in Indië, toen ik
achtereenvolgens drie tijdingen verkreeg, die mij verplichtten
onverwijld en overhaast mij in te schepen en naar Spanje terug
te keeren, zelfs op gevaar van daardoor bij den Koning in ongenade
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te vervallen, De onverlaat die mijn zuster had verleid, was te
Madrid gekomen, in het gevolg van den Franschen ambassadeur,
Bij gelegenheid van een bal ten hove, had hij in gravin de Tudela
de vrouw herkend, die door hem zoo laaghartig te Perpignan aan
haar lot was overgelaten. In plaats van zich met schaamte over
zijn vroeger gedrag terug te trekken, scheen hem dit juist een
goede gelegenheid om opnieuw en weer met schandelijke bedoelingen relaties met haar aan te knoopen, Door de gravin met minachting afgewezen, was die man laag genoeg om haar in het openbaar te onteeren, door op zijn manier verslag te doen van wat er
te Perpignan tusschen hem en haar was voorgevallen, De graaf
werd daarvan dadelijk in kennis gesteld, en daagde hem inmiddelijk uit; zij vochten en die man doodde hem," •
„En den naam van dien man is u bekend, nietwaar Excellentie?" viel de jonge man haastig in, met een stem bevende door
aandoening,
„Ik wist dien, maar hij heeft dien verwisseld om een anderen
aan te nemen," antwoordde de grijsaard dof,
Als overweldigd boog de jonge man het hoofd, en versmoorde
een zucht.
„Mijn zuster stierf van smart, weinige dagen na haar man; gij,
Gusman, bleef achter als een weesje van nauwelijks een jaar. Ik
nam de zorg voor je op mij ; ik beschouwde je bijna als mijn eigen
zoon, en ik behield mij voor u later als een heilige taak op
te dragen, de zorg om uw vader en uw moeder te wreken."
„En voor die taak, die ik zal volbrengen, blijf ik u dankbaar,
Excellentie,"
jonge
verklaarde
de man in koortsachtige opgewondenheid,
„Ik heb mij uw opvoeding zeer ernstig ter harte genomen en
bestemde u voor de marine, daar het een hoofdvereischte was,
voor de vervulling van de taak die ik voor u had bestemd, dat ge
zeeman werd, en God zij dank! hoewel ge nog zeer jong zijt, hebt
ge reeds en terecht den naam verkregen van een hoogst verdienstelijk zeeofficier, Nu nog een enkel woord."
„Ik ben geheel aandacht, oom,"
„De moordenaar van uw vader, de verleider van uw moeder,
is een der voornaamste aanvoerders van die geduchte bende, te
midden waarvan gij thans gaat leven. Daarvan heb ik zekerheid,
doch het eenige wat ik niet weet is de naam dien hij heeft aangenomen, sinds hij zijn leven gewijd heeft aan roof en moord,
„O! Dat doet er niets toe, oom," verklaarde de graaf vol vuur.
„Hoe goed die man tracht zich verborgen te houden, ik zal hem
weten te ontmaskeren, dat zweer ik u!"
„Goed, beste jongen! Thans is het oogenblik gekomen dat wij
moeten scheiden. Gij weet nu welk een taak, welk een zending,
een zending van bloed en wraak, door u moet warden vervuld! God zij u daarbij tot hulp! ik schenk u mijn zegen! Ga, en
wees uw eed gedachtig!
"
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De jonge man knielde voor den grijsaard, die hem de hand
toestak tot een kus. Daarna stond de graaf op en nam afscheid
van den markies, die hem de hand drukte en met zekeren naeerziens!"
druk zei: „Tot weerziens!"
„Tot weerziens!" herhaalde de graaf, en verliet de zaal,
De hertog keek hem na, bleef luisteren naar het langzaam verminderde geluid zijner voetstappen, stak toen fier en trotsch het
hoofd in de hoogte, en sprak met iets triomfeerends in , zijn stem,
terwijl hij, als uittartend, een blik naar den hemel wierp :
„En thans, thans acht ik mij genoegzaam zeker van mijn
wraak!"
„Vader, vader!" mompelde de markies droefgeestig. „Zijt gij
dan onverzoenlijk?"
De grijsaard wendde het hoofd naar zijn zoon, met een uitdrukking vol minachting en verontwaardiging, trok de schouders
op, en verliet langzaam en statig het vertrek.
Don Sancho zag zijn vader heengaan en zuchtte droevig: „Arme
Gusman!"

XIV,
DE ASPIRANT-FLIBUSTIER,
Na zijn onderhoud met den hertog de Penaflor, had don Gusman de Tudela zich in zijn kamer afgezonderd, Dáár geheel
alleen, en verzekerd dat geen onbescheiden blikken hem zouden
bespieden, liet hij zich op een stoel nedervallen, verborg het gelaat in zijn handen, en bleef lang, zeer lang, als vervallen tot een
volstrekte onbeweeglijkheid. Wat mocht het onderwerp zijn van
die diepe overpeinzing? Alleen hij zelf zou daarop het antwoord
lebben kunnen geven,
Dacht hij wellicht aan zijn verloren toekomst en aan al de
hoop en al de verwachting, die zoo plotseling vernietigd waren,
door de noodlottige inlichtingen, die hem zoo even waren meegedeeld?
Of smeedde hij plannen ter wraakneming, waartoe hij zich
onder eede had verbonden, op den verleider zijner moeder?
Of zou het kunnen wezen dat hij dacht aan een laatst vaarwel aan het beminde wezen, dat hij thans, gedrongen door zijn
plicht, moest verlaten, zonder hoop haar ooit weder te zien?
Want op een leeftijd als de zijne, nauwelijks twintig jaren, is de
liefde gewoonlijk de hoofdzaak, en als men daarbij knap van
uiterlijk, rijk en van adel is, schijnt het leven zoo aantrekkelijk
en zonder zorgen.
Doch waarover het gepeins van den ongelukkigen edelman
mocht loopen, dit bleek duidelijk dat het van droevigen aard was,

.
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want traan op traan druppelde door zijn vingers en versmoorde
zuchten ontsnapten aan zijn borst, ondanks al zijn pogingen om
die te onderdrukken; eindelijk hief hij het gelaat op, verbleekt
door smart en wreef zenuwachtig met zijn h an d langs het klamme
voorhoofd,
„Geen zwakheid langer getoond!" sprak hij tot zich zelf met
een droevig lachje, „Vaarwel, bekoorlijke droombeelden! Van nu
af moet mijn hart dood zijn voor ieder ander verlangen dan dat
der wraak!"
Toen deed hij een koffer open, trok daaruit zeemanskleederen,
die hij op een der meubels neerwierp, en maakte daarop aanstalten om zijn kostbaar gewaad met die eenvoudige plunje te verwisselen, Juist was hij daarmee gereed toen er behoedzaam tegen
de deur werd getikt.
„Dáár zal mijn man wezen," mompelde hij, en ging naar de
deur om die open te doen,
Een persoon van omstreeks veertig jaar, die geheel en al het
voorkomen had van een matroos, stond met den hoed in de hand
onderdanig vóór de deur te wachten,
„Kom binnen, baas Aguirre," werd hem toegevoegd,
De matroos groette, trad in de kamer, en vroeg terwijl hij een
wantrouwenden blik om zich heen wierp:
„Se puede hablar?" (Kan ik hier vrij spreken) ,
„In het Fransch of in het Spaansch, al naar ge wilt, baas
Aguirre," antwoordde de jonge man en sloot de deur, „wij zijn
hier slechts met ons beiden."
„Goed, Excellentie, als het zoo is dan hebben wij geen onbescheiden ooren te duchten, en dat is des te beter."
„Zeg eens, Aguirre, ik verzoek je ernstig mij niet meer aan
te spreken als Excellentie, zooals ge gewoon zijt, maar mij kortaf
Martial te noemen, dit is de naam dien ik denk aan te nemen,
tenzij ge mij liever mijnheer noemt, dat is ook goed, want het
beteekent niets en compromitteert evenmin."
„Ik zal daaraan gehoorzamen, mijnheer," antwoordde Aguirre
met een groet.
„Goed zoo, Ga daar op dien equipal zitten, en laat ons dan
praten,"
„Ik ben tot uw orders, mijnheer de graaf,"
„Ik heb je immers gezegd dat mijn naam thans Martial is, niet
waar?"
„Ja, mijnheer de graaf."
„Wat?" vroeg de ander glimlachende.
„Ja, Martial! Och! Wees maar gerust, ik zal er mij wel aan
wennen,
„En nu ter zake! Spreek op, ik luister naar je,"
„Zooals gij mij hadt opgedragen, ben ik aan boord van den
Kaaiman geweest, om met den kapitein te spreken."
„Zoo, heet het schip de Kaaiman?"
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„Ja,"
„Dat is juist een naam voor een vrijbuiter,"
„En het is er ook een,"
„Wat drommel, dat weet ik ook wel. Maar heeft men er hier
geen vermoeden op?"
„Volstrekt niet, men denkt dat het een slavenhandelaar is, Dat
komt 'ook doordien de kapitein hoogst voorzichtig is en niemand
naar wal laat gaan. Sedert een week is hij nu te Sacrificios geankerd en in al dien tijd heeft geen enkel man van de equipage
een voet gezet in de haven van Vera-Cruz,"
„Ja, het was ook een gewaagd spel! Maar alles komt meest
altijd ten laatste toch uit,
„Daarom vertrekt hij ook van avond met het getij,"
„Wel zoo! Nu dan moeten wij ons haasten,"
„En dat heb ik ook reeds gedaan. Hoogst toevallig was ik juist
te Sacrificios toen het schip daar aankwam, Ondanks de veranderde beschildering, en al de aangebrachte vermomming kon
men een ouden zeerob zooals ik ben niet uit den koers brengen.
De bouw en de takelaadje in één woord alles kwam mij zoo
verdacht voor, dat...."
„Stop, stop, Aguirre," viel de jonge man glimlachend in, „genoeg daarvan, waarom zegt ge niet kort en bondig hoe het er
mee staat?"
„Wat! Hoe het er mee staat?" vroeg de ander en keek met
zekere verwondering op,
„Zeker, zeker! Ik behoor thans immers tot u en de uwen?
Buitendien de zaak heeft niet veel om het lijf; ge zijt, voor zoover ik weet, een Baskier uit Baijonne, dus zoo wat half en
half een Spanjaard; van die omstandigheid hebt ge gebruik
gemaakt om het te wagen hierheen te komen en je in dit land te
vestigen. Met welk doel? Dat gaat mij voorshands niet aan, en
daarover zal ik dus zwijgen. Maar ge hebt alles zóó weten te
schikken, dat ge steeds in relatie zijt gebleven met uw vrienden
de Broeders der Kust, Dat zóó bijzondere toeval, waarvan ge
straks gewag hebt gemaakt, bestaat eigenlijk hierin, dat ge reeds
dagen achtereen op den uitkijk waart naar dat schip, welks aanstaande komst je zeer goed bekend was. Nu geloof en hoop ik
dat wij elkaar een beetje meer zullen verstaan en begrijpen, en
verzoek je voort te gaan, ik luister met aandacht."
Dit alles werd gezegd met zulk een fijnen en bijtenden spot, dat
de zeeman daardoor een oogenblik geheel en al overbluft was;
doch hij was iemand die niet spoedig uit het veld geslagen werd,
en ook herkreeg hij spoedig al zijn koelbloedigheid, zoodat hij
den graaf driest aanzag en zei:
„Welnu, dat is zoo, en wat nu verder?"
„Wat verder? Wel mij dunkt, dat is genoeg,"
„Toch zou ik gaarne willen weten wie u zoo goed van alles
onderricht heeft, mijnheer de graaf."
"
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„Ge vergeet onze afspraak, Aguirre. Ik heet thans Martial, en
verzoek je nu voor den laatsten keer dit in het vervolg niet meer
te vergeten, Wat nu die onderrichtingen betreft, begrijpt ge toch
zeker, mijn goede man, dat de zaak die ik op het oog heb ernstig
genoeg is om mij te bewegen alle voorzorgen te nemen, daarom
heb ik juiste informaties omtrent je ingewonnen, dat is de gansche toedracht van de zaak; mij dunkt dat het voor mij van te
groot belang is, om niet door je verraden te worden, en daarom
kon ik niet anders handelen,"
„Nu, als ik het goed naga, dan zoudt ge wel gelijk kunhen
hebben," antwoordde de ander, toch eenigszins twijfelend,
„En laten wij nu op onze zaken terugkomen."
„Zooals u bekend is, vertrek ik met den Kaaiman als
bootsman,"
„Is dat vast bepaald?"
„Ik ben op de monsterrol ingeschreven, en heb mijn handgeld ontvangen."
„Hoe nu? Uw handgeld?"
„Dat wil zeggen," luidde het ietwat verlegen antwoord, „de
kapitein heeft op mijn verzoek, mij een voorschot gedaan, daar
ik dringende behoefte had aan eenig geld."
„Zoo!" werd spottend opgemerkt. „En ik? Wat hebt ge voor
mij gedaan?"
„Ik heb over u met den kapitein gesproken, als over een mijner
kameraden, die op de kust was aangeland en dáár blootstond aan
den haat van de Gavachos, Op mijn aanbeveling had de kapitein
er wel ooren naar om je aan te nemen, maar hij wilde je zien
eer hij daartoe besloot, e
„Dat is niet meer dan billijk. Waar kan ik hem vinden?"
„Te Sacrificios; hij wacht ons dáár tegen vier uur, Ik heb een
boot voor ons in gereedheid gebracht,"
,,Heel goed! Nu kom ik aan de beurt," zei de jonge man terwijl
hij een lias met papieren op de tafel lag. De oogen van Aguirre
begonnen te schitteren door hebzucht; hij schoof de eq,uipal
naderbij en boog zich voorover om beter te kunnen zien, Martial
(wij zullen hem verder altrus blijven noemen) knoopte het koord
los dat die papieren bijeenhield, en begon al pratende die te
schikken.
„Ge kent het spreekwoord, Aguirre, een goede rekening maakt
goede vrienden, begon hij, „kom uw beloften trouw na, dan zal
ik het de mijne doen. Hier geheel volgens de wet de koopacte
van het huis dat door je wordt bewoond, buitendien vijftig duizend livres in bons op de schatkist. Tel maar na."
Met zenuwachtige haast greep de matroos de papieren die hem
door den jongen man werden toegestoken en begon die angstvallig zorgvuldig na te zien,
„Het bedrag is in orde," verklaarde hij.
„En hier, vervolgde Martial, „hebt ge een schuldbekentenis,
,
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ook van vijftig duizend livres, echter eerst betaalbaar na je terugkomst in Frankrijk op een door mij geschreven en geteekend
certificaat, waarbij verklaard wordt dat ik voldaan ben over dc
door je bewezen diensten, Pak aan, Ge ziet dus dat ik mijn beloften nakom, zooals gij de uwe gehouden hebt, doch nu nog een
paar woorden om te voorkomen dat er eenig misverstand tusschen ons mocht onstaan, Zoo jij er lust in hebt om je vrienden
ten dienste te zijn tot nadeel der Spanjaarden, dan is dat naar
oorlogsrecht, en gaat dit mij niet aan, evenmin als jij je te bemoeien hebt met de beweegredenen tot mijn tegenwoordige houding, maar denk er steeds en vooral aan, dat jij mij toebehoort.
Wij moeten met elkaar open spel spelen, zonder streken of verraad, en vergeet niet dat jij mij onbepaalde gehoorzaamheid verschuldigd zijt."
„Gedurende één jaar," merkte de matroos aan.
„Tot op den dag waarop je naar- Frankrijk zult terugkeeren."
„Dít blijft afgesproken,"
„Ja, maar onthoud mijn woorden goed, Aguirre, want ge kent
me genoeg, nietwaar, om er zeker van te zijn, dat bij den minsten
schijn zelfs van vermoeden, ik je onmiddellijk voor den kop za
schieten."
„Het is onnoodig, Excellentie, om te dreigen," antwoordde de
ander, en trok daarbij de schouders op, „Mijn eigen belang is
voor u waarborg genoeg voor mijn getrouwheid."
„Goed! Het is mij in de gedachte gekomen, dat ge wellicht
nooit terug zoudt komen om in Vera-Cruz te wonen, zoodat in
zulk een geval de overdracht van dit huis niet veel waarde zou
hebben voor je, daarom heb ik, als schadeborgstelling de beloofde
som nog vergroot met twintig duizend livres, en je toch in het
vrije bezit van die woning gelaten,"
„Ik ben u daarvoor zeer dankbaar, mijnheer. Ik heb dat huis
juist dezen morgen voor vijf jaren verhuurd, en den huurprijs
reeds vooraf ontvangen,"
„Mooi zoo! ik zie met genoegen," vervolgde de ander lachend,
„dat ge er slag van hebt om je zaken goed te behartigen, dat is
voor mij een waarborg te meer. Pak nu die gansche papierenkraam
bijeen, en dan kunnen wij opstappen zoodra ge dit goed vindt."
„Dan liefst dadelijk, als u er niets tegen hebt."
„Het is mij wel, dadelijk dan maar,"
Zij gingen heen. Het huis verlatende kon de jonge man een
laatsten zucht niet versmoren, doch hij herstelde zich dadelijk, en
voegde zijn metgezel met vaste stem toe:
„Wij moeten wat aanstappen."
Het was drie uur in den namiddag, de beide m annen liepen
naast elkaar de stad door zonder iemand te ontmoeten; de
straten waren om de brandende hitte zoo goed als verlaten. De
vermomming van den graaf was zoo goed gelukt, dat hij niet behoefde te vreezen door een zijner vrienden herkend te worden.
,
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Zonder eenig ongeval kwamen zij aan de haven, waar een licht
bootje lag vastgehaakt aan het uiterste einde van het havenhoofd,
„Dat is de boot," zei de zeeman.
„Laat ons instappen," antwoordde de jonge man kortaf,
Zij sprongen in het bootje, haakten het meertouw los, en grepen
de riemen. De afstand van Vera-Cruz naar het eiland Sacrificios,
waar de groote schepen gewoonlijk ter anker gaan, omdat het
daar een zeer veilige ligplaats is, is ongeveer een mijl. Bij stille
zee is het een zeer aangenaam tochtje, Nadat zij eenigen tijd gebruik hadden gemaakt van hun riemen, stak een lichte koelte op,
zoodat het driehoekzeil kon worden uitgezet, en men zich verder
zonder vermoeienis kon laten voortdrijven, Al naar mate men het
eiland naderde, scheen het of de brigantijn de Kaaiman uit het
water oprees, en eindelijk werd het vaartuig in zijn geheel voor
hen zichtbaar, Het was een mooi schip, lang, slank, en vlak op
het water; de hooge masten stonden een beetje achterover; het
goed geteerde want stond strak, en was uitstekend onderhouden,
De romp was geheel zwart geverfd, doch een dunne streep liep
er dwars door heen, zoo rood als bloed. Geschutpoorten werd
men niet gewaar, en bijgevolg ook geen kanonnen. Het was of er
zich niemand aan boord bevond, De graaf maakte een paar vrij
gewichtige opmerkingen, vooreerst dat de enterlijnen gespannen
waren, zeker uit vrees voor een overval, ten andere dat de zeilen
niet waren opgegeid, en de ankers aan de kraanbalken hingen,
terwijl de brigantijn slechts aan een dood lichaam was vastgemeerd,
„Het is een flink uitgebouwd schip," verklaarde Martial toen
het bootje aan stuurboordzijde langscheeps werd gestuurd,
„Ja," bevestigde de zeeman met ingenomenheid, „en een uitstekend zeiler, dat kan ik u verzekeren."
„Ken je het schip dan?"
„Wel weergaasch of ik! Ik heb er niet voor niet een paar jaren
op gediend onder Montbars,"
Enkele minuten later knarste het vooreind van het bootje over
het harde zand van een kleine kreek en de twee mannen stapten
aan wal op het eiland Sacrificios, Nauwelijks hadden zij oenige
schreden doorgeloopen toen zij iemand gewaar werden die langzaam naar hen toekwam,
„Dat is de kapitein van den Kaaiman," zei de zeeman, „ge
merkt dat hij zich stipt houdt aan onze afspraak."
„Zoo, zoo!" sprak de jonge man, die dichterbij komende den
kapitein nauwkeurig opnam,
Daar die persoon een vrij belangrijke rol in ons verhaal zal
spelen, is het niet ongepast hem eenigzins nader te doen kennen,
Die man was, in den letterlijken zin van dit woord, een echte
zeerob en werkelijk had hij meer van zulk een dier dan van een
mensch, Hij was stellig boven de vijftig en scheen toch niet ouder
dan veertig jaren; klein van gestalte, doch gezet en forsch van.
,

131
bouw; zijn gebruinde tint had bijna de kleur van baksteen;
de grijze oogen stonden diep in de holten, en waren levendig en
vol uitdrukking; hoewel ruw, toonde zijn gelaat toch een zekere
mate van verstand, maar vooral de stoutmoedigheid en kalme
onverschrokkenheid van een man, die sinds tal van jaren gewoon
was te kampen tegen ieder gevaar, onder welken vorm dit zich
mocht voordoen, Zijn kleeding bestond, zeker door grilligheid,
want hij zelf was een Bretagner, uit het gewaad der Poleters, een
vreemd soort van dracht, die tot op deze dagen in zwang is
gebleven,
Hij droeg een schanslooper van blauw grof laken, waarvan de
naden bedekt waren met galon van dezelfde kleur, doch iets
lichter; om zijn hals was een das geslagen, die aan de punten
voorzien was van zilveren eikels; zijn vest had een donker grijze
kleur, met groote gestikte bloemen; de wijde bruine broek was
belegd met hetzelfde passement als op de jas; zijden kousen en
schoenen met zilveren gespen; een muts van zwart fluweel versierd met een beeldje van gespónnen glas, voorstellende Onze
Lieve Vrouw van Grèves, bedekte zijn hoofd . Een breede gordel
van kalfsleer sloot om zijn middel, en in dien gordel waren een
paar lange pistolen gestoken,
Dus was het uiterlijk van den man, die noodra hij de beide
anderen gewaar was geworden, langzaam en in onverschillige
houding naar hen toekwam, steeds zwaar dampende uit een
pijpje met zoo korten steel, dat het er veel van had of het in den
hoek van zijn mond vastgegroeid was.
„Zoo, zijt ge daar, kameraad!" riep hij den matroos toe op
opgeruimden toon. „En wie brengt ge daar mee?"
„Kapitein Luiwammes," luidde het antwoord, „dat is nu de
nieuwe broeder, over wien Ik je gisteren gesproken heb,"
„Wel zool" deed de ander hooren, en wierp daarbij een scherpen blik op den jongen man. „Een flinke kerel, naar het mij
voorkomt, en die er forsch genoeg uitziet. Hoe is je naam, man?"
„Martial, kapitein," werd ten antwoord gegeven met een behoorlijken groet,
„Drommels, dat is een naam die een goeden klank heeft. Ge
zijt dus een Baskier?"
„Ja, kapitein,"
„En ge zijt hier aan de kust op lager wal geraakt?"
„Zoo is het juist, kapitein! Het is nu al langer dan twee jaren
dat ik altijd door blijf rondzwalken, maar het is mij nog niet
gelukt hier vandaan te kunnen komen,"
„Zoo! Nu wees maar gerust, wij zullen je daarbij wel een
handje helpen, Aguirre heeft mij gezegd dat gij. een knap zeeman zijt,"
„Ik ben nu al zeventien jaar in de vaart, kapitein, en nog niet
ouder dan drie en twintig jaar."
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„Hum! Dan moet ge het vak al zoo ten naastenbij kennen . Ge
weet wie wij zijn, nietwaar?"
„Ja, kapitein,"
„En ziet ge er niet tegen op om aan boord van een onzer
schepen te komen?"
„Volstrekt niet! Ik verlang er juist erg naar om zoo'n kruistocht mee te maken."
„Dan is alles in orde, ik geloof dat wij iets van je zullen kunnen maken,"
„Dat hoop ik hartelijk,"
„Heb je wapens en kruit?"
„Ik heb alles wat er noodig is."
„Dan heb ik je nog één ding te zeggen. Aan wal zijn wij allen
gelijk, maar aan boord is dit heel anders . Zoodra men de monsterrol geteekend heeft, moet men zich daaraan stipt onderwerpen.
Wij kennen slechts één straf."
„En die is?"
„De doodstraf. Daardoor zijn wij behoed voor de herhaling van
een misdaad, ik ken Aguirre reeds van ouden datum, en hij
heeft zich voor je bij mij borg gesteld; verraad van uw kant zou
dus niet slechts uw maar ook zijn dood tengevolge hebben .
Bij ons geldt, wie borg blijft, betaalt het gelag, Denk er dus goed
over na, eer gij je verbindt, nu zijt ge nog vrij te trekken, als
onze voorwaarden je te bar voorkomen, maar hebt ge eenmaal
uw woord gegeven, dan zou het daarvoor te laat wezen,"
„Ik neem het aan," luidde zonder de minste aarzeling het besliste antwoord.
„Flink zoo, dat noem ik ferm gesproken, maar ge zijt nog zoo
jong, en ik wil je niet aan je woord houden, Tracht eerst al je
zaakjes aan kant te maken, kom 'vanavond tegen zeven uur aan
boord, lees de monsterrol, en als ge dan na die lezing nog altijd
blijft bij je plan om je bij ons te laten inschrijven, dan is 't mij
wel. De zaak zal ik dan als beklonken beschouwen en je benoemen tot tweeden officier aan boord van mijn schip,"
„Mijn zaakjes, kapitein, die zijn reeds allen afgehandeld, ik
behoef dus niet meer naar Vera-Cruz terug. Aguirre zal er zich
wel mee willen belasten om mijn koffer en mijn wapens aan boord
te brengen."
„Ik krijg schik in je, en begin je te houden voor een jongen
waar wat in zit."
Zij stapten allen in het bootje, waarmede zij na eenige minuten
langs boord van de brigantijn kwamen, Toch was het niet zonder
versnelde hartklopping en een zenuwachtige rilling, dat de jonge
man den voet zette op het dek van dat schip, waar hij van nu af
zou leven te midden van menschen, die men hem had afgeschilderd als wilde beesten, alleen tuk op roof en moord, menschen zonder geloof en trouw, zonder wet, en zonder vaderland.
Dienzelf den nacht, tegen drie in den morgenstond, werden
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de meertouwen van de brigantijn de Kaaiman los gegooid, en
zette deze koers naar volle zee, met zich voerende luitenant Martial en bootsman Aguirre, de twee laatsten op de monsterrol,
Kapitein Luiwammes liet aanhouden op Sint-Domingo; zijn
kruistocht was afgeloopen en hij keerde nu terug naar Port-dePaix.

XVI,
DE REDDING,
Toen de drie zeelieden, met Philippe aan het hoof uit De
Gekroonde Zalm naar buiten stormden, doemde er opeens zulk
een ontzettend tooneel voor hun oogen op, dat zij door schrik
bijna achteruit stoven, Van het eene uiterste van den horizont
tot het. andere was de hemel één en al vuurgloed, waaruit onophoudelijk schitterend de felste bliksemstralen neerschoten, De
donderslagen deden zich zonder ophouden en met vreeselijke
losbarstingen hooren, de regen viel in stroomen neer, de zee, wit
door schuim sloeg met daverend gebulder haar golven over het
strand, de wind loeide met woede, deed de huizen trillen, wierp
daken en schoorsteenen af, ontwortelde zware boomen en knakte
de dikke takken alsof het niet meer dan strdohalmen waren,
De paarden en het vee, uit de stallen ontsnapt, liepen heen en
weer, brieschend en bulkend van angst.
De storm die reeds sinds dien morgen gedreigd had, was eindelijk losgebarsten met onweerstaanbare en vernietigende kracht.
De vrijbuiters waren overhaast naar het strand geloopen, maar
ondanks al hun stoutmoedigheid, waarvan zij bewijzen genoeg
hadden gegeven, sidderden zij door angst, en hier en daar verscholen achter een uitstekend plekje in de rotsen, bleven zij
werkeloos staan, zonder moed om te worstelen tegen het ontzettende onheil waardoor hun stad met totalen ondergang werd
bedreigd,
Tot vermeerdering der algemeene ontsteltenis, wisselden licht
en duisternis zich met zulk een snelheid af, dat het genoegzaam
onmogelijk was iets duidelijk te onderscheiden, zoodat zelfs de
dichtstbijzijnde voorwerpen plotseling verdwenen om een oogenblik daarna weer te verschijnen, doch altijd gehuld in een roodachtigen nevel, waardoor de omtrekken in elkaar smolten, en men
zich geen juiste voorstelling kon maken van de plek waar, en hoe
zij stonden, In één woord, het kon werkelijk een chaos genoemd
worden, waarin de hemel, de zee en het land op het punt stonden
zich gezamenlijk en gelijktijdig op te lossen,
Doch zoodra het eerste oogenblik van verbijstering voorbij was,
‘

;
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had Philippe, (daarbij gesteund door Pitrians en Pierre, die hem
trouw volgden, vast besloten hem niet te verlaten) zich gewend
tot de menigte der vrijbuiters, en was het hem gelukt, zoowel
door smeekingen als bedreigingen, een vijftigtal mannen om zich
te vereenigen, flinke, vastberaden kerels, die, aangevuurd door
zijn voorbeeld, zich hadden laten overhalen hem te gehoorzamen
bij alles wat hij hun voor het algemeen welzijn gelasten mocht,
Hoe dreigend echter het gevaar dat de inwoners liepen ook
wezen mocht, dit gevaar was nog niets in vergelijking van het
zooveel grootere waarin het schip zich bevond, dat aan de kust op
lager wal was geraakt, en vanwaar men reeds door herhaalde
seinschoten te kennen had gegeven, dat men in nood verkeerde
Ion hulp inriep. Daarom besloot Philippe eerst alle pogingen aan
te wenden tot behoud van dat schip,
„Kameraden!" riep hij hun toe, die hem vergezelden, „Een
Dnzer schepen is daar ginds in de engte, Verscheiden onzer
broeders zijn in dadelijk levensgevaar, Zullen wij handelen als
ellendige Gavachos en hen laten omkomen, zonder de minste
poging om hen te redden?"
„Neen, neen! .... " riepen als met één stem de Broeders der
Kust, „Naar het schip! Naar het schip!"
„Dan moeten wij eerst zien waar het zich bevindt," gaf Philippe aan, „En daarom volgt mij,"
Zij liepen daarop allen naar het strand, zoo ver als de woedende golven het hun veroorloofden, De vrijbuiters gingen nimmer naar buiten zonder gewapend te zijn, allen hadden dus hun
geweren bij zich, Philippe gelastte hun een algemeen salvo, Bijna
dadelijk daarop lichtte iets over de zee, onmiddellijk gevolgd door
een vrij sterke losbarsting,
„Dáár is het schip," riep Philippe, „in het Oost-zuid-oosten,
hoogstens een halve kabellengte van ons af, Haal trossen, leege
vaten, tonnen, planken hout, alles wat maar voor de hand komt,
maar spoed gemaakt, haast u!. Gij, Pierre, moet hier en daar
felle vuren aansteken, gooi er teer over dan schiet de vlam
hooger op,"
Al die orders werden met verwonderlijken spoed ten uitvoer
gebracht, het was alsof die mannen met hetzefde doel, het algemeen welzijn, voor oogen, zich vermenigvuldigden, doch buitendien hadden verscheiden vrijbuiters en inwoners, aangespoord
door het gegeven voorbeeld, zich bij hen gevoegd en wedijverden
met hen in hun pogingen om al het gevraagde bijeen te brengen,
Het duurde niet lang of langs het strand ontvlamden van afstand tot afstand groote vuren, en het bleek dat men die op het
schip in het oog had gekregen, want men hield daar nu niet op
iedere minuut een seinschot te lossen, De storm scheen tot bedaring te komen, de wind was iets minder geworden, de bliksemstralen kliefden de lucht in langere tusschenpoozen, en de dander
rolde met doffer slagen,
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Tijdens dat het een oogenblik iets opklaarde, doemde opeens uit
den dikken nevel het hooge tuig op van een groot schip, op een
niet ver verwijderden afstand van het strand; daarna viel de
duisternis weer, en het schip, na als in een droom slechts even
zichtbaar geweest te zijn, verdween even plotseling.
„Het is de Kaaiman," schreeuwden de vrijbuiters, „de brigantijn van Luiwammes en Montbars! Die moet gered worden!...."
Zeker, zulk een opwelling, en zulk een voornemen was edel,
en den mannen waardig die daaraan gevolgd wilden geven, maar
de uitvoering behoorde tot het bijna onmogelijke,
Een uur verliep in vruchtelooze pogingen om een vaartuig in
zee te brengen, bij zulke onstuimig woeste golven, die het dadelijk weer op het strand wierpen.
„Een lijn, een lijn!" riep Philippe opeens, „Bij den hemel, het
moet niet gezegd kunnen worden dat een van ons zich niet heeft
willen wagen om het leven van vijftig menschen te redden."
En middelerwijl was hij reeds bezig zich van zijn kleederen
te ontdoen, De lijn werd gebracht; het was een vierstrengs trosje,
zoo dik als een pink, zeer krap geslagen en vierhonderd vademen
lang. Philippe knoopte een der einden vast aan een dikkeren
tros, en maakte het andere eind vast om zijn middel, Bijna gelijktijdig met Philippe, hadden Pierre en Pitrians hun kleeren uitgetrokken,
„Jij blijft hier, kameraad," voegde Pierre hem toe, „ik ben
het, die zulk een wanhopig waagstuk moet beproeven. Als
daarbij omkom, wat zeer waarschijnlijk is, zal niemand mij betreuren dan misschien alleen jij,"
„Neen, maat," bracht Philippe er krachtig tegen in. „Ik heb dit
plan ontworpen en moet het dus alleen ten uitvoer brengen,"
„Toch niet, toch niet," viel Pitrians opeens in, „ik ben maar
een pandeling, om wiens leven of dood geen sterveling zich bekommert, en het is dus het geschiktste dat ik er mijn lijf aan waag:"
Die twist scheen te zullen aanhouden, want geen der drie
mannen was gezind toe te geven, Een vierde kwam 'tusschenbeiden, en die vierde was de heer d'Ogeron.
„Jongens," sprak hij met zijn innemende stem, „Het door je
gevormde plan is te gewaagd, en niet anders dan een dwaasheid
te noemen, Zoo iets te beproeven is God verzoeken,"
„Maar, oom!" riep de jonge man uit,
„Stil jongen, en laat mij uitspreken," werd op strengen toon
gezegd. „Ik heb dit niet gezegd om j e er van terug te brengen,
ik weet zeker dat die poging falen zou, maar zoo gij je volstrekt
wilt opofferen...."
„Dat willen wij!" riepen zij als uit één mond.
„Doet het dan gezamenlijk; dan kan de een den ander helpen; bezwijken er twee van julie, misschien zou het dan den
derde mogen gelukken, en opdie manier zou die opoffering dan
toch niet nutteloos geweest zijn,
p
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„Goed!" riepen de drie mannen opgetogen, „Uw raad is de
beste."
„Wees verder zoo voorzichtig mogelijk; ik zal er voor zorgen
dat de lijn gevierd wordt, al naarmate dit noodig is, En nu gaat,
God zij u genadig,"
Hij omhelsde ieder van hen en keerde zich toen af, om een
traan weg te wisschen, die ondanks hem zelf zijn ooglid bevochtigde, want die krasse man, die man van ijzer en staal, voorzag
ten volle het gevaar waaraan zijn neef en diens metgezellen zich
blootstelden, doch hij kende zich het recht niet toe zich te verzetten tegen hun zoo edel als heldhaftig besluit.
Philippe, Pitrians en Pierre zwommen als visschen, daarenboven waren zij door langdurige gewoonte bekend en vertrouwd
geworden met de zee, en wisten hoe al dan niet te handelen, om
van haar geen speelbal te worden .
Na eenige oogenblikken fluisterend met elkaar te hebben gesproken, liepen zij naast elkaar naar het strand, Een verbazend
hooge golf, bedekt met wit schuim, kwam naar hen toerollen, en
verhief zich een twintigtal voeten boven hun hoof den. Juist op
het oogenblik dat zij met vervaarlijk geraas een paar passen vóór
hen brak en het water begon terug te loopen, wierpen zij zich in
zee en lieten zich door de golf meesleuren.
De menigte op het strand uitte een kreet van schrik en van
bewondering. Op eengen afstand van de kust doken de zeelieden,
onversaagd, en kwamen op die wijze onder een tweede golf door
die naar het strand rolde; doch hoe goed berekend hun bewegingen en hoe ongehoord hun pogingen waren, toch werden zij
in de golf gewikkeld, als in een doodskleed, en sleepte die hen
met zich mede. Zij moesten onderdoen voor die terugwerkende
kracht, toch werden hun pogingen met een gunstigen uitslag bekroond, want de golf week reeds terug en bracht hen naar de
ruimte, zoodat zij bewaard bleven voor een nederploffing op het
harde zand van het strand.
,,,Moed gehouden, broeders!" riep Philippe den anderen toe.
„Moed gehouden!" herhaalden zijn metgezellen,
Toen volgde een reusachtige worsteling van overleg en koelbloedigheid tegen redelooze kracht.
Anderhalf uur lang hielden die drie mannen het zij aan zij vol,
te midden van een woeste, onstuimige zee, die hen in alle richtingen rondslingerde; nu eens wonnen zij een voet, dan verloren
zij er weer tienmaal zooveel, doch zonder een oogenblik er aan
te denken om het op te geven; somwijlen lieten zij zich meevoeren, zoo dikwerf zij gevoelden dat hun krachten verminderden,
doch om met verdubbelde pogingen opnieuw te beginnen, zaadra
zij zich slechts eenigszins krachtiger gevoelden, en onder en ondanks dat alles.... nooit wanhopende.
Nu was gelukkig dan ook de storm veel in kracht verminderd,
het regende niet meer, en de duisternis was zoozeer opgeklaard

137

dat de vrijbuiters genoeg konden zien om koers te houden naar
het doel, waarop hun pogingen waren gericht,
De drie mannen waren uitgeput door vermoeidheid; slechts met
geringe kracht konden ze zich langer verzetten tegen de golven,
die, hoewel de wind veel verminderd was, toch nog verbazend
hoog en onstuimig waren, want na een storm duurt het nog lang,
inzonderheid dicht bij de kust, eer de zee tot kalmte is gekomen,
Pitrians, die zijn heer geen oogenblik uit het oog verloor, was
langzamerhand dichter bij hem gekomen, en op het oogenblik dat
Philippe, wiens krachten uitgeput waren, zich onbemerkt wilde
laten zinken, om zijn makkers niet te ontmoedigen, dook Pitrians
en bracht hem boven water, tegelijk hem noodzakende om met de
beide handen te rusten op zijn breede schouders, zoodat hij hem
bijna geheel droeg.
Ten halve buiten kennis, ten halve gestikt, liet Philippe werktuigelijk zich dien dienst welgevallen, zonder het ware besef te
hebben van de opofferende gehechtheid en trouw van zijn pandeling.
Opeens werden de zwemmers op slechts geringen afstand van
zich het schip gewaar. Het lag geankerd voor vier kabels, alleen
onder de ondermasten, met de ra van de fokkemast te loevert
neergehaald, stampte vreeselijk, en slingerde onrustbarend bij
lederen golfstoot die het in den kop of in de zijde te verduren had.
Toch scheen de bemanning niet te wanhopen aan haar behoud,
want duidelijk hoorde men het fluitje van den bootsman dat de
manoeuvres aangaf en het regelmatige gezang der matrozen bij
het aanhalen der kabeltouwen, Plotseling werd het door een
hemelhooge golf aan stuurboordzijde tot een aanmerkelijke hoogte
opgeheven en met angstwekkend gekraak neergeploft, zoodat de
equipage als uit één mond riep: „Wij raken driftig,"
Werkelijk waren de beide voorankers losgeslagen, de kabels
door denzelf den schok gebroken en began het schip naar de kust
te drijven, de beide achterste ankers medesleurend, Op dat oogenblík doken uit de zee drie half naakte mannen op, afschuwelijk
in hun voorkomen. De eerste klampte zich aan het roer vast, terwijl de twee anderen, die aan elkaar waren gebonden, als dood
op het dek neervielen. Die verschijning had zoo plotseling en zoo
onverwacht plaats gegrepen, dat die door niemand van de equipage, dan alleen door den roerganger, was opgemerkt.
„Wij zijn verloren!" luidde de angstige kreet der matrozen.
„Gij zijt gered!' werd er op geantwoord op schorren, doch zeer
beslisten toon.
„Pierre Legrand!" riep Luiwammes opgewonden. „Broeder,
God zendt je tot ons! Hoe zijt ge hier gekomen?"
„Over de verschansing natuurlijk!" antwoordde de ander lachend, „wij zijn een paar uur zwemmende geweest om bij je te
komen, maar het is nu geen tijd tot leuteren, Zoek Philippe en
Pitrians die ergens op het dek zijn neergesmakt, Philippe heeft
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een lijn om zijn middel, laat die door al het volk met al hun macht
inhalen, maar drommels gauw, zoo ge niet meer te drinken wilt
krijgen dan je lief zou zijn, Voor het roer zal ik wel zorg dragen,
heb daarvoor geen zorg,"
Luiwammes had niet noodig meer te vernemen, en begon dadelijk naar de twee vrijbuiters te zoeken, doch die waren reeds opgenomen en reeds eenigszins tot bewustzijn gekomen, Men knoopte
dadelijk de lijn los die aan den gordel van Philippe was vastgemaakt, en de gansche bemanning van den Kaaiman, met den
gezagvoerder aan het hoofd, trok die met alle macht aan, zeer
goed begrijpende, dat dit de laatste kans tot behoud was, die hun
overbleef,
Luiwammes gehoorzaamde. Pierre Legrand sprong op het halfdek,„Hoe is het?” vroeg hij,
„Wij drijven af," gaf de gezagvoerder ten antwoord,
„Dat weet ik ook wel, voor den drommel! Gooi het roer om
naar den wind, Wel, luistert hij er naar?"
Ja, zoo wat,"
„Ja,
„Goed, dan maar al door te loever." Daarop wendde hij zich tot
de equipage en gelastte: „Alles klaar om het anker te strijken?"
Er heerschte zulk een doodsch stilzwijgen dat men meende de
zwoegende admhaling van al die mannen te hooren.
„Geef acht!" beval Pierre. „Het roer geheel aan lij ! Nog verder, nog meer voor den drommel!"
Langzamerhand kwam het schip weer op streek . Pierre hield
al zijn aandacht gevestig op de slingeringen van het vaartuig. Op
eens klonk zijn bevel: „Laat vallen het anker."
Dof viel het anker neer, Toen was het een oogenblik van vreeselijke spanning . Het schip bleef snel naar de kust afdrijven, maar
van lieverlede verminderde zijn vaart . Eindelijk stopte het, draalde toen statig om, en lag toen met den boeg naar den wind,
Het anker hield, het schip was gered,
De bemanning deed een luid hoezee hooren, dat beantwoord
werd door de toejuichingen aan het strand, Doch het was hoog tijd
dat het schip in zijn vaart gestuit werd, want het was niet veel
veel dan vijftig vademen van de rotsen verwijderd.
„Het is toch een prachtig schip," verklaarde Pierre. „Hoe jammer zou het geweest zijn, oude jongen, als het hier zoo vlak bij
de haven ten onder was gegaan,"
„Het is ook gebouwd door Montbars," werd door Luiwammes
aangemerkt, „en zoo iemand daarvan verstand heeft, dan is
hij het!"
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XV,
HET TWEEGEVECHT.
Op het tijdstip waarop het, naar den eisch van ons verhaal,
noodig is dat wij ons opnieuw verplaatsen naar de herberg „De
Gekroonde Zalm", was het _ ongeveer twaalf uur des middags, en
baas Kornic, de eigenaar van dat etablissement, stond vrij droefgeestig in de post van zijn deur, met een vervaard gelaat starende
naar de onherstelbare schade die de storm van den verloopen
nacht veroorzaakt had, De waardige herbergier had aan niets
anders gedacht dan om stil in zijn wel beschut en goed gesloten
huis te blijven, en den ganschen nacht bevende en in doodsangst
doorgebracht, vandaar dat het tooneel waarover hij thans zijn
blikken liet gaan hem niet alleen verbaasde, maar tegelijk angstig
maakte bij de gedachte aan het ontzettende gevaar waaraan hij
zou hebben blootgestaan, indien hij niet zoo voorzichtig ware geweest om stilletjes thuis te blijven,
Het sloeg half een; vijf of zes zeelieden traden of beter gezegd
stormden de herberg in met zulk een onstuimigheid, dat baas
Kornic teruggeworpen werd en bijna onder den voet was geraakt,
Toch werd de man daar niet boos om, maar was nauwelijks en
met veel moeite weer in evenwicht gekomen of hij lachte luidkeels,
en gelastte aan drie of vier half uitgehongerde knechts, die als
schimmen door de zaal dwaalden:
„He, haast je, rept je, en zet wijn klaar voor de heeren."
Die heeren waren snaken met echte galgentronies, en ruwe
dronkaardsmanieren, wier kleeding bestond uit niet veel meer dan
lompen, maar wier zakken bij elk hunner bewegingen een zilverklank deden hooren, welke den herbergier als muziek in de ooren
klonk,
Baas Kornic had zich ten opzichte van de nieuwe gasten niet
bedrogen; zoodra hij hen zag, wreef hij zich genoegelijk in de
handen en zei binnensmond: „Mooi zoo! Daar komen de kaaimannen binnenvallen, dat geeft straks een vroolijk uurtje."
De zeelieden waren aan een der tafels gaan zitten, en begonnen te drinken, terwijl de een al harder schreeuwde dan de ander,
en alien tegelijk praatten, Later kwamen er nog meer opzetten,
en daarop nog weer anderen, zoodat na verloop van een uur de
zaal propvol was met drinkers en er zulk een rumoer heerschte
en zooveel lawaai werd gemaakt, dat de storm weer had kunnen
opsteken, zonder dat men daarvan iets zou gehoord hebben,
Meer dan honderdvijftig vrijbuiters waren opeengehoopt in een
ruimte waar eigenlijk voor niet meer dan zestig behoorlijk plaats
was, maar zij hadden zich, volgens hun zeer ter snede aangebrachte uitdrukking, zoo netjes gestuwd langs de tafels en de
toonbank, dat in het midden van de zaal nog voldoende ruimte
overbleef, voor den heen en weer loopenden herbergier en zijn
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knechts. Die liepen dan ook onophoudelijk dan hier, dan ginds en
wisten niet hoe zij gauw genoeg bedienen zouden. Baas Kornic
ontkurkte zelf de flesschen, en bleef ijverig bezig de glazen zijner
bezoekers te vullen.
Eindelijk werd de menigte in de zaal zoo groot, dat, evenals
bij opkomenden vloed, de stroom der klanten van lieverlede naar
den achtergrond drong, dáár overliep, en dan de aangrenzende
vertrekken vulde,
Martial en bootsman Aguirre nog weinig gewend, ten minste
wat den eersten betreft, aan de ongebonden manieren van de
vrijbuiters, hadden zich met veel moeite een doortocht weten te
banen, en waren er in geslaagd, om zoo goed en kwaad dit ging
een plaatsje te verkrijgen aan een tafel, die reeds bezet was door
een dozijn vrijbuiters, die half dronken, en zwaar dampende met
dobbelsteenen wierpen en onophoudelijk handen vol goud uit hun
diepe zakken haalden,
Martial keek met eenige belangstelling naar het zonderlinge
schouwspel dat hij voor oogen had, en liet, ondanks de aansporingen van zijn metgezel, zijn glas onaangeroerd op tafel staan,
zonder er over te denken dit uit te drinken.
Inmiddels werd de vroolijkheid hoe langer hoe luidruchtiger;
de wijn en de brandewijn stegen naar het hoofd; toornige en uitdagende uitroepen, uittartingen en uitdagingen begonnen zich te
mengen onder het gelach en gezang, en hier en daar ontstonden
kloppartijen, die door Kornic en diens knechts hoe langer hoe
moeilijker konden worden bijgelegd.
Toen de zaken tot die hoogte waren gekomen, trad een groat,
knap jongmensch, van zeven- of hoogstens acht-en-twintig jaar,
trotsch van trekken en met iets spotachtigs in zijn gelaat, vlug
en ongedwongen de zaal binnen.
Die nieuwe gast was uiterst elegant gekleed; een fanfarrona
van fijn goud liep om den bol van zijn hoed, die prijkte met kostbare veeren en als uitdagend op één oor stond. De rechterhand,
zeer blank van kleur, en aristocratisch van vorm, half verborgen
onder een overvloed van rijke kanten, rustte op den greep van
zijn degen,
Binnen gekomen wierp hij een trotschen blik op zich heen,
alsof hij iemand zocht; daarop liep hij met vasten tred naar de
tafel waaraan Martial en Aguirre plaats hadden genomen, brutaal wegduwende allen die hem in den weg stonden, doch die ook,
dit zij te hunner eer gezegd, zich haastten ruimte te maken, na
zijn eerste aanmaning.
Bij die tafel gekomen boog de jonge man zich naar de spelers
toe en zei: „Het schijnt dat men hier schik in zijn leven heeft,
Schikt op voor den drommel, ik wil meedoen."
„Wel zoo, zijt ge daar, ridder?" dus werd hij begroet door verscheiden vrijbuiters die hem vergenoegd aankeken, „Wees wel
kom, neem plaats,"
.

,
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„Sinds wanneer zijt ge hier?" vroegeen van hen.
„Nog niet langer dan een uur. ik liet mijn schip achter in de
haven Margot, en daar ben ik nu."
„Dat is goed! Hebt ge een voordeelige expeditie gemaakt?"
„Wis en zeker! Zijn dan de gavachos niet ons aller bankiers?"
vroeg hij spotachtig lachend,
„Dus kom je rijk terug'?"
„Zoo vermogend als vier ontvangers-generaal."
„Dan komt ge juist bij tijds, want het is een zeer geschikt
oogenblik om een trist te maken," 1) merkte een der spelers aan.
„Die duivelsche Nantees schijnt gezworen te hebben, dat hij onze
zakken leeg zal pompen. Kijk daar maar eens even welk een
stapel hij al vóór zich heeft liggen, mijn beste kapitein."
„Ba!" schreeuwde de Nantees met een groven lach, terwijl hij
nonchalant grabbelde in het groote aantal goudstukken die vóór
hem opgehoopt lagen. „Dat alles beduidt nog niets, ik reken er
nog driemaal zooveel te winnen."
„Dat willen wij dan toch eens zien, brave jongen!" werd hem
tartend toegevoegd door den jongen man, dien men aangesproken
had als ridder en kapitein.
„Wanneer doet ge mee, kapitein?" vroeg de Nantees.
„Wel wat drommel, dadelijk!" luidde het antwoord van den
kapitein, en terwijl hij even de hand op den schouder van Martial
drukte, zei hij tegen dezen: „Ga hier vandaan, kameraad."
Martial rilde bij die aanraking, doch verroerde zich niet, De
kapitein wachtte een oogenblik.
„Hoe is het?" hernam hij weer met de hand op den schouder
van Martial drukkende, doch nu vrij wat f orscher, „Zijt ge misschien doof, kameraad?"
Martial keerde zich half om, en keek den kapitein strak aan.
„Neen," antwoordde hij kortaf,
„Zoo," hernam de kapitein, „Zijt ge niet doof? Nu dit doet
mij genoegen voor je, maar waarom sta je dan niet op?"
„Waarschijnlijk omdat ik daar geen lust toe heb," gaf Martial
droogweg ten antwoord.
„Hum!" liet de kapitein hooren, met gefronst voorhoofd. „Dat
wordt waarachtig grappiger dan ik had gedacht,"
„Vindt ge?"
„Wis en waarachtig!" Toen wendde hij zich tot de avonturiers,
die uitgelokt door die bitse woordenwisseling in troepjes achter
hem waren komen staan, en zei tegen hen: „Maakt plaats bij
de deur!"
,,Waarom wil je bij de deur plaats hebben?" vroeg Martial
schijnbaar nog steeds zeer kalm.
„Omdat ik, waarde heer, als ge geen lust hebt om op te staan,
1)

Een term bij dit dobbelspel gebezigd.

142
tot mijn spijt genoodzaakt zal zijn je de deur uit te gooien," antwoordde de kapitein op spotachtig beleefden toon.
„Ge zijt gek!" beet de ander hem toe, trok minachtend de
schouders op, en dronk zijn glas in één teug leeg.
De kapitein was onwillekeurig eenigszins verbaasd bij die ferme
en besliste houding van Martial, en keek hem even aan met verrassing, gepaard aan nieuwsgierigheid,
„Luister eens even, jongmensch," hernam hij, „gedraag je niet
als een kwade jongen, ge weet waarschijnlijk niet wien je voor
hebt,"
„Neen, dat weet ik werkelijk niet," gaf Martial ten antwoord,
„maar het kan mij ook bitter weinig schelen, Ik heb gehoord, dat
men je kapitein noemt, en den titel geeft van ridder, maar mijns
inziens volgt daaruit volstrekt niet, dat gij het recht hebt mij
lomp te behandelen."
„O! Zoo!" grijnsde de ander, „Weet dan nu, mijnheer, dat ik
de ridder de Grammont ben."
„Ik ken geen ridder de Grammont, en ik herhaal, dat het mij
eigenlijk ook niets kan schelen."
Na die woorden ,kort en bondig geuit, scheen het alsof ieder
in de zaal door schrik en angst bevangen werd .
De ridder de Grammont 1) was iemand van buitengewone lichaamskracht en niet geëvenaard in het hanteeren der wapens,
vandaar dat hij ontzien werd door al die mannen, die toch en
terecht zich er op konden verheffen dat zij geen vrees koesterden; maar bij meer dan een gelegenheid hadden zij de bewijzen
gezien van zijn bijna bovenmenschelijke kracht en woesten moed .
Langzaam en bedaard nam de ridder zijn hoed van het hoofd en
legde dien op een tafel, daarna zei hij:
,,Nu dan, vriendlief, thans zijt ge bekend met mijn naam en
titel, en blijft mij niet anders over dan je te uwen koste te doen
ondervinden waartoe ik in staat ben, en bij den hemel, dat zult
ge spoedig genoeg gewaar worden."
Bleek doch kalm stond Martial op, en antwoordde: „Pas op,
neem je in acht! Wij kennen elkaar niet, en gij hebt geen reden
om twist met mij te zoeken. Toch hebt ge mij zonder eenige aanleiding beleedigd, Ik wil dit vergeten, thans is het daarvoor nog
niet te laat, maar ga dan ook heen, want ik zweer het je bij God,
dat mijn geduld nu ten einde loopt, en zoo ge het waagt mij met
een vinger aan te raken, dan breek ik je zooals ik dit glas breek!"
Hij wierp na die woorden het glas dat hij in de hand hield op
den grond, zoodat het vergruizeld werd. De vrijbuiters barstten
los in daverend gelach,
„Bravo! Mooi zoo!" riep de kapitein spotachtiger dan ooit. „Dat
1 ) Hij droeg werkelijk dezen naam, en behoorde tot dat zeer oude
adellijke geslacht,

143
was was waarachtig een prachtige preek, maar nu begint het mij
meer dan te vervelen. Ruimte daar, en jij de zaal uit!'
Woest viel hij op den jongen man aan, die echter op al de
bewegingen van den ridder scherp acht had geslagen, en ter zijde
week; doch daarna was het alsof er vlammen uit zijn oogen schoten en evenals een tijger sprong hij op zijn tegenstander los, greep
hem bij den nek en aan zijn gordel, balanceerde hem een oogenblik boven het hoofd, ondanks al zijn pogingen om zich te bevrijden, en wierp hem daarna op straat, waar hij als een blok neerviel,
Na zulk een bewijs van verwonderlijke kracht aan de vrijbuiters
te hebben gegeven, bleef de jonge man achteloos tegen een tafel
leunen en kruiste de armen over de borst; maar de ridder was
dadelijk opgestaan, en stortte onmiddellijk daarop met den degen
in de hand de zaal binnen, brullende van woede; zijn gelaat was
doodsbleek, en schuim stond op zijn lippen, die door kwaadheid
ineenkrompen,
„Zijn leven! Zijn leven moet ik hebben!" bulderde hij,
„Ik heb geen wapens; zijt ge van plan mij te vermoorden?"
vroeg Martial, nu ook spottend, zonder één enkele beweging te
maken om den stoot af te weren, waarmede hij werd bedreigd, De
kapitein bleef stilstaan en mompelde met heesche stem: „Dat is
zoo! Toch moet hij sterven! Geeft hem een degen, een dolk, of
welk wapen ook, 't doet er niet toe,"
„Op dit oogenblik wil ik niet vechten," verklaarde Martial
kortaf.
„Och! De lafaard! Hij is bang!" sarde de ridder.
„Ik ben niet bang, en evenmin ben ik een lafaard," hernam
Martial, „maar ik heb medelijden met je, Als wij thans gingen
vechten, dan zou ik je dooden, want de toorn maakt je nu dronken en blind,"
Onbemerkt, door het tumult veroorzaakt door dit hevige geschil,
was nog een ander personnage, vergezeld door verscheiden liedera
de zaal binnengetreden, en kwam plotseling tusschenbeiden, door
den kapitein forsch op den schouder te slaan, De laatste draaide
zich dadelijk om, alsof een slang hem had gestoken, maar toen
hij den man gewaar werd, die koel en in waardige houding vóór
hem stond, week opeens al zijn opvliegende drift, en hij liet de
punt van zijn degen zakken, hoeirel dit gepaard ging met een
zenuwachtige rilling over geheel zijn lichaam, „Moutbars I" mompelde hij met versmoorde stem,
Werkelijk was het die vermaarde flibustier, die slechts een
oogenblik genoot van zijn triumf over dit doldriftige gemoed, en
toen het woord nam, „Grammont," zoo begon hij met snijdende
stem, „uw tegenstander heeft gelijk, Gij zijt thans niet in staat
om te vechten."
„Zoo!" sprak de ander, „Gij stelt u dus ook al tegen mij!"
„Ge zijt half gek!" hernam de ander en trok even de schouders
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op. „Ik wil je alleen maar beletten een groote dwaasheid te
begaan."
Zoodra de vrijbuiters Montbars in het oog hadden gekregen,
hadden zij zich zeer onderdanig teruggetrokken, zoodat er nu midden in de zaal een vrij groote ruimte was ontstaan.
„Die man heeft mij onteerd, dus moet hij sterven," hernam de
ander en stampte van woede op den grond,
Martial kwam een paar passen naar voren, en sprak op zulk
een waardigen toon, dat al de aanwezigen bij dit vreemde tooneel
er door verrast werden: „Toch niet, mijnheer, gij hebt veeleer u
zelven onteerd door de lompe en onbeschofte behandeling, die gij
mij hebt doen ondergaan. Ik heb niets gedaan dan mij verdedigd,
en getracht een daad te voorkomen u en mij onwaardig. Tegen u
koester ik zoo min haat als wrok, want ik beschouw u, en dit verklaar ik hier ten aanhoore van allen, voor een man van eer; wat
tusschen ons is voorgevallen, beteekent niets; ik ben slechts behendiger geweest dan gij, en daarmee is alles gezegd,"
Terwijl de jonge man zoo sprak, had Montbars hem zeer nauwkeurig gadegeslagen, en zijn strenge trekken namen een uitdrukking van welwillendheid aan, zoodat hij toen Martial zweeg den
kapitein aanzag en tot hem zei: „Dat was flinke taal. Hoe denkt
gij daarover, ridder? Toont hij zich geen fermen kerel?"
De kapitein bleef een oogenblik onbeweeglijk, met nedergeslagen blik, en overweldigd door een ontroering die hij, ondanks zijn
groote zelfbeheersching, niet meester kon worden; eindelijk hief
hij het hoofd op; een koortsachtige gloed kleurde zijn gelaat, en
terwijl hij zich boog voor den jongen man die vlak vóór hem
stond, voegde hij hem toe: „Ja, bij den hemel! gij zijt niet alleen
een ferme en flinke kerel, maar wat meer zegt iemand met een
edel gemoed, Wat mij betreft ik heb mij gedragen als een wild
dier, en de harde les verdiend, die gij mij gegeven hebt, Vergeef
het mij, mijnheer, want ik beken mijn ongelijk,
„Mijnheer, dat is te veel!" antwoordde Martial,
„Neen, mijnheer, het is integendeel zeer goed!" verklaarde
Montbars,
„En thans nog een laatst verzoek, mijnheer," hernam de kapitein.
„Ik ben tot uw dienst, mijnheer."
„Doe mij de eer den degen ,net mij te kruisen, mijnheer,"
„Mijnheer!. .
„Neen," drong de ander aan, „weiger mij dit niet! ik gevoel
niet de minste boosheid meer tegen u, doch mijn eer vereischt
dat gij mij die genoegdoening geeft, al ware 't alleen," voegde
hij er met droevigen spot bij, „om mij gelegenheid te geven het
stof van mijn kleeren te schudden,"
„Maar gij ziet, dat ik geen wapen heb."
„Dat is zoo, mijnheer," zei Montbars, die tegelijk zijn eigen
degen uit de schede trok om hem dien aan te bieden. „Wees dus
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zoo goed van dit zwaard gebruik te maken. De kapitein heeft
gelijk en gij moogt hem de gevraagde genoegdoening niet weigeren.
14,
„Daar denk ik ook niet aan, en gaarne wil ik gebruik maken
van uw degen, maar waar zullen wij vechten?”
„Hier, zoo gij dat goedvindt."
„Het zij zoo, mijnheer."
De beide tegenstanders ontdeden zich van hun wambuizen en
stelden zich in postuur. De gelagkamer van de herberg leverde op
dit 'oogenblik een vreemd schouwspel op De vrijbuiters hadden
zich van lieverlede naar rechts en links teruggetrokken en waren
op de tafels geklommen, thans zwijgend en doodstil, maar in
spanning de hoofden over elkaars schouders naar voren stekende,
om met scherpen blik het gansche verloop van het tweegevecht
gade te slaan,
Nadat zij elkaar beleefdelijk hadden gegroet, sloegen de beide
strijders de degens aan, Reeds dadelijk na de eerste uitvallen bespeurden de omstanders, dat de beide mannen van meer dan gewone ervarenheid waren. Ondanks de snelheid van den kapitein,
bleef Martial, als vastgeworteld, onbeweeglijk op zijn plaats staan,
terwijl de punt van zijn degen niet uit de gevechtsstelling kwam;
het was of zijn handgewricht van ijzer was
De ridder de Grammont, niet alleen hoogst bedreven in alle
lichaamsoefeningen, maar wiens aangeboren kracht nog verhoogd
werd door de schaamte over zijn vroegere nederlaag, bood aan
zijn tegenpartij eveneens duchtigen wederstand. De kapitein had
nu al zijn koelbloedigheid herkregen, en bestuurde zijn degen met
uitnemende sierlijkheid en vaardigheid.
Zoo verliepen enkele minuten, zonder dat men in de zaal, hoeveel menschen zich daar ook bevonden, iets anders hoorde dan
de zwoegende ademhaling der beide strijders en het onheilspellende gekletter van staal op staal, Onder al de aanwezenden was
Montbars misschien de eenige, die doorzag dat Martial, zoowel
door vaardigheid als omzichtigheid, de meerdere van den kapitein
was. Toen de ridder weder eens een uitval had gedaan, pareerde
Martial die, en beantwoordde toen met een wederstoot zóó snel
en zóó behendig, dat als hij zijn degen niet had ingehouden, de
kapitein door en door zou gestoken zijn.
Ondanks zichzelven stelde Montbars groote belangstelling in
dien strijd, misschien te meer omdat hij zich geen rekenschap kon
geven van de manier waarop die door den jongen man gevoerd
werd; hij volgde dus met een zekeren angst, die zich onwillekeurig op zijn gelaat afteekende, de verschillende phases van dit
„
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zonderlinge tweegevecht, en vroeg zich af hoe daarvan de afloop
zou wezen, toen de kapitein opeens een paar stappen achteruit
deed, zijn degen liet zakken, en zeide: ,,Gij zijt gewond?"
„Ja," antwoordde Martial, en maakte tegelijkertijd dezelfde
beweging als de kapitein.
De Zeeschuimers.
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Zijn schouder was even geschramd door de punt van des ridders
degen, en enkele druppels bloed kwamen te voorschijn.
„Thans is het genoeg, heeren," verklaarde Montbars, die zich
tusschen hen plaatste.
„Wel drommels!" viel de kapitein uit, „ik verlang er ook volstrekt niet naar om opnieuw te beginnen, en verklaar ronduit dat
ik voor den tweeden keer het onderspit heb moeten delven, Die
heer schijnt er een eed op gedaan te hebben dat hem, ook van dit
zaakje, al de eer zou toekomen, want als hij gewild had, zou hij
mij reeds tienmaal overhoop hebben kunnen steken,"
„Maar, mijnheer... " begon de jonge man.
„Ba!" riep de ander luchtig, „Denk niet dat ik de dupe ben van
dit niets beduidende wondje, neen, mijnheer, bij u vergeleken
ben ik niet veel meer dan een eerstbeginnende, Hier is mijn hand,
neem die aan, want ik geef je de verzekering dat het de hand is
van een vriend!"
„Gaarne neem ik die aan, mijnheer," gaf Martial ten antwoord,
„Houd u er van overtuigd, dat gij mij daardoor een zeer groot
genoegen verschaft,"
„Luister eens even, beste Grammont," zei Montbars lachende,
„ge zijt waarlijk meer gelukkig dan behendig geweest, Die heer
heeft zeer rechtschapen gehandeld, want je hebt je niet bedrogen
en het is juist zooals ge gezegd hebt, dat hij je gemakkelijk had
kunnen dooden, zoo hij dit gewild had,"
„Laten wij, als ik u verzoeken mag, daarover nu niet .meer
spreken," sprak de jonge man dringend.
„Juist het tegendeel, laten wij er wel degelijk over spreken,"
viel de kapitein uit met ruwe openhartigheid, „Ik heb, dit zeg ik
nog eens, dit lesje hard noodig gehad, maar gij kunt er op rekenen, kameraad, dat het in mijn geheugen zal blijven, Hoe drommels jammer dat zulk een flinke kerel als gij, geen zeeman is,"
„Maar mijnheer, ik ben niet anders."
„Waarlijk! Zijt gij zeeman?" werd hem met eenige ingenomenheid gevraagd,
„Zeker!" werd daarop door Luiwammes geantwoord, die het
gansche gesprek had aangehoord en dichterbij was gekomen, „En
als bewijs daarvan kan dienen, dat die heer mijn tweede officier
is, en ik zelfs aan hem gedeeltelijk het behoud van mijn schip verschuldigd ben."
„Wel weergaasch !" riep de kapitein, „Dat treft uitmuntend !
.ls ge er lust in hebt, dan zullen wij samen een tochtje langs de
kust doen, om die schelmachtige gavachos het vuur na aan de
schenen te leggen."
„Een oogenblikj e !" zei Luiwammes, „Laat mij hem tenminste
aan Montbars voorstellen, Daartoe juist had ik hem verzocht hierheen te komen,"
„Maar naar mij dunkt heeft hij zich zelf reeds voldoende voorgesteld," merkte de vrijbuiter lachend aan, „en oude kameraad,
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hij kan het nu wel buiten jou stellen, want ik zelf stel mij borg
voor hem,"
Martial voelde zich gestreeld door die fijne lofspraak, en boog
voor Montbars, terwijl een blos van genoegen zijn gelaat kleurde.
XVII,
DE BROEDERS DER KUST,
Was het tengevolge van verborgen beweegredenen, of van een
vooraf genomen besluit, dat Martial, bij de door ons medegedeelde
gebeurtenissen, zich zoo ferm en zoo beslist gedragen had?
Met zekerheid durven wij dit niet bepalen. Misschien had de
jonge man, even dapper als trotsch van inborst, zijn bloed voelen.
opbruisen bij de onbeschofte beleediging, die hij zoo onverwacht had ondervonden, en had hij, ondanks zich zelven, zich
laten vervoeren door zijn rechtmatige verontwaardiging, Misschien ook had hij geveinsd, en een heviger toorn doen blijken
dan hem werkelijk bezielde, om daardoor gretig gebruik te maken
van een gelegenheid hem door het toeval zoo gunstig aan de hand
gedaan, en zich tegelijkertijd aan de vrijbuiters, die in dergelijke
zaken zulke goede beoordeelaars waren, te doen kennen, als een
vastberaden man, die zich niet gemakkelijk door iets hoegenaamd
uit het veld zou laten slaan, en tevens, wat bij dergelijke menschen ook van groot gewicht zou worden geacht, als iemand die
met meer dan gewone kracht was bedeeld,
Mocht dit laatste zijn bedoeling geweest zijn, dan kon hij
meehen dat het succes zijn verwachtingen overtrof, want de vrijbuiters, die hem eerst met een medelijdend lachje als het ware
half hadden uitgejouwd toen zij zagen dat hij den strijd aanvaardde tegen een hunner geduchtste kampioenen, waren geheel
van meening veranderd, nu zij gezien hadden wat door hem
kon worden uitgericht ; zij beschouwden hem nu niet alleen
met zekere nieuwsgierigheid maar ook met vrij wat sympathie, die
zelfs gekenmerkt werd door eenig ontzag Niet een der vrijbuiters
was dan ook de dupe geweest van de wijze, waarop hij gewond
was, en door zulk een innemende inschikkelijkheid zijnerzijds had
hij zich een algemeene welwillendheid verworven.
Schijnbaar zonder iets te merken van den indruk dien hij op
de menigte had gemaakt, bleef de jonge man in eerbiedige houding
voor Montbars staan, gereed tot beantwoording der vragen die
door dezen aan hem mochten worden gedaan
De vermaarde vrijbuiter was iemand lang van gestalte, Op dit
tijdstip van ons verhaal was hij reeds ver boven de vijftig, en zijn
mannelijk gelaat, dat in de dagen zijner jeugd zeer schoon moest
geweest zijn, droeg de onuitwischbare sporen van veel strijd en
menig verdriet, dat ongetwijfeld zijn deel was geweest in den
loop van zijn avontuurlijk leven, De kleur van zijn gelaat was
.

.
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vaalbleek, zoo iets als de kleur van een doode, en het had een
uitdrukking van koele wreedheid en onwrikbare standvastigheid,
waardoor zoowel vrees als eerbied werden afgedwongen. Zijn
donkere zwarte oogen schitterden met zulk een onheilspellenden
gloed, dat het onmogelijk was zijn blik te verdragen; doch zijn
manieren waren los en ongedwongen, geheel als die van een
edelman uit een oud geslacht. Zijn hoogst eenvoudige kleeding,
— borduursel ontbrak daaraan geheel en al, -w- viel alleen in het
oog door bijzondere netheid, en zweemde'' overigens naar die van
de matrozen die hem omringden. Om den hals droeg hij een gouden ketting waaraan een goud fluitje hing, en dit was met zijn
degen van gepolijst staal, het eenige wat hem van zijn metgezellen
onderscheidde,
Na eenigen tijd den jongen man zoo nauwlettend te hebben
aangezien dat deze er eenigszins ongerust door werd, zei hij op
goedhartigen toon tegen hem: „Nu, naar ik hoop zullen wij iets
goeds van je maken.
„Mijn hoogste verlangen is om onder uw bevelen te dienen,
mijnheer," gaf Martial ten antwoord.
„Luiwammes heeft mij verzekerd dat gij een goed zeeman zijt."
„Ik ben vijftien jaar in de vaart geweest, mijnheer."
„Hum! Vijftien jaar! Hoe oud zijt ge dan jongmensch? Ge
schijnt mij toch nog te jeugdig voor zulk een zeerob."
„Twee en twintig jaar, mijnheer; op mijn zevende ging ik als
scheepsjongen aan boord, en sinds dien tijd ben ik altijd op zee
geweest."
„Zeker toch altijd slechts ter kustvaart?"
„Neen mijnheer, dat zoozeer niet, Met de Vlamingen ben ik
op de haringvisscherij uit geweest, met de Bayonners op de wah
wischvangst, en met de Hollanders naar het land der specerijen,"
De vrijbuiter schudde droevig het hoofd, en he rn am terwijl hij
een doordringenden blik op Martial vestigde: „En dus verlangt ge
nu om je bij ons aan te sluiten?"
„Zooals ik u. reeds gezegd heb, is dit mijn grootste begeerte."
„Zijt ge ongelukkig?" werd hem gevraagd met een droefgeestig
lachje.
Bij die vraag, waarop hij volstrekt niet verdacht was geweest,
ontstelde de jonge man, die gevoelde dat hij bleek werd, zoodat
hij niet zonder verlegenheid stamelde: „Ik?"
„Ja! Ge zijt verliefd, nietwaar? Uw liefde wordt niet beantwoord, uw hart is gebroken, toen is bij je het denkbeeld ontstaan
om met ons op kruistocht uit te gaan, en hebt ge gretig de gelegenheid aangenomen die je toevallig werd aangeboden om aan
boord te komen van den Kaaiman."
„Maar...." begon hij.
„Ja, zoo is het. Die dwaasheid is je bijna zwaar te stade gekomen, arme jongen, doch blijf kalm, Ik sta er niet op om uw
geheimen te kennen. Ge zijt twintig jaar, jong en knap, het is de
"
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gewone geschiedenis en daar is niet veel bijzonders aan, bijna
iedereen moet daaraan tol betalen," voegde hij er bij en streek
met de hand over het klamme voorhoofd. „Dus is het uw verlangen om op avonturen uit te gaan?"
„Ja,, "
„Welnu, het zij zoo. Gij zijt dan voortaan een der onzen, God
geve dat gij nooit berouw zult gevoelen over het noodlottige
besluit, dat thans door je genomen is,"
„Het is mijn vast besluit," werd op stelligen toon verklaard.
„Dan is daarmee alles gezegd. Het ga je goed, mijn jongen."
„Zoo, zoo!" deed de ridder de Grammont hooren, die hen thans
genaderd was. „Nog altijd in gesprek? Wel drommels, Montbars,
ge legt te zeer beslag op onzen nieuwen metgezel, niemand kan
een woordje met hem praten."
„Ga je gang," antwoordde de vrijbuiter lachend. „Wat hebt ge
hem te zeggen?"
„Iets wat ik gaarne had dat ook door jou gehoord werd,"
Daarop wendde hij zich tot den jongen man en zei tegen hem:
„Luister even, Tot nu toe heb ik er altijd op gestaan, om zoo eenzaam te leven als een beer, en heb hardnekkig geweigerd om mij
aan iemand te hechten, want ik wilde geen kameraadschap sluiten
dan met een man zooals ik zelf, als uit graniet gehouwen . Gij zijt
zoo'n man, wilt ge mijn maat wezen?"
„Ik geloof het wel," verklaarde de jonge man opgetogen,
„Goed! Sla toe, dan zijn wij broeders!"
Tegelijk bood hij hem de hand, en zonder aarzelen reikte Martial hem de zijne.
„Hoe heet ge, broeder?"
„Martial,"
„Zoo, maar dat is toch geen naam voor een avonturier, ik zal
je een anderen geven,"
„Zooals u wilt,"
„Onder broeders zegt men altijd „jij en „jou",“
„Zooals je wilt dan, broeder,"
„Best! En nu uw naam, Voortaan zult ge Francoeur heeten, en
als ik mij niet erg vergis, dan zal die naam zeer spoedig onder
ons een goeden klank verkrijgen,"
„Bij den hemel! Daarvoor zal ik mijn uiterste best doen, daar
kunt ge staat op maken,"
Montbars had naar die haastige samenspraak van de beide
jongelieden geluisterd met een glimlach, die hem eigen was, en in
niet veel meer bestond dan een lichte omkrulling der lippen,
Martial of Francoeur, want in het vervolg zullen wij hem zoowel met den eenen als met den anderen naam aanduiden, was in
de wolken door opgewondenheid; zulk een gelukkige samenloop,
overtrof al zijn verwachtingen,
„En daar gij zoozeer verlangt onder mij te dienen, zult ge voldaan warden," sprak Montbars, die daarop met de vuist op de
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tafel klopte en riep: „Heidaar! mannen van den Kaaiman! Komt
eens hier,"
Terstond sprongen de matrozen van hun tafeltjes op. Montbars
keek een oogenblik met zichtbare voldoening naar die ferme kerels
met gebruinde gezichten; daarop nam hij het woord te midden
van de grootste stilte die onder al de aanwezigen heerschte.
„Broeders der Kust," dus began hij, .,,officieren, bootslieden en
matrozen, onze broeder de Maloër, die aan boord diende als
luitenant is door een kanonskogel van de gavachos gedood tijdens
de entering van het galjoen la Santissima Trinidad, Gebruik makende van de macht die mij is toegekend bij de monsterrol door
ie allen gete&end bij ons vertrek uit Port-de-Paix heb ik er over
nagedacht om de plaats van den Maloër te vervullen door een
vastberaden man en echt zeeman zooals hij was; maar broeders,
ieder van jelui is geschikt voor die betrekking, want de meesten
zijn reeds meer dan eens aanvoerders geweest van verschillende
expedities; en om dus onder je geen aanleiding te geven tot
jaloezie, heb ik niemand uit de equipage willen benoemen, Mijn
keus heeft zich bepaald op dezen man hier," Bij deze woorden
legde hij de hand op den schouder van den jongen man, wiens
gelaat gloeide van vreugde en trots, „Gij zijt reeds met hem bekend, gij hebt hier kunnen zien waartoe hij in staat is; hem benoem ik tot luitenant op de schoenerbrik de Slang, waarover ik
de eer heb het kommando te voeren, Erkent dus Francoeur in dien
rang en gehoorzaamt hem in alles wat den dienst aangaat, waartoe de monsterrol, die vrijwillig door je is goedgekeurd en onderteekend, je verplicht."
Die toespraak werd gevolgd door een goedkeurend gemompel,
dat weldra overging in algemeene toejuiching, Vervolgens traden
de vrijbuiters de een na den ander vóór om den nieuwen officier
de hand te drukken en hem gehoorzaamheid te beloven. Na de
vervulling van dien plicht rangschikten zij zich weer achter
Montbars,
„Broeders," dus sprak Martial hen daarop toe, „Ik ben wel is
waar nog te jong om er naar te haken, het bevel te voeren over
mannen zooals gij zijt, maar vergeet mijn leeftijd, denkt ook niet
aan wat ik heb mogen volvoeren aan boord van onzen armen
Kaaiman, doch wacht, alvorens mij te oordeelen, en wees er van
verzekerd, dat ik met Gods hulp de keuze zal rechtvaardigen,
waarmede ik door Montbars ben vereerd,"
„Broeders, ik heb hier nog slechts één woord bij te voegen,"
riep Grammont, „maar vergeet dit niet, Francoeur is mijn maat!"
Een luid hoezee was het antwoord der vrijbuiters, Juist op dat
oogenblik kwamen drie of vier personen de herberg binnen,
„Kameraden," zei Montbars, „gaat nu heen, ik moet hier alleen
blijven met diegenen onzer broeders, welke in verschillende omstandigheden reeds een kommando hebben gevoerd als leiders der
expedities,"
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Zelfs een order van den Sultan van Deli was nooit spoediger
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waren slechts enkele vrijbuiters in de zaal achtergeblevén. Het
waren Montbars, Grammont, Luiwammes, Pierre Legrand, Michel
de Baskier, Francoeur, Drack, de Poleter, Philippe, Pitrians en
nog een elfde, die zich zoo behoedzaam in zijn mantel had gewikkeld, dat het onmogelijk was hem te herkennen. Uitgezonderd
Martial, waren allen oude Broeders der Kust en de kern van de
vrijbuiters, mannen die in tal van ongelijke gevechten den dood
hadden getrotseerd, en daden bedreven hadden van ongehoorde
stoutmoedigheid. De ridder de Grammont scheen met zijn oog de
leden der vergadering te monsteren, en wendde zich opeens tot
Pitrians die onbeweeglijk bij de deur stond, die door hem gesloten was,
„Zeg eens, jij daar, kerel," viel hij barsch uit, „wat voer je daar
uit? Zorg dat je dadelijk weg komt, of anders...."
„Een toontje lager, ridder!' werd hem droogweg door Philippe
toegevoegd. „Pitrians staat dáár omdat ik het hem gelast heb, en
zal er blijven tot dat ik hem zeg, dat hij kan heengaan."
De ridder wierp een zijdelingschen blik naar den jongen man,
want Grammont en Philippe mochten elkaar niet lij den. Waarom?
Dit kon eigenlijk niemand verklaren; misschien was zelfs aan hen
beiden de oorzaak daarvan onbekend, Hoe dit zij, zeker was het
dat er tusschen hen een onoverkomelijke weerzin bestond, waarvan zij zich wellicht zelf geen rekenschap wisten te geven,
Iedereen wist het ook dat zij zóó tegen elkaar gezind waren,
en er slechts een kleinigheid noodig was om die haat tot openlijke uitbarsting te doen komen; er was niet anders te verwachten
zoodra er slechts eenige aanleiding bestond om die beide mannen
openlijk met elkaar in twist te brengen,
„Wat wilt ge daarmee zeggen?" vroeg Grammont op hoogen
toon, „Wilt gij ons hier misschien de wet stellen."
„Die heb ik altijd en overal aan mijn onderhoorigen, en meermalen ook aan mijn gelijken gesteld," antwoordde Philippe kortaf.
„Montbars heeft een uitdrukkelijk order gegeven, dientengevolge heeft die kerel dáár geen recht om te blijven, en ik eisch
dat hij van hier ga."
„Zijn aanspraak om hier te mogen vertoeven is minstens even
wettig als die van jou nieuwen kameraad, die, als ik het wel heb,
jonger lid is van vrijbuiterij dan hij,"
De twist dreigde hatelijk te warden, en daarom kwam Montbars
tusschenbeiden,
„Gij hebt beiden ongelijk," sprak hij beslissend. „Noch uw
maat, Grammont, noch uw pandeling, Philippe, zijn gerechtigd om
deze vergadering bij te wonen, en beiden moeten zich dus verwij deren,"
„Wat mij betreft, ik zal mij daar niet tegen verzetten," verklaarde Philippe terstond inschikkelijk, „en zoo kapitein Gram-
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munt, in plaats van als naar gewoonte grof en onbeleefd te zijn,
het gepast had geoordeeld om even te wachten, dan zou mijn
pandeling heen zijn gegaan, want ik zelf zou hem dit gelast hebben, Dat hij gebleven is, wordt alleen veroorzaakt daar ik over
hem tot de hier vereenigde broeders een paar woorden te zeggen
heb, die ik gaarne wenschte dat ook door hem zouden vernomen
worden."
„Laat dan hooren, broeder . Wij luisteren naar je,"
„Ik zal kort zijn."
„Waar moet dat op neerdraaien?" zei de ridder spottend,
„Volgens de bepalingen van onze wet, moet hij die een pandeling de vrijheid wil schenken, daarvan in den raad de verklaring
afleggen, en tevens de redenen ontvouwen die den meester tot het
nemen van zulk een besluit gebracht hebben. Zoo is het nietwaar?"
„Ja, zoo is het !" riepen de vrijbuiters genoegzaam eenparig,
„Pitrians, mijn pandeling, heeft in den afgeloopen nacht mijn
leven gered, met gevaar voor het zijne, verscheiden broeders
kunnen dit getuigen."
„Ik in de eerste plaats," verklaarde Luiwammes.
„En ik ook," bevestigde Pierre Legrand,
„Ik schenk Pitrians den tijd dien hij mij nog moest dienen
kwijt, Te rekenen van dit oogenblik erken ik hem als vrij en als
onze gelijke, Omhels mij, broeder Pitrians!"
„Van hartegaarne, en heb dank, broeder!" riep Pitrians uit,
die zich in zijn armen wierp. „Maar mijn schuld aan u acht ik
niet voldaan, broeder; al ben ik uw pandeling niet langer, toch wil
ik altijd uw vriend blijven,"
„Zóó heb ik het ook bedoeld, broeder!"
De overige flibustiers drukten Pitrians hartelijk de hand en
wenschten hem geluk met zulk een buitengewone onderscheiding,
want vrijstellingen werden onder de vrijbuiters hoogst zeldzaam
verleend.
„Ga nu heen, Pitrians," hernam Philippe, „men heeft je gezegd,
dat het hier je plaats niet is, en neem den maat van den ridder
met je mee, daar die hier evenmin mag blijven."
Grammont beet zich van woede op de lippen te meer daar hij
er niets tegen in kon brengen, maar opeens stak hij zijn arm uit
naar den man die zoo dicht in zijn mantel gewikkeld was, en wees
de andere vrijbuiters op hem,
„En die dáár ginds," vroeg hij, „is die ook al een vriend van
kapitein Philippe, en kent die zich daardoor het recht toe om onze
vergadering bij te wonen?"
„Werkelijk ben ik een der beste en oudste vrienden van kapitein Philippe," antwoordde de man in den mantel vrij koel, „en
spoedig zult gij daarvan het bewijs hebben, ridder."
„Goed, geef dan dat bewijs!" riep de ridder op hoogen toon.
De onbekende volgde met zijn blik Pitrians en Martial die uit
de zaal gingen; toen de deur achter hen gesloten was, trad hij in
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het midden van den kring, sloeg zijn mantel open, zette den hoed
af en sprak: „Hier hebt' gij het bewijs!"
„Mijnheer d'Ogeron!" riepen de vrijbuiters als in koor met
blijde verrassing.
„Ik zelf, mijn heeren. Zijt gij nu voldaan, kapitein Grammont?"
„Och, mijnheer! Hoe moet ik mij verontschuldigen!" betuigde
hij met een eerbiedige buiging voor den grijsaard, die door alle
vrijbuiters ten hoogste werd geacht en vereerd.
„Spreken wij daarover niet meer," antwoordde de heer d'Ogeron lachend, „wij hebben ons thans met vrij wat gewichtiger zaken
bezig te houden dan een nietsbeduidend verschil op te rakelen.
Mijns inziens zou het veel gepaster wezen, dat gij elkaar goedgemeend de hand drukte, en daarmee moet dan alles uit zijn."
Bij die voorgestelde schikking traden de jongelieden beiden een
stap achteruit.
„Gij schijnt dit niet van zins?" hernam hij. „Het zij zoo! Daarover valt dan niets meer te zeggen, En nu aan onze zaken. Aanvaardt jelui de voorstellen, die ik je door onzen broeder, Pierre
Legrand, heb laten doen?"
„Pierre Legrand, mijnheer," werd door Montbars uit naam der
vergadering ten antwoord gegeven, „heeft zeker ingevolge uw
uitdrukkelijk voorschrift, ons slechts oppervlakkig gesproken over
de zaak, die in ons algemeen belang moet beproefd worden, doch
volstrekt niet uit uw naam."
„En wat hebt gij hem geantwoord?"
„Wij hebben hem ten antwoord gegeven, mijnheer, dat die
expeditie hoogst gewaagd was, dat de Spanjaarden, gedekt door
geduchte versterkingen en aangevoerd door een hoogst ervaren
officier, niet alleen alle voorzorge n. zullen in acht nemen, maar
buitendien zich als leeuwen zullen verdedigen, dat wij dus
groot gevaar loopen van niet te slagen, met groote kans dat vele
der onzen geheel vruchteloos het leven er bij zullen inschieten,"
„Zoo, heeren, denk je er zoo over. Nu verzoek ik u echter ook
enkele oogenblikken naar mij te willen luisteren, Ik wil je niet in
herinnering brengen, dat ik het ben geweest, die in een vroeger
tijdperk aan ulieden, uit naam van Portugal, kaperbrieven heb verschaft, zelfs toen die mogendheid met Spanje in vrede verkeerde.
Ik wil evenmin melding maken van andere diensten, die ik zoo
gelukkig ben geweest je te hebben kunnen bewijzen, want, hiervan ben ik overtuigd, noch het een noch het ander is uit uw geheugen gewischt,"
„In geenen deele, mijnheer, Wij zijn geen ondankbaren, en
weten zeer goed hoeveel wij aan u verplicht zijn,"
„Ik wil mij dus liever bepalen tot het volgende, Ik kom uit
Frankrijk, en heb kardinaal Mazarin gesproken.... "
Een gevoel van hoog gespannen nieuwsgierigheid scheen de
gansche vergadering in ontroering te brengen, en de heer d'Ogeron
vervolgde
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„Zijn Eminentie heeft zich verwaardigd recht te doen wedervaren aan mijn dringende verzoeken, De kardinaal is tot het inzicht gekomen, dat mannen van uw stempel, mijn heeren, niet
langer gesteld moeten blijven onder den ban van de maatschappij,
Gij wordt dus niet meer beschouwd, als paria's, noch als zeeroovers, noch als kapers, maar van nu af als loyale onderdanen
van Zijn allerchristelijkste Majesteit, wier bestaan wettig door
den Koning is toegelaten en erkend, Dientengevolge verleent
Zijn Majesteit Koning Lodewijk XIV in zijn onuitputtelijke welwillendheid jegens u, u zijn hooge en volledige bescherming met
het recht om zijn vlag op uw schepen te hijschen, ulieden verder
geheel in uw vrijheid latende als tot heden; verder heeft het Zijn
Majesteit behaagd mij tot Gouverneur van al Zijn bezittingen in
den Atlantischen Oceaan te benoemen, Worden die voorwaarden
door je aangenomen, mijn heeren? Wilt gij mij in die hoedanigheid erkennen? Zijt gij bereid mij te gehoorzamen?"
„Leve de Koning!" juichten de flibustiers met geestdrift, „Leve
onze gouverneur!"
„Dank, mijn heeren, dank!"
„Mijnheer," begon Montbars daarop, steeds koel en waardig,
„die goedheden van den Koning maken ons hoogst gelukkig, De
keuze die op u gevallen is als onzen gouverneur is ons een bewijs
te meer van Zijner Majesteits welwillende gezindheid ten onzen
opzichte, Doch wij moeten elkander goed verstaan, Het blijft
immers toch vast en stellig bepaald dat niets in onze inwendige
organisatie veranderd wordt, en dus niemand, zelfs de Koning niet,
zelfs gij niet het recht verkrijgt zich daarin te mengen, nietwaar?"
„Dat zweer ik u op mijn eer," verzekerde de heer d'Ogeron.
„Goed, mijnheer, wij houden u aan uw woord, want wij weten
dat wij daarop staat kunnen maken. Thans kunt gij bevelen en
wij zullen u gehoorzamen,"
„Ik wil Tortue innemen,"
„Wij zullen het nemen," luidde het eenvoudige antwoord.
„Morgen zullen wij bijeenkomen om daarvoor de laatste maatregelen vast te stellen, Doch zoo gij dit goedkeurt, dan niet hier,
daar er te Port-de-Paix meer dan te veel spionnen zijn, Wij zullen
ons liever vereenigen op het eilandje Hondskop, morgenavond
tegen zonsondergang. Hoeveel manschappen rekent gij noodig te
hebben?"
„Niet veel, mits dat het ferme kerels zijn,"
„Dat zijn zij allen,"
„Daarin hebt gij gelijk. Welnu, gij, Montbars, Luiwammes en
Grammont moeten ieder vijftig uitgelezen mannen uit uw bemanning kiezen. Pierre Legrand zal er ook wel zoo veel weten bijeen
te krijgen, en die tweehonderd zullen voldoende wezen,"
„Dus morgen tegen zonsondergang gewapend op het eilandje
Hondskop,
„Wij zullen er zijn," werd door de flibustiers geantwoord.
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Toen ging men uiteen, en de heer d'Ogeron bleef alleen achter.
„Met zulke mannen," sprak hij in zich zelven, „kan men iets
uitrichten, want zij bezitten het instinct tot iets groots en verhevens. Maar zal ik er in slagen om hen te beheerschen, en hen
nuttig te maken voor het groote menschelijke gezin, waarvan zij
zich tot nu toe zoo hardnekkig afgescheiden hebben?"
Peinzend schudde de grijsaard herhaaldelijk het hoofd. Daarop
wikkelde hij zich diep in zijn mantel om niet herkend te worden,
en verliet op zijn beurt de herberg.

XVIII.
HET EILANDJE HONDSKOP.
Het eilandje Hondskop, waar de vrijbuiters zouden te zamen
komen, is een dorre klip, of beter gezegd een zandbank, waar
geenerlei gras of kruid groeit. Het ligt ongeveer twee kabellengten van Port-de-Paix, bij de kust van Sint-Domingo, waarvan het
gescheiden wordt door een kanaal dat alleen bij vloed bevaarbaar is,
Dat eilandje heeft een eigenaardigen vorm, die veel gelijkt op
den kop van een hond, waaraan het den naam, die het draagt, ontleent. Het strekt tot wijkplaats voor een onnoemelijk aantal
schildpadden, die er op zekeren tijd van het jaar haar eieren in
het zand komen leggen,
Het is zeer lastig om te landen op die kust die voor de vaartuigen niet de minste schuilplaats aanbiedt, doch desniettegenstaande of misschien juist daarom werd het door de vrijbuiters
bij voorkeur gebruikt als vergaderplaats, vooral als er beraadslaagd moest worden over gewichtige zaken, of maatregelen beraamd voor belangrijke èxpedities van de Vereeniging van de
Broeders der Kust.
Overigens was die plek ook zeer juist gekozen als men de
spionnen wilde ontwijken, want het was onmogelijk dit eilandje,
onverschillig van welken kant ook te naderen zonder dat dit
onverwijld bemerkt werd, door hen die er zich reeds bevonden.
Daarbij had men een onbelemmerd uitzicht over de zee, en als
men zelf niet gezien wilde worden, viel het gemakkelijk zich te
verbergen in een vrij ruime grot in het midden van het eilandje,
en waarvan de toegang te midden van een chaos van rotsen was,
waarschijnlijk van den bodem der zee opgeworpen door een dier
ontzettende en in deze streken zoo dikwerf voorkomende overstroomingen, die in den loop van slechts enkele minuten het aanzijn van al het aanwezige totaal veranderen,
De dag volgende op dien waarop het toeval de voornaamste
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aanvoerders der flibustiers in de zaal van de herberg „De Gekroonde Zalm" bijeen had gebracht, verlieten tegen zonsondergang verscheiden prauwen, meerendeels door één enkel man
bezet, op verschillende punten de kust van Sint-Domingo, en
namen met kracht van riemen de richting naar het eilandje
Hondskop, waar zij bijna tegelijkertijd aankwamen,
Nadat de prauwen op het strand waren getrokken, om te verhoeden dat die door de zee werden medegevoerd (want het was
onmogelijk die vaartuigen ergens aan vast te meeren) begaven
zij die er mede waren overgekomen zich ieder afzonderlijk naar
de grot op het midden van het eilandje, waarvan wij reeds melding maakten,
Natuurlijk was het in die grot zeer donker, maar daar er door
de eerst aankomenden voor gezorgd was om toortsen aan te
steken, die daarna recht in het zand werden gestoken, vonden zij
die na hen volgden genoegzaam licht om hun metgezellen te herkennen en zich te verzekeren dat geen verdacht persoon gelegenheid had gevonden zich onder hen te mengen,
De vergadering was niet talrijk en bestond in het geheel uit niet
meer dan elf personen, die waren: de heer d'Ogeron, Montbars
de Verdelger, Philippe d'Ogeron, de ridder Grammont, Pierre
Legrand, Luiwammes, Drack, de Poleter, Michel de Baskiër,
Martial en Pitrians; door bijzondere vergunning woonden de twee
laatstgenoemden de vergadering bij, de eerste omdat hij de maat
was van den ridder de Grammont, door wien deze uitzondering
was aangevraagd, en de tweede omdat Philippe d'Ogeron door
met zijn leven voor hem in te staan, toegang voor hem had verkregen, hoofdzakelijk om daardoor een gelijk voorrecht te genieten
als Grammont, en dezen, die gloeiend door hem werd gehaat, te
braveeren,
Toen de vrijbuiters allen in de grot bijeen waren, groetten zij
elkaar, namen waar zij slechts konden plaats op stukken rots, en
staken de pijpen op, waarna beraadslaging geopend werd onder
voorzitterschap van den heer d'Ogeron, wat door niemand bestreden werd, want èn door zijn ouderdom èn door zijn invloed dien
hij met zooveel recht op de Broeders der Kust uitoefende, werd
hij daarvoor de als aangewezen persoon,
Door den heer d'Ogeron werd herhaald wat hij den vorigen
dag gezegd had, maar thans tot in de kleinste bijzonderheden; hij
sprak over zijn reis in Frankrijk, en over zijn samenkomst met den
kardinaal de Mazarin; hij deed nog meer in het bijzonder uitkomen het groote voordeel dat voor de Vereeniging van de Broeders der Kust gelegen was in de zoo machtige bescherming van
Koning Lodewijk XIV, en drong bij de toehoorders er bijzonder
op aan dat de welwillendheid die de Koning zich verwaardigde
jegens hen te betoonen, door hen op den rechten prijs zou worden
gesteld, Daarna kwam hij op de hoofdzaak bij deze bijeenkomst,
de noodzakelijkheid namelijk, om ten spoedigste het eiland Tortue
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te heroveren, en dáár niet langer de Spaansche vlag te laten
wapperen, als ,het ware onder hun oogen, om hen te tarten en te
spotten met de onafhankelijkheid die zij zich vleiden reeds verkregen te hebben.
Die rede van den heer d'Ogeron, waarvan de woorden vooraf
met de meeste zorg gekozen waren, maakte veel indruk op de aanwezigen, aan wie daarbij menig streelend woord was toegevoegd.
Geen wonder dat die mannen, uit de maatschappij verbannen,
beschouwd als parias, door hun vijanden, de Spanjaarden als nietswaardige zeeroovers behandeld, zich inwendig gestreeld voelden
en trotsch werden bij de gedachte dat Koning Lodewijk een bondgenootschap met hen wilde aangaan en zich als het ware op een
gelijken voet met hen plaatste.
Door die aanbiedingen van den Koning verkregen zij in hun
eigen schatting meerdere waarde en verheugden zich er over dat
zij door hem tot iets dergelijks waardig werden geacht. De meesten hunner waren tot hun avontuurlijk en hachelijk leven gedwongen geworden, door omstandigheden geheel onafhankelijk van hun
wil, en haakten er heimelijk naar dit leven te laten varen én hun
plaats te hernemen in de maatschappij die hen had uitgestooten;
de woorden van den heer d'Ogeron vonden dus te sterker weerklank in hun gemoed nu zij daardoor meer hoop konden koesteren,
om in een niet al te ver verwijderde toekomst weer in het bezit
te komen van de voorrechten, die zij voor altijd meenden verloren
te hebben, en welke des te meer door hen betreurd werden daar zij
geloof den die nooit meer te zullen genieten. Zoo waar is het, dat de
mensch, hoe krachtig en zelfstandig hij zich ook moge gevoelen,
zich nimmer ongestraft van de maatschappij afscheidt, noch de
wetten waardoor zij bestuurd wordt verloochent, of er naar tracht
buiten haar en alleen voor -zich zelf te leven. Tegen alle dergelijke handelingen komt de wederzijdsche verplichting der menschen jegens elkaar ten sterkste in verzet.
bontbars had met buitengewone oplettendheid naar den heer
d'Ogeron geluisterd, en meermalen had hij terwijl deze sprak, zijn
voorhoofd, hoewel bijna onmerkbaar, gefronst, want hij had, en
misschien was hij de eenige, de geheime gedachten van den grijsaard geraden en het doel waarnaar deze streefde doorgrond.
„Minheer, dus begon hij, uit naam zijner metgezellen, „wij
gevoelen ons, zooals ons voegt, dankbaar jegens Zijn Majesteit
Koning Lodewijk XIV voor de betoonde welwillendheid, die niet
door ons is ingeroepen."
„Dat is waar, mijnheer," gaf de heer d'Ogeron dadelijk ten
antwoord, daar hij den steek gevoelde en dien wilde afweren.
,,Maar Zijn Majesteit stelt hoog belang in al zijn onderdanen
wie zij ook zijn en waar zij zich mogen bevinden, en acht zich
gelukkig bij iedere gelegenheid die zich aanbiedt aan hen bewijzen zijner tevredenheid te geven."
„Houd het mij ten goede, mijnheer," merkte de vermaarde
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flibustier met bitteren glimlach aan, „zoo ik meen dat ge daar
een onjuiste uitdrukking hebt gebezigd."
„Hoe bedoelt gij dit, mijnheer?"
„Er is door u, naar ik meen, over ons sprekende het woord
gebezigd van „onderdanen"?
„Dat is zoo, doch mijn bedunkens heeft dat woord in mijn mond
niets beleedigends voor ulieden,"
„Noch in dien van Koning Lodewijk XIV zelf; doch ik herhaal
dat ik het niet de juiste uitdrukking vind, meer bedoel ik niet,"
„Hoe nu!" werd er met zekere verrassing tegen aangevoerd.
„Zijt gij geen Franschen?"
„Wie zal bepalen, mijnheer, tot welke natie wij eigenlijk behooren," werd met droevigen spot daarop geantwoord, „daar ons
geboorteland ons verstooten heeft? Zie om u heen, wij zijn hier
tien in getal, nietwaar? Daar heb je Drack den Engelschman,
Michel den Baskiër, Martial die waarschijnlijk een Spanjaard is,
en zoo is het met al de overigen, Neen, mijnheer, wij zijn geen
Franschen en bijgevolg volstrekt geen onderdanen van Koning
Lodewijk, Wij zijn niet veel anders dan roofvogels, door het noodlot op een rots te land gekomen, Broeders der Kust, flibustiers,
in één woord de koningen van den Atlantischen Oceaan; wij
erkennen geen andere wetten dan die wij ons zelven gegeven
hebben, geen anderen heer dan onzen eigen wil. En daarom verzoek ik je dringend, spreek ons dus niet meer over koninklijke
welwillendheid en bescherming, Behandel ons liever, zooals wij
verdienen behandeld te worden, namelijk als vrije mannen, die
zich hun onafhankelijkheid hebben weten te verwerven en • die
zullen handhaven, wat er ook moge gebeuren,"
„Leve Montbars!" juichten de vrijbuiters door die woorden in
hooge mate in geestdrift ontvonkt,
„Maar," werd door den heer d'Ogeron aangevoerd, „zoo gij,
zooals door je beweerd wordt, onafhankelijk zijt, waarom hebt
ge dan de opperheerschappij van Frankrijk erkend?"
„Met je verlof, mijnheer, gij drukt je wederom verkeerd uit."
„Druk ik mij verkeerd uit?"
„Zeer zeker, en dit valt gemakkelijk te bewijzen: Immers wij
zijn het niet die hulp gevraagd hebben aan het Fransche gouvernement, want die hulp hebben wij nooit noodig gehad, maar integendeel daarvan is het juist de Koning van Frankrijk zelf, die zijn
agenten tot ons gezonden en ons hulp gevraagd heeft tegen Spanje,
waarvan, en terecht, de overmacht in de nieuwe wereld hem vrees
inboezemt,"
,Montbars! Montbars!" mompelde de heer d'Ogeron zuchtend.
„Wat moet gij Frankrijk, dat edele land, diep haten, dat gij zulke
woorden kunt bezigen,"
Het was of er vonken schoten uit het oog van den vrijbuiter
doch hij hield zich in, en met een buiging voor den grijsaard gaf
hij hem op kalmen toon ten antwoord: „Minheer, wij allen achten
,
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en vereeren u zooals ten volle door je verdiend wordt, Verre zij
van mij de gedachte om je te beleedigen, zelfs om je in het geringste te grieven, gij zijt onze gouverneur, wij hebben je als zoodanig erkend en zullen ons gelukkig achten je in die hoedanigheid te gehoorzamen, doch wil er steeds aan denken dat daaraan
verbonden is de uitdrukkelijke voorwaarde dat je onze wetten en
onze gewoonten eerbiedigt en gij je nooit in de bijzondere aangelegenheden der flibustiers mengt. Daarom bezweer ik je, laat
er een eind komen aan een onderhoud dat licht aanleiding zou
geven tot een verbittering, die noch in uw noch in ons belang is.
Spreken wij niet langer over Koning Lodewijk XIV, voorzeker
een groot en machtig monarch, doch met wien wij noch voor het
tegenwoordige, noch voor de toekomst iets te doen willen hebben,
en laten wij nu zonder verder uitstel handelen over het eigenlijke
doel, waarvoor wij hier zijn gekomen, dat is, tot het beramen der
maatregelen die genomen moeten worden om in den kortst mogelijken tijd ons van het eiland Tortue meester te maken, "
„Juist, dáár komt het op aan! Wat gaan mij al die koningen
aan! Leve de Vereeniging der flibustiers!" verklaarde Drack,
„Leve de Vereeniging der flibustiers!" herhaalden de Broeders
der Kust,
De heer d'Ogeron zag gereedelijk in dat het geen zaak was
verder aan te houden, daar geheel de indruk zijner toespraak,
door de woorden van Montbars was te niet gedaan. Hij smoorde
een droevigen zucht, en besloot een betere gelegenheid af te
wachten, en dan terug te komen op een streven, dat hij tot het
groote doel van zijn leven had gekozen,
„Ik ben verlangend te vernemen, mijn heeren," sprak hij, „of
het je gelukt is het aantal manschappen bijeen te krijgen, noodig
om die expeditie te ondernemen,"
,,Dat was makkelijk genoeg," gaf Pierre Legrand te kennen,
„wij hebben er reeds meer dan wij behoeven."
„Maar dat is nog niet voldoende," werd door den ridder de
Grammont aangemerkt.
„Vooral ook niet," voegde Montbars er, bij, „omdat de Spanjaarden sinds zij van het eiland meester zijn
zijn geworden, ten volle
al het gewicht van die stelling hebben ingezien het eiland aanmerkelijk versterkt en een talrijk garnizoen daarop in bezetting
hebben gelegd."
„Ook moet wel degelijk in acht genomen worden," viel Drack
in, „dat dit garnizoen onder bevel staat van een hoogst ervaren
officier, don Fernando d'Avila, ik ken hem, het is een dapper
soldaat, die zich eer zal laten dooden dan zich overgeven,
„Welnu, dan moet men hem maar dooden," werd kortaf aangegeven door Michel den Baskiër,
„Dat zal ook wel het geval worden voor den drommel," gaf Drack
te kennen, „maar toch zal hij ons vooraf de handen vol geven."
„Hoe zullen wij juiste inlichtingen verkrijgen over den staat
"
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der versterkingen op het eiland'?" vroeg de heer d'Ogeron. „Ik
vrees dat dit niet zeer gemakkelijk zal wezen."
„Er bestaat toch een middel op," zei daarop Philippe.
„En dat is?"
„Wel, door naar het eiland te gaan," gaf de jonge man lachende aan.
„En zou jij je wellicht met dat zaakje willen belasten?" vroeg
Grammont sarrend.
„Waarom niet?" luidde het antwoord.
„Alle drommels!" riep Grammont. „Ik zweer dat als jij zulk
een dolheid onderneemt, ik je zal vergezellen, al ware het alleen
om er getuige van te zijn, hoe jij het er af zult brengen,"
„Stilte, heeren!" Met die woorden brak de heer d'Ogeron die
woordenwisseling af, „Ik verzoek je zulk een zaak ernstig te behandelen,"
„Maar, oom," voerde de jonge man er tegen aan, „ik geef u
de verzekering dat mijn voorstel zeer ernstig is gemeend, en als
als men er mij toe machtigt dan ben ik bereid het uit te voeren."
„Philippe heeft gelijk," zoo oordeelde Montbars. „Het door hem
aangegeven middel, hoe hachelijk en vol gevaren, is het eenige
dat door ons kan worden aangewend, want het hoort voor ons werkelijk tot het onmogelijke om met eenige hoop op goeden uitslag
iets te beproeven, eer wij juist onderricht zijn van de zwakkere
punten der stelling, die wij willen overrompelen,"
„Doch," werd door den heer d'Ogeron aangevoerd, „een poping zoo gewaagd als die om op een eiland te komen, dat zóó
stipt bewaakt wordt, staat gelijk met een zekeren dood tegemoet
te gaan,"
„Dat ben ik geheel met u eens. ik weet hoe gewaagd zulk een
poging is, besef geheel en al het daarmee verbonden gevaar, en
betwijfel niet dat van de honderd kansen er negen-en-negentig
tegen mij zijn, En desniettegenstaande, beste oom, dring ik er sterk
op aan, dat aan mij die zending worde opgedragen, want ik heb
een vast vertrouwen dat ik er in slagen zal."
„Hebt ge bijgeval daar ter plaatse goede kennissen, waarde
kapitein?" vroeg Grammont op spottenden toon,
„Misschien wel," werd even spottend ten antwoord gegeven,
„maar," voegde hij er bij terwijl hij zich tot de flibustiers wendde,
,,het doet er weinig toe, van welke middelen ik mij bedien, zoo
ik slechts slaag, en, ik herhaal het, mits men mij mijn gang laat
gaan, durf ik borg staan voor den goeden uitslag."
„Hoe denkt gij daarover, heeren?" vroeg de heer d'Ogeron.
„Wij zijn van oordeel," werd door Michel de Baskïër geantwoord, „dat bij dergelijke omstandigheden meermalen moedige
mannen zich hebben opgeofferd ten algemeenen nutte. Wat kapitein Philippe thans voornemens is te gaan beproeven, hebben
anderen ook dikwerf gedaan, en daarom moeten wij hem laten
handelen naar goedvinden."
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„Wordt die meenín,g door je allen gedeeld, heeren?"
„Ja!" gaven de vrijbuiters eenparig ten antwoord,
„Dan zij het zoo, neef. De raad machtigt je op het eiland Tortue
door te dringen. Eer wij iets beproeven, zullen wij je terugkomst
afwachten, om ons te regelen naar de inlichtingen, die gij ons dan
zult kunnen verstrekken,"
„Ik dank je, broeders," antwoordde Philippe, „en gij kunt er
op rekenen, dat die inlichtingen nauwkeurig zullen zijn,"
„Hoeveel tijd verlangt gij dat je voor die zending zal worden
toegestaan?"
„Ik reken dat twee dagen voldoende zullen zijn, zoo ik dadelijk kan vertrekken,"
„Neemt gij iemand met je mede?"
„Mij," viel Pitrians haastig in, „Het is nog niet lang genoeg
geleden, dat ik opgehouden heb zijn pandeling te zijn, dan dat
onze broeder mij zou weigeren hem te vergezellen,"
„Ja," hernam Philippe, „jij moet met mij meegaan. Verder
hebben wij niemand noodig,"
„Dat zou ik ook meenen," bevestigde Pitrians, die zich van
genoegen in de handen wreef.
„De raad staat je de twee dagen, door je gevraagd, toe, neef .
Na uw terugkomst van het eiland Tortue moet je je terstond hierheen begeven, waar wij allen bijeen zullen zijn om je verslag te
hooren afleggen, terwijl wij van onzen kant er voor zullen zorgen,
dat dan alles gereed zal zijn, om dadelijk handelend te kunnen
optreden, Gij kunt vertrekken als het je goed dunkt."
Philippe groette de aanwezigen, en maakte zich gereed heen
te gaan.
„Ge zijt zeker erg in je schik, dat men je belast heeft met die
verkenning, is het niet zoo?" vroeg Grammont, die vlak bij den
jongen man was gekomen,
„Hoe dat zoo?" vroeg de ander eenigszins ontrust,
„Ba! Dat weet ge zelf even goed als ik," zei de ridder met een
hatelijk lachje,
„Op mijn eer, ik begrijp je niet,"
„Zoo! Nu, ik begrijp het wel," en met een spottend en sarrend
lachje groette hij Philippe en ging van hem heen.
„Ach!" mompelde Philippe ontsteld, „Zou die ellendige kerel
iets gemerkt hebben? Bij den hemel, laat hij zich er voor hoeden
mij bij mijn plannen iets in den weg te leggen, want bij mijn eer,
ik zal hem dooden als een hond,"
Toen snelde hij de grot uit, en vroeg aan Pitrians, die hem
achterna holde: „Wel, hoe staat het er mee?"
„De prauw ligt klaar," luidde diens antwoord. „Gaan we vertrekken?"
„Dadelijk, kom gauw mee, wij hebben geen oogenblik te verliezen," gaf hij gejaagd ten antwoord, Beiden sprongen overhaast
in het lichte bootje, en verwijderden zich met krachtige riemslagen,
De Zeeschuimers.
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„Tot weerziens en goed geluk!” riep Grammont, die bij hun
vertrek te voorschijn kwam, hen spottend achterna,
„Die ellendeling heeft iets kwaads in den zin," mompelde
Philippe, „Ik moet tegen hem op mijn hoede zijn,"
Kort daarna verdween de prauw in de duisternis, en Grammont
keerde met langzamen tred terug naar de grot, blijkbaar verdiept
in ernstig gepeins.

XIX,
DE TUIN,
Eer wij ons in gedachten verplaatsen naar het eiland Tortue,
waarheen de loop van ons verhaal ons voert, is het noodig, dat wij
iets naders omtrent dit eiland mededeelen en tevens hoe het kwam
dat het thans in de macht der Spanjaarden was.
Het eiland Tortue, dat in de zeventiende eeuw terecht door de
vrijbuiters zooveel vermaardheid had gekregen, is de naam die het
draagt, verschuldigd aan zijn vorm, die bijna dezelfde is als die
van een zeeschildpad, Het heeft een omtrek van zes-en-dertig
kilometers, is omringd door een verbazende opeenhooping van rotsen die uit de zee oprijzen tot een enorme hoogte, en door de
eilanders „de IJzeren Kusten" genoemd worden, en is alleen toegankelijk aan de zuidzijde, door een kanaal ter breedte van zeven
kilometers, dat het van Sint-Domingo scheidt. Het bezit slecht s
één haven voor groote schepen, en één enkel vlek dat Basse-Terre
genoemd wordt, De grond is er vruchtbaar, al de voortbrengselen
van de Antillen worden er gevonden, en de tabak die er geteeld
wordt, is van een veel beter soort dan die der andere eilanden.
Het suikerriet levert daar ook veel op en wild is er in overvloed.
De geschiedenis van Tortue is kort, maar iedere bladzijde daarvan is bevlekt met bloed, Eerst bezet door de Spanjaarden, werd
het bij verrassing ontweldigd, zooals dit reeds in een onzer vroegere werken verhaald is, 1)
De Broeders der Kust waarvan de meesten ontkomen waren
aan het algemeen bloedbad op Sint-Christoffel, besloten van dit
eiland hun hoofdkwartier te maken, en namen maatregelen om
zich het bezit daarvan te verzekeren, doch de Spanjaarden waren
niet van plan hen in het rustig genot hunner overwinning te laten .
Daarom werd door de laatsten een vloot uitgerust die de vrijbuiters overrompelde en na een ontzettende slachting verjoeg,
doch na een kort tijdverloop kwamen deze met grootere macht
terug onder bevel van een zekeren Willis, een Engelsch flibustier,
.
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) Zie „De Boekaniers".
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en maakten zij zich opnieuw van het eiland meester, Doch de
Fransche vrijbuiters waren voor het grootste gedeelte ongezind
aan een Engelschman te gehoorzamen en zochten hulp op
Sint-Christoffel bij den heer de Poincy, destijds gouverneur van
dat eiland, die naar hen een officier afvaardigde, den heer Levasseur, aan het hoofd van een zeer talrijke expeditie, Willis gaf zich
zonder slag of stoot over, en opnieuw verkreeg het Schildpadeiland de Franschen tot meester,
Zoodra Levasseur in zijn gouvernement was geïnstalleerd, onderzocht hij het eiland naar alle richtingen, om een goed overzicht
te verkrijgen van de punten die noodig versterkt moesten worden,
Het bleek hem dadelijk dat het aan alle kanten ongenaakbaar was,
uitgezonderd aan de zuidzijde, zooals reeds door ons is meegedeeld, Hij liet een fort bouwen op een heuvel, ongeveer driehonderd
meters verwijderd van de reede tot welker bescherming dit moest
dienen, doch daar die positie weer beheerscht werd door een rots
van twintig meters hoogte, waarvan het plateau een ruimte besloeg van ongeveer vijf-en-twintig vierkante meters, koos de gouverneur die plek om daar zijn woning te bouwen; men bereikte
deze woning langs een vijftiental treden die in de rots waren
uitgehouwen, en bovendien langs een ijzeren ladder, die men
achter zich ophalen kon,
Dat plateau werd met vier kanonnen bewapend, en men vermeerderde de versterking door het aanbrengen van een ringmuur,
sterk genoeg om iederen aanval te wederstaan, want de omgeving
van deze zoo goed gekozen positie, bestond uit afgronden, bosschen met hoogstammig hout en ondoordringbare verwarde heesters, waardoor zij gacht kon worden ontoegankelijk te wezen, Een
voetpad, nauwelijks breed genoeg om aan drie mannen naast
elkaar doortocht te verleenen, was de eenige toegang tot deze
verschansing die den naam verkreeg van het Rotsfort of fort de
la Roche.
Ternauwernood waren die versterkingen volbracht of de Spanjaarden kwamen, achthonderd in getal, opzetten om die te vernietigen; weggemaaid door de kanonnen van het fort beproef den
zij een landing, twee mijlen lager op een plek die men la Cayanne
noemde, maar na verlies van een paar honderd man werden zij
genoodzaakt terug te trekken, Die overwinning bracht niet alleen
de vrijbuiters tot overmoed, maar bedwelmde ook den gouverneur
dermate dat deze geheel en al vergat, dat hij niet meer was dan
plaatsbekleeder van den heer de Poincy en zich in het hoof d
stelde om zich van dezen onafhankelijk te maken, waarbij hij zich
zoozeer te buiten ging, dat zijn ondergeschikten, te zeer gewend
aan onbegrensde vrijheid, tegen zijn tirannie in verzet kwamen
en eindigden met hem te vermoorden,
In dien tusschentijd kwam de ridder de Fontenay, door den
heer de Poincy van Sint-Christoffel daarheen gezonden, op het
Schildpaddeneiland aan, aan het hoofd van vijfhonderd man,
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herstelde de orde en nam het bestuur van het eiland op zich. Doch
die ridder de Fontenay was vóór alles een flibustier; het eerste
gebruik dat door hem van zijn macht werd gemaakt, bestond in
de aanmoediging van de expedities der vrijbuiters, op zulk een
vrijgevige manier, dat het eiland meer dan eens geheel van verdedigers ontbloot was, De Spanjaarden werden door hun spionnen
daarvan onderricht, en besloten om zich tot Tederen prijs meester
te maken van die geduchte wijkplaats der zeeschuimers. Diensvolgens rustten zij een eskader uit dat onverhoeds vóór het eiland
verscheen, juist op een tijdstip dat het bijna geheel verlaten was .
De heer de Fontenay verdedigde zich dapper met de weinige vrijbuiters waarover hij kon beschikken, doch overweldigd door overmacht, en bij gebrek aan krijgsvoorraad en levensmiddelen, werd
hij eindelijk genoodzaakt zich over te geven,
De Spaansche generaal liet een garnizoen van zestig man op
het eiland achter, onder bevel van don Fernando d'Avila, een
dapper en hoogst kundig officier, en keerde naar Sint-Domingo
terug. Dit waren de verschillende lotswisselingen die het eiland
in verloop van slechts enkele jaren had ondergaan, toen de
heer d'Ogeron, bij zijn terugkomst uit Frankrijk besloot, om het
thans nogmaals en voor goed te ontrukken aan de heerschappij
van Spanje, en tevens het nu niet zooals vroeger te doen strekken tot hoofdkwartier der vrijbuiters, maar als hoeksteen van
de kolonie, die hij op Sint-Domingo zelf wilde vestigen.
De Spanjaarden hechtten aan het bezit van het Schildpaddeneiland groote waarde, en waren dus zeer op hun hoede; het
mocht daarom als een hoogst moeilijke onderneming gerekend
worden, hen te verdrijven uit een stelling, die door hen sinds zij
er meester van waren geworden, bijna onneembaar was gemaakt.
Daarom wilde de heer d'Ogeron, hoe geneigd ook om het
avontuur te wagen, doch evenzeer bevreesd voor onoverkomelijk verlies, niets beproeven eer de plaats verkend was geworden door iemand op wien hij ten volle staat kon maken, en juist
daarom had hij zijn neef gekozen, daar hij wist hoezeer hij op
hem kon rekenen .
Op den avond van denzelf den dag dat de vrijbuiters op het
eilandje Hondkop beraadslaagd hadden, zaten tusschen acht en
half negen uur, drie personen in een vrij ruime en rijk gemeubileerde zaal van het fort de la Roche aan den avondmaaltijd,
Die drie personen waren donna Juana, het bekoorlijke jonge
meisje dat wij reeds even op het eiland Sint-Domingo ontmoet
hebben, haar duenna na Cigala, en don Fernando d'Avila, gouverneur van het Schildpaddeneiland, Don Fernando was iemand
van vijftig jaar met sterk sprekende trekken en een verstandig
gelaat, echt type van den krijgsman uit die dagen, die geen
andere reden kent dan het zwaard, en geen ander recht dan dat
van den sterkste,
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Terwijl hij de gerechten die waren opgedischt eer aandeed,
verzuimde hij inmiddels niet druk te, praten met donna Juana
die eerst dien morgen op het eiland was aangekomen, Naar
het scheen was die jonge dame droefgeestig en bedrukt, ten
minste werd door haar slechts kort en afgetrokken geantwoord
op de welmeenende vragen van den gouverneur, zoo zelfs dat
het telkens scheen, alsof zij er niet eens naar geluisterd had,
daar dikwerf haar antwoord kant noch wal raakte,
„Wat scheelt u toch, kindlief?" vroeg ten laatste don Fernando, daar het hem begon op te vallen, dat hij eigenlijk alleen
het woord voerde, „Gevoelt ge je niet wel? De overtocht is
zeker te vermoeiend voor je geweest, Hebt ge misschien behoefte aan rust?"
„Neen, volstrekt niet, mijnheer!" gaf zij zeer verstrooid ten
antwoord.
„Ge behoeft je anders volstrekt geen geweld aan te doen,
ninna (beste meid)," werd door hem zeer goedhartig te kennen
gegeven. „Doe alsof ge hier thuis zijt, en handel geheel naar uw
goedvinden,"
„Och, mijnheer, gij zijt waarlijk veel te goed,"
„Dus is er niets bijzonders op je tocht voorgevallen, dan
alleen die onverwachte ontmoeting met een paar ladrones?"
„Niets, volstrekt niets, mijnheer,"
„Ge zult er zeker wel erg van geschrokken zijn, is het niet?"
„Och neen, niet in het minst."
„Gelukkig zijt ge nu goed en wel in veiligheid, en hebt niets
meer te duchten van die bribones,"
Het jonge meisje keek een beetje ontstemd, doch gaf er geen
antwoord op, Don Fernando stond op, en zei tegen haar: „Houd
het mij ten goede, ninna, maar ík kan je niet langer gezelschap
houden . Op dit uur ben ik steeds gewoon de ronde te doen, en
dit is iets dat nooit door mij wordt verzuimd."
„Laat ik u daarvan niet terughouden, mijnheer! Zooals gij
ziet, is na Cigala ingedommeld, en ik denk er ook hard over
mijn slaapkamer op te zoeken, want ik betwijfel zeer of er hier
in het fort gelegenheid zal wezen, om 's avonds nog een luchtje
te scheppen,"
„Toch wel, toch wel, kindlief," verzekerde hij met een goedhartig lachje, „Er is hier wel is waar een heel klein tuintje, dat
niets lijkt op uw prachtige huertas op Sint-Domingo, maar als
ge het nemen wilt, zóó als het is, dan stel ik het geheel tot je
beschikking, en het is des te gemakkelijker voor je om er telkens in te wippen, daar een glazen deur in uw bidvertrek er
toegang toe geeft,"
„0! Dat is heel prettig," riep zij opgeruimder, „Breng mij
dan gauw naar dat tuintje, zoo gij wilt,"
„Kom dan maar mee, ninna, Wij zijn er binnen enkele minuten."
,
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De jonge dame stond haastig op en verliet de zaal, vergezeld
door don Fernando, zonder zich te bekommeren om na Cigala,
die thans werkelijk in haar armstoel was ingeslapen,
Zij staken het plein over, dat thans juist beschenen werd
door prachtig maanlicht, toen liepen zij een poosje langs eenige
gebouwen, ingericht tot woonplaatsen, en daarna deed don
Fernando een deur open die slechts op de klink gesloten was,
waarna donna Juana zich plotseling bevond in een tuin van
geringen omvang maar toch zeer goed aangelegd, zoodat die bij
den eersten aablik veel grooter scheen dan zij werkelijk was .
Er waren beschaduwde plekjes, er waren bloemperken, en de
onder bladeren verscholen vogels vlogen met groot geraas weg,
opgeschrikt door de naderende voetstappen der beide wandelaars, Een dichte heg van cactussen op den rand van den afgrond aangebracht, diende als omheining niet slechts voor den
tuin, maar eveneens voor de andere gebouwen van het fort.
Die omheining was schijnbaar onbeduidend, doch toch meer
dan voldoende, daar de afgrond, die op die plek bijna verticaal
was een diepte had van meer dan veertig meters.
„Dit is nu mijn tuin, mijn lieve kind," zei don Fernando.
„Maak er gebruik van zoo dikwijls ge er lust toe gevoelt, en
wees niet ongerust dat men je hier zal storen, want buiten u
en uw duenna zal niemand daar een voet in zetten, tenzij gij
dit goedkeurt, "
„1k dank u zeer, mijnheer, Waarlijk weet ik niet, hoe ik erkentelijk genoeg zal zijn, voor dit nieuwe bewijs van uw voorkomendheid."
„Kom, kom, ik ben immers zoo goed als je vader, want reeds
sinds je eerste jeugd heb ik zorg voor je gedragen?"
„Ja, dat zegt gij terecht, en ik heb u dan ook innig lief om
de steeds door u betoonde goedheid."
„En op mijn beurt zeg ik je daarvoor ook dank, maar gelukkig
zijn wij niet gedoemd hier langer dan eenige dagen te vertoeven,
want ieder oogenblik kan mijn opvolger hier aankomen,"
„Dat is waar ook, want gij hebt mij immers gezegd, dat wij
ons naar Panama moeten begeven?" zei zij met eenigszins
bevende stem,
„Dat meende ik ook, doch volgens de laatste door mij ontvangen brieven, schijnt het dat mijn bestemming veranderd is."
„Wel zoo! En wat is de nieuwe post, die gij dan zult verkrijgen?"
„Dat weet ik zelf nog niet, Alleen dit, dat wij waarschijnlijk
naar het vaste land zullen moeten verhuizen, doch mij dunkt
dat dit u eigenlijk tamelijk onverschillig zal zijn,"
„Zoo is het; toch wil ik u wel bekennen dat het mij eenigszins genoegen zou gedaan hebben te vernemen, waar onze
nieuwe bestemming ons heen zal voeren."
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„Nu, ninna, ge kunt er op vertrouwen, dat ik het je dadelijk
kom vertellen, zoodra ik daarvan bericht heb gekregen,"
„Bij voorbaat dank ik u."
Op dit oogenblik kwam een onderofficier den tuin in, en
naderde eerbiedig zijn superieur,
„Wat wilt ge van mij, Cabo Lopez?" vroeg don Fernando,
„Gouverneur," luidde het antwoord, „de koerier van Santiago
is aangekomen."
„Zoo laat nog!" liet de gouverneur met verwondering hooren,
De korporaal boog zonder te antwoorden.
„Het is goed, ik kom dadeijk. Gij kunt wel gaan."
Met de juistheid van een automaat wendde Lopez zich om,
en verliet den tuin,
„Die deur dáár," vervolgde don Fernando en wees met den
vinger naar een groote glazen deur, „is de deur waarover ík
u straks gesproken heb, en komt uit in uw bidvertrek, Mocht
ik je van avond niet meer zien, ninna, dan wensch ik je een
gerusten nacht toe, den eerste dien gij sinds lang weer onder
mijn dak zult doorbrengen,"
Na dien afscheidsgroet verwijderde don Fernando zich, en
bleef donna Juana alleen. Eindelijk was dan het oogenblik gekomen, waarnaar het jonge meisje zoozeer had verlangd, het
oogenblik, waarop zij vrij zou zijn; zij had zulk een groote behoefte om haar gedachten eenigszins te ordenen en openhartig
met zich zelve te rade te gaan. Haar vertrek uit San Juan de
Goava was zoo plotseling vastgesteld, en de overtocht zoo
voorspoedig geweest, dat de enkele laatst verloopen dagen voor
haar waren voortgevlogen als een droom, zonder haar zooveel
tijd te gunnen, dat zij rustig kon denken aan den nieuwen toestand, waarin zij door de macht der omstandigheden was gebracht; noch aan de onvermijdelijke veranderingen, die, naar
aanleiding dier omstandigheden, zich zouden voordoen in haar
leven, dat tot nu toe zoo kalm en rustig was geweest,
Voor ieder jong en geloovig gemoed heeft de nacht iets onbeschrijflijk bekoorends; het tintelend geflikker der sterren, de
zilveren weerschijn van de maan tusschen het gebladerte, het
nachtelijk windje, dat als een geheimzinnige zucht door de takken ritselt, de zachte geluiden van de myriaden kleine onzichtbare wezens, die hun arbeid onverstoord voortzetten, het gemurmel van de beek, die door het riet loopt, dat. alles werkt
mede om den geest tot liefelijk en zwaarmoedig gepeins te
stemmen,
Met gebogen hoofd liep donna Juana door de beschaduwde
paden van den tuin, en gaf zich toen langzamerhand, zonder het
zich bewust te zijn, over aan den invloed van de heerlijke
natuur, die haar aan alle zijden omgaf, en wier streelende en
met elkaar overeenstemmende geluiden zachtkens tot haar oor
doordrongen, Zij ging achter in een boschje zitten, en het duurde
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lang, zeer lang, dat zij verkeerde in een toestand, die noch
slapen noch waken genoemd kan worden, en waarvoor onze
taal, te arm aan woorden, de ware uitdrukking nog niet heeft
weten te vinden,
Niet ver van de plek, die zij gekozen had om uit te rusten,
stond de heg die dienst deed als omheining van den tuin; kort
bij die heg had reeds lang geleden een instorting plaats gehad,
waarvan de opening met hoog en dik gras begroeid, zich voordeed
als een gapende muil boven den afgrond, Vlak daarnaast was
een boom opgeschoten, die met zijn breede takken en zwaar
gebladerte die opening overschaduwde,
Werktuigelijk vestigden de blikken van het jonge meisje zich
naar die plek, en eindelijk bleef haar oog er voortdurend op
gericht met een volharding onafhankelijk van haar wil, en
waarvan zij zich geen verklaring kon geven.
Plotseling scheen het haar of zij een schaduw langzaam uit
die opening zag opdoemen, en in de duisternis twee oogen
zag schitteren als twee witgloeiende kolen, Inwendig sidderde
donna Juana bij die schrikbarende verschijning, en verschool
zij zich zwijgend en angstig nog verder achter in het boschje,
Na een paar minuten, die het ontstelde meisje een eeuw schenen te duren, werd die schaduw van lieverlede grooter, en nam
eindelijk geheel en al den vorm aan van een man, doch van een
reusachtige afmeting, wat veroorzaakt werd door den bedriegelijken weerschijn van het maanlicht.
Voor zoover de vrij verre afstand waarop donna Juana zich
bevond haar in staat stelde er over te oordeelen, moest die
man geen Spanjaard zijn, Zijn kleeding zweemde eer naar die
van de boekaniers, doch wie hij ook zijn mocht, de gansche
omtrek werd door hem opgenomen met zulk een scherpen blik
alsof hij de duisternis wilde doordringen. Daarna, zeker gerustgesteld door die diepe stilte en de eenzaamheid die hem omringde, knielde hij op den rand van de instorting, sloeg zijn
arm om den stam van den boom, zonder twijfel om zich daaraan
vast te klemmen en boog zich over de opening, doch bijna
onmiddellijk daarop stond hij weer overeind, en trok met uitgestrekten arm nog een anderen man naar boven, die met
handen en voeten hielp, en daarna met vluggen sprong in den
tuin terecht kwam,
„Hebt ge niemand gezien?" werd fluisterend in het Fransch
door dien tweeden aan den eersten gevraagd.
„Niemand."
„En niets gehoord?"
„Niets,"
„Dan is de slag gewonnen Nu komt het er op aan te weten
waar wij hier eigenlijk zijn,"
„Dat is zeer waar, maar ik weet er niets van,"
„Wel weergaasch, ik ook niet! Maar vóór alle dingen, hijsch
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de wapens naar boven, want in geval van nood, ben ik liefst in
staat mij te kunnen verdedigen,"
Zonder eenig antwoord te geven knielde zijn metgezel op den
rand van de opening, en na eenige oogenblikken kwamen
twee geweren te verschijn, stevig aan een lijn bevestigd.
„Daar zijn zij," sprak hij,
„Goed, nu moeten wij trachten ons te oriënteeren, en dat
zal gemakkelijk genoeg verricht worden, want het is zoo helder
als op den dag; ik rechts en jij links zullen wij een cirkel
maken waarvan dat gat dáár het middelpunt moet zijn, Maar
opgepast, en oog en oor goed open gehouden. Wij moeten nu
vooral er voor zorgen geen gerucht te maken, anders warden wij
gesnapt als ratten in een val."
Zijn metgezel knikte, tot teeken dat hij dit geheel met hem
eens was, en zij keerden elkaar den rug toe om dadelijk hun
voornemen ten uitvoer te brengen, Bij die haastige beweging
om zich om te keeren, viel het licht der maan vlak op hun gelaat,
dat tot nu toe in de schaduw was geweest,
„Philippe, " uitte met half gesmoorden kreet de jonge dame,
toen zij in een dier mannen, die op zulk een zonderlinge wijze
binnengeslopen waren, haar verloofde herkende,

XX,
HET GESTOORDE RENDEZ-VOUS.
Werkelijk waren het Philippe en Pitrians, die zoo onverwachts zich toegang hadden verschaft tot den particulieren tuin
van den gouverneur, Toen het jonge meisje dien kreet had geuit,
sidderde Philippe en zei: „Daar wordt gesproken," en na een
bezorgden blik om zich heen geworpen te hebben, trad hij met
vasten stap naar het boschje,
„Hier ben ik, Philippe," zeide donna Juana, die naar hem
toe kwam.
„Gij, Juana? Gij?" riep de ander in verrukking, „O! Ge zijt
als door God naar hier gezonden,"
„Wist ge dan niet dat ge mij hier zoudt vinden?" vroeg zij.
„Ik durfde op zoo iets niets hopen."
Plotseling brak hij af, want Pitrians die niet veel tijd noodig
had gehad om den tuin rond te loopen, naderde het boschje en
Philippe haastte zich hem tegemoet te gaan.
„Beste vriend," voegde hij hem toe, „ik ben hoogst gelukkig,
daar ik hier haar ontmoet heb, om wie alleen ik mij naar hier
gewaagd heb. Blijf jij nu goed de wacht houden, terwijl ik met
haar een poosje in gesprek blijf, en dan door haar al de inlich-
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tingen zal verkrijgen, die noodig zijn voor den goeden uitslag
van onze plannen,"
Pitrians lachte even en antwoordde: „Dat is afgesproken!
Maar pas op dat ge uw tijd niet verbabbelt, want bijzonder op
ons gemak kunnen wij ons hier eigenlijk niet gevoelen, en het
zou toch al te dwaas wezen als wij ons in dit hol lieten mollen."
„Wees daarover niet ongerust, enkele minuten zullen voldoende zijn,"
„Nu, ik zal er een kwartiertje van maken," stemde Pitrians
met niet weinig deftigheid toe en verschool zich toen achter den
stam van een zeer dikken boom,
Haastig keerde Philippe naar Juana terug, die eenigszins
bezorgd wachtte naar den afloop van zijn gesprek met zijn
metgezel,
„Alles is in orde," zoo stelde hij haar gerust, „Wij kunnen
nu gerust een poosje met elkaar praten, want mijn goede vriend
.dáár, houdt voor ons de wacht, God zij gedankt en geprezen,
beste Juana, daar Hij in Zijn onuitputtelijke goedheid er voor
gezorgd heeft, dat wij elkaar ontmoeten."
„Doch slechts voor weinige oogenblikken," mompelde zij
droevig,
„Liefste, laten wij ons nu niet bekommeren over de toekomst! Genieten wij liever van het tegenwoordige oogenblik
om over onze liefde te spreken, Wanneer zijt ge hier gekomen?"
„Juist dezen morgen,"
„Denkt ge hier lang te blijven?"
„Ik weet het niet, Ik heb niets uit don Fernando weten te
krijgen, maar vermoed dat ik hier slechts kort zal vertoeven,"
„En weet ge waarheen ge dan gaat?"
„Niet met zekerheid; Panama is genoemd, en ook Maracaibo,
De eene plaats is mij even onbekend als de andere, trouwens
is het mij onverschillig, waar ik naar toe ga, zoo het slechts is
naar een plek waar ik hoop kan koesteren je weer te zien,"
„Ge weet, Juana, dat ik daarop een eed heb afgelegd, en
dien eed zal ik gestand doen, wat er ook moge gebeuren."
„Ja, ja, ge hebt mij lief, Philippe, dat weet ik, en ik reken
vast op uw woord, maar toch.... ik ben zoo angstig,"
„Angstig? En waarvoor, liefste?"
„Voor alles! Onze beide natiën zijn verbitterde vijanden; gij
zelf wordt door mijn landgenooten beschouwd als een roover,
Eten bandiet, een wild dier, dat ieder rechtschapen mensch verplicht is uit den weg te ruimen."
„En wat gaat dat alles ons aan, lieve? Ge weet toch, dat ik
en de mijnen, als men ons te dicht op het lijf komt, ons keeren
tegen hen, die ons vervolgen en hen tot staan weten te brengen,
„Dat weet ik, mijn vriend, en het is voor mij juist een reden
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te meer om bevreesd te zijn, Maar," vervolgde zij aarzelend en
bijna fluisterend, „dat is nog niet alles,"
„Hum! Wat is er dan nog meer, lieve? Spreek zonder omwegen,"
Zij zweeg en boog droevig haar hoofd, Hij greep de hand
van het jonge meisje, drukte die innig tusschen de zijne en
vroeg: „Zou dit dan iets zóó ernstigs zijn, dat ik het mij niet
kan voorstellen? Spreek, Juana, spreek in 's hemelsnaam, ik
smeek er je om, Laat mij toch niet langer in zulk een doodelijke
ongerustheid!'"
„Waartoe zou het dienen," gaf zij steeds even droevig ten
antwoord. „Dit alles aan jou, juist aan jou te zeggen?"
„Hoe, juist aan mij ?" herhaalde hij, „Ben ik zelf er dan de
oorzaak van? Ach! Spreek toch, spreek. Ik smeek er je om,"
„Helaas!" mompelde zij,,,Wij zijn er beiden bij betrokken,
want het betreft immers onze liefde,"
„Onze liefde?" vroeg hij ontzet. „Wordt die dan bedreigd?"
„Ik weet het niet, Philippe. Misschien doe ik te dwaas, misschien maak ik mij ten onrechte zoo bevreesd, doch ik herhaal
het je.... ik ben bangs"
„Maar als dit dan zoo is, waarom blijft ge dan zoo hardnekkig een stilzwijgen bewaren, dat mij vreeselijk pijnigt?"
„Ge hebt gelijk, Philippe! Het is beter dat ik je alles zeg,"
„Zeker, zeker. Spreek, spreek. Ik luister,"
Opeens drong zich een derde persoon tusschen hen in en
sprak op koelen toon: „Ik zal spreken,"
De beide jonge lieden keken verbaasd en hoogst ontsteld op.
„Hoe nu, doe ik je zóó schrikken?" werd hun spottend toegevoegd, ,,Op mijn woord, dat lag niet in mijn bedoeling."
Philippe reeds bekomen van den eersten schrik, viel uit:
,,Zoo waar ik leef, mensch of duivel, ik moet weten wie gij zijt."
„Kom, kom, vriendje, ik heb geen reden om mij schuil te
houden, kijk mij maar aan zoolang ge er lust in hebt," en bij
die woorden ging hij in het volle licht staan,
„De ridder de Grammont" riep Philippe hoogst verbaasd,
„Ik zelf!" bevestigde de ridder met een buiging en een spotlachje,
„Wat doet gij hier, mijnheer?" werd hem op hoogen toon
gevraagd.
„En wat doet gij zelf, vriendje?" vroeg de ander tartend. „Voor
den drommel! Ge kwijt je op een zeer vreemde manier van de
zending die de raad je heeft opgedragen!"
Ten halve bewusteloos klemde donna Juana zich vast aan de
heg van het boschje, om niet op den grond te vallen,
„Die zending doet thans niets ter zake, mijnheer," gaf de
jonge man barsch ten antwoord,
„En wat dan wel? Zoudt ge zoo goed willen zijn mij dit te
zeggen?" hernam de ander steeds spottend.
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„Ik verlang te vernemen,mijnheer, met welk recht gij je
hier hebt ingedrongen om mij te vervolgen?
„En als ik u nu eens weigerde aan dat verlangen te voldoen?" werd daarop eveneens zeer uit de hoogte gevraagd.
„Dan zal ik je er toe noodzaken!" zei de ander en trok
daarbij een pistool uit zijn gordel,
„Door mij te vermoorden, want ik ben niet plan om met je
te vechten, ten minste op dit oogenblik niet, Hebt ge vergeten,
dat volgens onze wetten een tweegevecht tusschen deelgenooten verboden is, tijdens den duur van een expeditie?"
Philippe stampte van woede op den grond en stak de pistool
weer in zijn gordel.
„Maar," vervolgde Grammont, „ik wil je eens heel genadig
behandelen en zal je dus antwoorden niet alleen, maar zelfs
zeer openhartig antwoorden, dit zweer ik je; trouwens ge zult
daarover zelf kunnen oordeelen, Nadat gij onze bijeenkomst
had verlaten om uw zending te gaan vervullen, heb ik aan de
vergadering verzocht om aan je toegevoegd te worden, waarbii
ik onzen broeders onder het oog bracht, dat het zou kunnen
gebeuren dat gij door de gavachos gedood werd, en het gevolg
van zulk een onheil, ongetwijfeld zou wezen, dat er niemand
was om je te vervangen, en de aan je opgedragen taak te vervullen ,waar de dood je hinderde je van dien last te kwijten,
De hoofden keurden mijn voorstel goed en stonden mij staande
de zitting, het door mij tot hen gerichte verzoek toe, Dit is dus
de oorzaak dat ik hier ben, mijnheer; maar die verlangt gij
eigenlijk niet te weten, nietwaar? Gij verlangt veeleer de beweegreden te kennen die mij aangespoord heeft om met deze
zending te worden belast, Nu, wees gerust, aan dat verlangen
zal voldaan worden; ook die beweegreden zal ik je meedeelen."
„Ik wacht op die nadere verklaring," werd met kwalijk ingehouden drift gesproken,
„Een oogenblikje geduld nog, mijnheer, Ik heb een groote
deugd, of een groat gebrek, mijnheer, wat gij zelf maar moet
uitmaken; ik bezit namelijk een zeldzame openhartigheid, Nu
dan, ik kon ten naastenbij gissen wat er zou voorvallen tusschen jou en deze jonge dame, en daarom heb ik mij gehaast
om als derde mij in het gesprek te mengen, om haar iedere
verlegenheid te besparen bij een verklaring die haar trouwens
tamelijk schijnt tegen te staan"
„Ernstig verzoek ik je, mijnheer, alle verdere uitweidingen
te vermijden en tot de zaak te komen."
„Wat gij ook moogt te zeggen hebben, mijnheer," werd door
donna Juana daaraan met zenuwachtige opgewondenheid toegevoegd, „noch uw aanvallen, noch uw lasteringen zullen op
mij eenigen indruk maken,"
„Ik zal zoo min aanvallen als lasteren, senora," antwoordde
hij met een zeer hoffelijke buiging voor de jonge dame, „alleen
.
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een lafaard maakt gebruik van zulke wapens, die ik niet zou
weten te hanteeren, Ik zal slechts de waarheid zeggen en alleen
over mij zelven spreken,"
„En doe dit kort en bondig, mijnheer; de plaats waar wij
thans zijn, is niet zeer geschikt voor een lang onderhoud,"
bracht Philippe in het midden,
„Kom, kom, wij zijn hier immers veilig, gij hebt uw vroegeren
pandeling Pitrians als schildwacht uitgezet, en die zal er wel
voor zorgen dat wij niet worden overvallen, doch buitendien, ik
beb je slechts enkele woorden te zeggen,"
De jonge man kookte letterlijk van ongeduld, toch werd hij
kalm, want hij was zich ten volle bewust van de rampzalige
gevolgen die een uitbarsting zou hebben niet zoozeer voor zich
zelven, dat toch zou hem koel hebben gelaten, doch juist voor
donna Juana, die hij zoo innig lief had, en thans bevende en
sidderende aan zijn zijde, dit zonderlinge onderhoud bijwoonde
„Mijnheer," hernam de ridder de Grammont, en ditmaal met
die deftige beleefdheid, die hem kenmerkte, en zoo juist door
hem werd aangebracht, zoo dikwerf hij zich wilde herinneren
uit welk edel geslacht hij was gesproten, „Laat ons vóór alles
het dadelijk aan elkaar toestemmen, dat er een vreemd noodlot
schijnt te heerschen over alles wat tusschen u en mij voorvalt."
„Ik begrijp je niet, mijnheer, Wat hebben wij eigenlijk met
elkaar uitstaande,"
„Ik zal mij nader uitdrukken, Gij bemint deze dame, en, naar
hetgeen ik gehoord heb, brengt alles mij er toe te gelooven
dat die liefde wordt beantwoord,"
„Ja, mijnheer," bevestigde donna Juana haastig, met een
stoutmoedigheid die de vrouw gewoonlijk in kritieke omstandigheden bezit, „Ja, mijnheer, wij hebben elkaar lief, zelfs zijn
wij verloofden, en ik zweer dat mijn hand nooit aan iemand
anders dan aan Philippe zal toebehooren."
„Dierbare Juana!" sprak de jonge man in vervoering en
kuste haar hand,
„Welnu," hernam de ridder koel, zonder eenigszins verwonderd te schijnen over die bekentenis, „Daar is nu juist het
bewijs van het noodlot, waarover ik zoo even spreek, want ik,
ik bemin de senora ook!"
„Wat!" riepen beiden even verrast als ontsteld,
„Helaas, ja!" antwoordde hij, met eerbiedige buiging voor
de jonge dame,
Philippe deed haastig een stap naar den ridder, doch deze
hield hem door een wenk terug en vervolgde: „Gij zijt schoon,
senora, en ik ben man; uw schoonheid heeft mij betooverd, en,
ondanks mij zelven, heb ik mij laten meesleepen door een
hartstocht, die, zoodra ik u zag, mij heeft overweldigd, Hebt
gij om die reden het recht mij iets te verwijten? Neen, senora,
liefde en haat toch zijn twee gevoelens geheel onafhankelijk
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van den wil, en maken zich ondanks alles meester van 's menschen gemoed, om daarover onbepaalde heerschappij te voeren;
tegen die gevoelens te redeneeren of te kampen, dient tot niets,
men is gedwongen zich dadelijk te onderwerpen, Van het eerste
oogenblik dat ik u zag, heb ik u bemind; uw blik viel toevallig
op mij, en die blik maakte mij tot uw slaaf, Ziedaar, een
staaltje van mijn oprechtheid, Tevergeefs heb ik getracht u te
naderen om u mijn liefde te bekennen; al mijn pogingen daartoe
waren vruchteloos, Als bij instinct hebt gij mij steeds ontweken,
zonder twijfel daar gij mijn gevoelens gewaar waart geworden,
en zoo mijn liefde niet door u beantwoord wordt, moet gij mij
haten,"
„Maar, mijnheer!" barstte Philippe toornig los,
„Stil, beste Philippe, laat mijnheer uitspreken," sprak de
jonge dame met waardigheid, „Het is beter dat wij thans eens
voor altijd hooren, waaraan wij ons te zijnen opzichte te houden hebben,"
„Als gij het eischt, zal ik zwijgen," mompelde hij, knarsetandende van woede,
„Dringend verzoek ik je dit,"
„Maak er dan een eind aan, mijnheer,"
„Veroorloof mij de opmerking, mijnheer," antwoordde de
ander buigend, „dat gij het zijt die mij in de rede viel,"
De jonge man stampte op den grond, wierp een woedenden
blik op den ridder, doch bleef zwijgen,
„Geen wonder dus," hernam de Grammont, „dat toen he t
vermoeden bij mij oprees, dat ik een mededinger had, en tegelijk dat die mededinger uw liefde bezat, Hoe onaangenaam die
ontdekking voor mij wezen mocht, toch trok ik mij die zoo heel
erg niet aan, om de eenvoudige reden, dat ik van het eerste
oogenblik dat ik u zag, aan mij zelven gezworen had, dat gij de
mijne zoudt worden,"
„Hoe!" riep de jonge man in woede ontstoken,
„Ik heb de gewoonte," vervolgde de ridder droogweg, „om
iederen eed dien ik doe stipt te vervullen, en dit is genoeg gezegd om je te doen blijken dat ik al het mogelijke in het werk
zal stellen om mijn woord gestand te blijven,"
„Wel drommels, mijnheer," barstte de jonge man los, die n u
zijn drift niet langer kon betoomen, ,,,Nu wordt het toch zulk
een verregaande laatdunkendheid, dat...."
„Houd het mij ten goede, dat ik je dringend verzoek mij te
laten uitspreken," viel de ander in, steeds even koud en koel,
„Ik heb nog slechts een paar woorden te zeggen, Wij beiden,
mijnheer, zijn edellieden uit een aanzienlijk geslacht, daaruit
volgt dat de strijd tusschen ons loyaal zal wezen, en de kamp
op hoffelijke wijze gevoerd, Het zal zijn," voegde hij er met een
spottend lachje bij, „zoo iets als een tournooi, anders niet,"
„Maar, mijnheer," sprak Juana uit de hoogte, „naar het mij
.
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voorkomt wordt één zaak door u vergeten, en die zaak is toc h
eigenlijk niet veel minder dan de hoofdzaak,"
„En dat is, senora?"vroeg hij,
„Dat ik u niet liefheb en nooit zal liefhebben," luidde het
antwoord, dat gegeven werd met de felste minachting,
„Och!" deed hij hooren, met onvergelijkelijke verwaandheid,
„Wie durft in te staan voor de toekomst? Het is al mooi al s
men op het tegenwoordige staat kan maken,"
„Ge begrijpt dat ik je zal dooden, mijnheer!" beet de jonge
man hem toe, met gebalde vuisten en op elkaar geklemde
tanden,
„Ik weet ten minste dat ge het beproeven zult! Maar, goede
hemel, gij zijt verplicht mij te bedanken, door mij zóó te haten,
De strijd die tusschen ons aanvangt, geeft des te meer bekoring
aan uw bestaan, want op den duur wordt niets lamlendiger dan
een verliefdheid waaraan niets wordt in den weg gelegd,"
„Kom, kom, je bent gek, ridder; alles wat je ons daar hebt
opgedischt, kan niet ernstig gemeend zijn," werd opgemerkt
door Philippe, die door die zonderlinge geloofsbelijdenis van den
ridder het spoor geheel bijster was geworden, en niet kon aannemen dat dit de werkelijkheid was,
„Ik ben gek op de senora, daarin heb je gelijk, Overigens kan
je gelooven zooveel en zoo weinig als je goeddunkt van alles
wat ik gezegd heb, Ik heb je gewaarschuwd, het staat dus aan
jou om je in acht te nemen,"
„Onthoud dan één ding, maar onthoud het goed, mijnheer,"
werd thans op hoogen en koelen toon door donna Juana gezegd.
„Mocht het noodlot mij ooit in uw handen doen vallen, dan zal
ik mij eerder zelve dooden, dan ontrouw worden aan den eed,
dien ook ik heb afgelegd, en wel tegenover mijn verloofde,"
Zonder eenig antwoord boog de ridder voor donna Juana en
wendde zich toen tot Philippe, ,,Het blijft dus goed afgesproken,
nietwaar, dat wij de eerste de beste gelegenheid zullen aangrijpen, om elkaar te dooden,"
„Zeer zeker!"
„Nu dan is het, dunkt mij, onnoodig verder over die zaak te
spreken, en zou het nu raadzamer wezen, naar mij voorkomt,
om ons nog even bezig te houden met het doel waarom wij
eigenlijk hier zijn gekomen, Vindt ge goed mij te vergezellen op
mijn verkenningstocht, of geef je er de voorkeur aan om met
de senora nog wat te blijven praten? Ge ziet dat ik mij voor
alles vinden laat,"
„Don Philippe en ik, mijnheer," gaf donna Juana ten antwoord, „zijn zoo zeker van elkaar, dat er tusschen ons geen
behoefte bestaat aan lange gesprekken, om te weten, dat, wat
er ook gebeuren moge, wij steeds elkander zullen blijven liefhebben, Ik laat u dus vrij, heeren, het is reeds laat, en ik ga
naar mijn kamers,"
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Haastig trad de jonge man naar zijn verloofde en voegde haar
toe: „Moed gehouden, Juana! ik zal je op dien man wreken,"
„Neen," antwoordde zij half fluisterend, „laat dit aan mij
over, Philippe, Waar het wraak betreft zijn vrouwen meer bedreven dan mannen, Ge behoeft niets te doen dan hem in het
oog houden,"
„Maar...."
„Ik verzoek het je dringend, En nu vaarwel!"
Zij ging uit het boschje, Bijna op hetzelfde oogenblik kwam
Pitrians aanloopen en zei:
„Haast je, haast je, Daar komt de gouverneur!"
De drie mannen verscholen zich terstond in het struikgewas.
waartusschen zij juist verdwenen toen don Fernando den tuin
inkwam en met rassche schreden donna Juana naderde, die zich
haastte hem tegemoet te gaan,

XXI,
DON FERNANDO D''AVILA,
Naar het scheen was don Fernando d'Avila in gedachten vetdiept; zijn gelaat was bleek, zijn voorhoofd gefronst; hij stapte
gejaagd door met onrustigen blik, terwijl hij papieren in de
band hield, die hij zenuwachtig ineen frommelde,
„Zoo, zijt ge daar nog," begon hij zoodra hij donna Juana
gewaar werd, die, zooals wij reeds vermeld hebben, naar hem
toe was geijld, „dat is goed; het doet mij genoegen je hier te
vinden, ik vreesde reeds dat ge naar uw kamer zoudt gegaan
zijn,
„Dit was ik juist van plan, want het is reeds laat geworden,
en bij mijn wandeling had ik niet aan den tijd gedacht."
„Nu, het is een heerlijke avond, de sterren schitteren aan
den hemel, en als ge er dus niet tegen hebt, doe mij dan het
genoegen nog een poosje hier te blijven,"
„Gaarne; ik ben tot uw dienst zoolang gij maar verkiest,"
„Duid het mij niet ten kwade, zoo ik u ophoud, ninna, want,
schoon het reeds laat is, en dit uur minder geschikt schijnt, acht
ik het toch noodzakelijk, daar de koerier zoo even is aangekomen, en ik je belangrijke tijdingen heb mee te deelen,"
„Belangrijke tijdingen aan mij?" herhaalde zij verwonderd,
„Ja, tenminste als ge goedvindt die thans te vernemen,"
„Wel, ík heb u immers al gezegd dat gij geheel over mij
beschikken kunt?"
„Nu, ik dank je voor die bereidwilligheid, en zal dus maar
dadelijk gebruik maken van uw toestemming,"
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Zooals wij zeiden was het een heerlijke nacht, zacht en kalm,
prachtig verlicht door den zilveren glans van de maan; naast
de jonge dame het bidvertrek instappende, liet don Fernando
de groote glazen deur open staan, hetzij om de frissche nachtlucht naar binnen te doen stroomen, hetzij omdat hij, ondanks
zijn waardigheid van voogd over het jonge meisje, of wellicht
uit een gevoel van beschroomdheid om de gevoeligheid van
donna Juana niet te kwetsen voor wie hij, wij moeten ons
haasten het er bij te voegen, een oprechte vriendschap koesterde terwijl hij tevens met eenig ontzag tegen haar opzag, Door
beiden werd plaats genomen op butaccas vlak bij de deur,
Inmiddels was er door de flibustiers die in het boschje verscholen waren, een haastig gesprek aangevangen,
„Dus zijn wij vijanden," begon Philippe op hoogen toon,
„Vijanden misschien," antwoordde Grammont koeltjes, „maar
medeminnaars zeker,"
„Het zij zoo, mijnheer, doch dit laatste mag ons in geen geval
weerhouden, onze plichten jegens onze broeders na te komen,
„Dat ben ik geheel met je eens,"
„Gelukkig dat wij daarin tenminste met elkaar overeenstemmen, Hoe denkt ge nu verder te handelen?"
„Thans?"
„Ja."
,
„Wel drommels! Naar mijn meening loopt het geluk ons buitengewoon mee, en geeft ons een uitstekende gelegenheid om
met de geheimen onzer vijanden bekend te worden,"
„Onze verkenning is nog niet afgeloopen; te lang te vertoeven
op de plek waar wij nu zijn zou voorzeker gevaarlijk kunnen
worden, en dat ware minder, doch daardoor zouden wij wellicht
ook de plannen onzer broeders doen mislukken,"
„Ook daarin hebt ge gelijk, maar mij dunkt, dat er een zeer
gemakkelijk middel bestaat, om het een te doen, en het andere
niet te laten,"
„En mag ik weten waarin dat middel bestaat? Het zou mij
genoegen doen van je meerdere wijsheid te profiteeren."
„Dat middel is het volgende: Een van ons moet hier blijven en
trachten eenige brokstukken van het gesprek tusschen den gouverneur en zijn pupil op te vangen; de ander moet inmiddels de
verkenning ten einde brengen, en Pitrians behoort te blijven bij
de bres waardoor wij toegang hebben verkregen, om in geval
van nood onzen terugtocht te dekken,"
„Hum!" mompelde Philippe, en keek tersluik den ridder aan.
„Dat middel is werkelijk zeer goed bedacht! Maar wie van ons
beiden zal hier in den tuin blijven?"
„Gij, als ge dit goedvindt," antwoordde Grammont rondborstig, „Er is thans geen spraak van verliefdheid, maar wel van
politiek,"
„Dat is zoo, dus...."
"

De Zeeschuimers.

Y?

178

„Dus ga ik heen," en terstond daarop maakte hij zich daarvoor gereed,
„Nog een enkel woord, mijnheer," zei Philippe, terwijl hij
hem tegenhield, „Ik stem gaarne in met je voorstel, doch op
één voorwaarde,"
„En die luidt?"
„Dat ik je terugkomst zal afwachten, om in geval van nood
je te hulp te komen,"
„Ba! Waartoe zou dat dienen? Wij zijn nu immers geen
vrienden meer,"
„Dat is zoo, maar wij blijven toch altijd broeders,"
„Daarin hebt ge alweer gelijk, mijnheer, Dus goed, toegestemd!" en na een ceremonieele buiging tegen zijn medeminnaar, verwijderde de ridder zich behoedzaam, gluipend en sluipend als een spooksel tusschen het dicht begroeide kreupelhout,
Alleen achtergebleven, stond Philippe ,een oogenblik onbeweeglijk in diep gepeins, daarna hief hij het hoofd op, wierp een
scherpen blik overal om zich heen, sloop, zooveel doenlijk zorgende om steeds in de schaduw te blijven, voetje voor voetje
naar de glazen deur en verborg zich tusschen dicht belommerde
mastikboomen, zeer dicht bij het huis, waar hij toch bijna onmogelijk ontdekt kon worden, Dat plekje was uitmuntend
gekozen; de beide personen toch die in gesprek waren hadden niet de minste aanleiding om den klank hunner stemmen
te matigen, en dus kon wat door hen gesproken werd, woord
voor woord duidelijk verstaan worden door den vrijbuiter, die
zich er toe zette om goed toe te luisteren, doch in zichzelf
mompelde:
„Misschien zal ik haar nu nog kunnen zien en spreken,"
De beraadslaging tusschen de beide vrijbuiters, over wat
thans door hen moest worden verricht en de manier, waarop
dit zou gebeuren, had vrij lang geduurd, zoodat toen Philippe
op zijn post stond om op te vangen wat door don Fernando en
donna Juana zou gezegd worden, het onderhoud tusschen die
twee reeds ten einde scheen te loopen. Het jonge meisje was juist
aan het woord en vroeg:
„En zijn die berichten zeker, mijnheer?"
„Officieel," antwoordde de gouverneur, „De man die ze heeft
overgebracht is een vertrouwd persoon, en buitendien hij is
mij door den gouverneur van Sint-Domingo, zelf toegezonden,"
„Hoe kunt gij mij dan gelasten u te verlaten nu gij wellicht
bedreigd wordt door zulk een ernstig gevaar?"
„Vergeet niet kindlief," antwoordde don Fernando op hoogst
hartelijken toon, „dat die last u niet door mij gegeven wordt,
maar dat ik je alleen het bevel overbreng dat door mij ontvangen is; dit maakt dus een groot verschil, want ge weet zeer
goed, dat wij beiden, gij zoowel als ik, moeten gehoorzamen
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aan dien persoon, daar hij het is die je, toen ge nog een kind
waart, aan mijn zorgen heeft toevertrouwd."
„Maar wie is dat dan toch?"
„Waarom doet ge mij telkens die vraag, lief kind? Ge weet
immers dat ik daarop geen antwoord kan geven,"
Droevig boog het jonge meisje het hoofd; don Fernando greep
haar hand, die hij zachtjes drukte, en voegde haar toe, met
vaderlijke toegenegenheid: „Geduld, arme ninna, nog een poosje
geduld! Eens, en naar ik hoop zal dit zoo lang niet meer duren,
eens zal dit geheim, dat je zoo erg bezwaart, worden opgehelderd; en welk een toekomst ligt er immers nog open voor je,
die waarlijk nog niet veel meer dan een kind zijt!"
„Och, ge zijt zoo goed voor mij, mijnheer, want ik weet het
maar al te goed, helaas! dat gij zelf, aan al de hartelijke woorden, door u zoo pas gebezigd, weinig of geen geloof slaat."
„Wees toch niet zoo zwaartillend, beste Juana," sprak hij
meer bemoedigend om haar van die droefgeestige gedachten af
te leiden, „Ik ben toch altijd uw vriend, nietwaar?"
„Ja, ja!" verklaarde zij bewogen, „Gij zijt mijn vriend, en
zelfs bijna een vader voor mij, en ik heb u innig lief voor al de
zorgen, die gij van mijn jeugd af aan mij hebt betoond, en daarom juist zie ik er zóó tegen op, u thans te verlaten,"
„Och! Dat gevaar is niet zod erg als ge denkt, Morgen verwacht ik een versterking van honderdvijftig man, en die gevoegd
bij het tegenwoordige garnizoen, brengen dit tot een korps van
tweehonderd en tien flinke en beproefde soldaten, terwijl
bovendien het eiland uitstekend versterkt en van alles
goed voorzien is, Maak je dus over mij maar niet zoo ongerust,"
voegde hij er lachend bij, „die ladrones zijn wel zoo wat halve
duivels, maar zullen hun tanden er stuk op bijten, en dezen
keer, even zoo goed als vroeger, met bloedende koppen worden
terug geslagen.
De jonge dame wierp een vluchtigen blik naar den tuin,
onderdrukte een zucht en hernam: „Dus nauwelijks hier aangekomen moet ik al weder verder trekken, en dat nog wel
alleen,"
„Toch niet zoo geheel alleen, want uw duenna gaat met je
mede, "
„Maar gij?"
„Ik! Ik kom later weer bij je,"
„En wanneer zal dat zijn, mijn vriend?"
„Eerder dan ge misschien denkt,"
„Dat geve de hemel!"
Don Fernando stond op en zei daarop: „Wij hebben dus goed
afgesproken, dat ge morgen bij het aanbreken van den dag
gereed zult zijn, om je in te schepen aan boord van la Madre de
Dios, het schip waarmee gij naar hier zijt gekomen en dat nog
in de haven gemeerd ligt,
"
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„Maar, houd mij die laatste vraag ten goede, waarheen moet
ik nu vertrekken? Gij hebt mij dit nog niet gezegd,"
„Weet gij dat dan niet?"
„Er is mij daarvan niets bekend, Eenigen tijd geleden hebt
gij wel tegen mij gesproken over een zeer voordeeligen post op
Panama, die u was aangeboden, maar moeten wij dan dáár
heen'?"
„Neen; mijn beschermer, die zich steeds zoo bijzonder welwillend jegens mij betoont, heeft voor mij een post verkregen,
die nog veel eervoller en daarbij nog veel voordeeliger is, dan
die welke mij vroeger was toegezegd, "
„En wat is die betrekking?"
„Die van gouverneur van Gibraltar, in de golf van Maracaibo."
„Hebt gij die benoeming reeds ontvangen?"
„Wel, ninna, wat zijt ge nieuwsgierig!" sprak hij lachende,
„och, kom, geef me daarop nu toch maar antwoord,"
„Welnu, dit zal ik, Die benoeming is dezen avond, zoo even
juist, in mijn bezit gekomen."
„Maar dan wordt ge immers door niets genoodzaakt om hier
achter te blijven?"
„Toch wel," luidde het eenigszins verlegen antwoord, „Ik
moet mijn betrekking hier aan mijn opvolger overdragen en dus
wachten tot hij op het eiland zal zijn aangekomen,"
„En dit zal morgen gebeuren,"
„Wie heeft u dat verteld, ninna?"
„Wel gijzelf, zoo pas."
„Komaan! Ik merk wel, dat het onmogelijk is, iets voor je
verborgen te houden."
„Dus?...." vroeg zij schalksch,
„Mijn plan was je er mede te verrassen, maar ge hebt er zoo
goed den slag van om achter al mijn geheimen te komen, dat
er geen kans is om je te weerstaan, en daarom wil ik het je
liever maar dadelijk zeggen."
„Nu, zeg het dan, zeg het dan,"
„Aan boord van La Madre de Dios zullen in plaats van twee,
drie passagiers zich inschepen, Ik vertrek tegelijk met je,"
„God zij gedankt!" riep zij verheugd,
„En nu, ninna, heb ik je niets meer te zeggen; ge moet er
niet boos om zijn, dat ik je zóó lang heb opgehouden, 't is reeds
over elven, dus ga ik heen, Dat de Heilige Maagd en de engelen
over u waken! Slaap goed, mijn kind, Zorg er voor om de deur
behoorlijk te sluiten, en nu ga ik heen, Tot morgen,"
Hij vertrok, en het jonge meisje vergezelde hem tot in den
tuin, Toen zei zij vrij luid, zeker opzettelijk om door Philippe
verstaan te worden, zoo deze wellicht nog in haar nabijheid
mocht wezen: „Dus is het zeker dat wij naar Maracaibo gaan,"
„Ja, ninna, naar Maracaibo, en niet naar Panama, maar ga
.
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nu in huis en blijf niet langer buiten, ge weet dat de nachtlucht
schadelijk is,"
„Dadelijk,"
„Ja, maar ik ga niet heen voor ik weet dat gij de deur goed
gesloten hebt,
„Dat zal ik dadelijk doen,"
„Nog iets, Mocht ge van nacht in den tuin eenig gerucht
hooren, dan behoeft ge je daarover niet ongerust te maken,
want het is mijn gewoonte om dáár 's nacht meermalen de
ronde te doen, Ga nu naar binnen, en nogmaals goeden nacht,"
„Goeden nacht,"
De jonge dame sloeg •de beide vleugels van de deur toe, en
trok de grendels vast, Toen wikkelde don Fernando zich in zijn
mantel en ging uit den tuin, terwijl hij het hek achter zich toe
trok alleen op de klink, het onnoodig achtend om meer voorzorgen te nemen, daar het niet lang zou duren eer hij terugkwam, om als naar gewoonte de ronde te doen, Buitendien was
het ook niet van dien kant dat een verrassing naar zijn meening te duchten was,
Toen ging ongestoord een half uur voorbij; Philippe wachtte
met ongeduld het oogenblik af waarop de deur door donna
Juana weer zou open worden gedaan, maar in die verwachting
werd hij bedrogen; geen geluid deed zich hooren, de deur bleef
gesloten en eindelijk werd het licht uitgedaan, Het jonge meisje
dacht niet anders dan dat de vrijbuiters reeds sinds lang waren
vertrokken,
• Philippe schikte zich zuchtend in zijn lot en keerde naar het
boschje terug, waar Pitrians goed de wacht hield, schoon die
zich reeds ernstig ongerust had gemaakt over zulk een lang
oponthoud in het hartje van een vijandelijk fort; en waarlijk
was dan ook slechts één enkele onvoorzichtigheid, of het geringste toeval voldoende om de drie vrijbuiters te doen ontdekken, en waren zij eenmaal ontdekt, dan waren zij onherroepelijk verloren,
Philippe deed zooals hij den ridder had beloofd; en bleef
in het boschje op hem wachten, daar hij zich niet voor diens
terugkomst wilde verwijderen,
,,Maracaïbo, Gibraltar," mompelde hij, „Het is niet voor het
eerst dat die beide namen in mijn oor weerklinken, 0! mijn
beste Juana! Al hangt mijn leven er van af, lang zal het niet
duren eer ik mij weer bij je heb gevoegd,"
En, evenals de meeste verliefden van alle tijden, vergat hij
geheel en al den zoo kritieken toestand waarin hij zich bevond,
ging tegen een boom leunen met de armen over de borst en
gebogen hoofd, en verzonk spoedig in een dier verliefde droomerijen, waardoor de koude werkelijkheid van het leven verdreven wordt. Niemand zou hebben kunnen bepalen hoelang
Philippe de weelde van zulk een toestand zou genoten hebben,
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zoo het hem niet opeens vrij duidelijk was geworden dat hij
niet in een denkbeeldige hemel maar nog op aarde vertoefde
door een vrij onaangename gewaarwording, die niet anders was
dan de zware druk van een hand op zijn schouder, terwijl een
spotachtige stem in het oor fluisterde; „Zeg eens maat, slaapt
ge bij geval?"
Philippe sidderde bij die zoo goed bekende stem en hief haastig het hoofd op, „Neen, ik droomde,"
„Goed, maar hoe verrukkelijk die droom moge zijn, zal ik er
een eind aan maken, want wij moeten vertrekken,"
„Mij wel, ik heb er niets tegen,"
„En ge vraagt mij niet eens, wat ik heb uitgericht en waar
ik geweest ben,"
„Wat kan het mij schelen?"
„Hoe! Kan het je niets schelen!" riep de ridder verbaasd,
Zijt ge opeens gek geworden?"
„Neen, toch niet," gaf hij eenigszins verlegen ten antwoord.
,,Och! ik wist daar niet wat ik zei! Integendeel, het kan mij
zeer veel schelen,"
„Zoo, dat is beter! Nu merk ik dat ge weer goed en wel
wakker zijt."
„Ja, volkomen, dat verzeker ik je, en ten bewijs daarvan wil
ik je zeggen, dat ik hoogst benieuwd ben te vernemen wat door
je ontdekt is,"
„Och, tot mijn schande moet ik je bekennen dat ik zoo goed
als niets ontdekt heb, dan alleen dat het eiland even uitmuntend
versterkt is als het bewaakt wordt, Overal zijn schildwachten
uitgezet,"
„Wel verduiveld" sprak de jonge man, „Dat is geen bijzonder
prettige tijding die ge mij doet hooren,"
„Dat is zoo, Maar wat is daartegen te doen'?"
,,En hebt ge niet het minste zwakke puntje kunnen ontdekken ?"
„Nergens,"
„Wel drommels, drommels!"
„En jij, wat ben jij an de weet gekomen?"
„Niets. Het is mij niet mogelijk geweest dicht genoeg bij hen
te komen om een woord op te vangen,"
„Dus hebben wij hier zoowat voor niets den tijd zoek gebracht,"
„Ja, en ik geloof dat wij er goed aan zouden doen, zoo wij
haastig onze biezen pakten,"
„Dat geloof ik ook,
„Zorgen wij er dan voor dat wij weg komen,"
,,Opgemarcheerd,"
Achter elkaar begaven zij zich naar de bres; Pitrians was de
laatste, Het neerdalen was des te moeilijker omdat dit bijna
loodrecht moet geschieden, en de vrijbuiters veel kans liepen
'
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om bij lederen pas hun nek te breken; een oogenblik scheen
het zelfs alsof zij tusschen hemel en aarde zweefden, evenmin
in staat om te klimmen als om te dalen, Doch na eenig tobben
en zwoegen dat ruim een half uur duurde, waren zij eindelijk
zoo gelukkig het soort van voetpad terug te vinden, vanwaar
zij zich bij hun uittocht tot naar het plateau hadden weten op
te werken.
Die neerdaling werd nu vervolgd, en er verliep daarmee nog
een uur, eér zij in de vlakte aankwamen, Nadat zij eenige minuten gerust hadden om eenigszins te bekomen, slopen zij naar
het hooge gras en kwamen eindelijk aan den oever van de zee,
of beter gezegd aan den voet der rotsen, die evenals een niet
te overschrijden muur rond het eiland liepen,
Toen begonnen de vrijbuiters opnieuw tegen die rotsen op
te klimmen, en nadat zij ongeveer op een vierde van haar
hoogte waren gekomen, werden zij een soort spleet gewaar,
die ternauwernood breed genoeg was om aan één man toegang
te verschaffen, Vlak daarbij gekomen, hield Philippe stil en
zei: „Luister eens, ridder,"
„Spreek op," luidde het antwoord.
„Weet ge waar de prauw ligt?"
„Ja , "
„Zoudt ge de plek, waar waar nu zijn, herkennen?"
„Zeker,
„Ga jij dan heen,"
„Alleen?"
„Ja , "
„En gij?"
„Ik blijf hier en Pitrians ook, Gij moet aan den raad verslag
gaan doen van onze verkennning, Over twee maal vier en twintig uur, niet eerder, ge begrijpt mij, nietwaar, moeten onze
broeders zich inschepen en moet jij hen naar hier geleiden."
„Goed, dat zal geschieden,"
„Ge moet niet landen voor en aleer je tweemaal een weinig
kruit op de kust hebt zien ontvlammen,"
„Met hulp van Pitrians zal ik intusschen een weg hebben gebaand breed genoeg om aan onze broeders een doortocht te
verleenen,"
„En als jij ontdekt wordt, en men je doodt?"
„Dan zij het aan God aanbevolen!" luidde het eenvoudige
antwoord.
„Alles zal geschieden zooals door je begeerd wordt, kameraad," verzekerde de ridder, die hem de hand bood, „Ik betreur
het dat ge mijn medeminnaar zijt, doch al kan ik om die reden
niet bijzonder op je gesteld zijn, toch verklaar ik gaarne dat ik
je bewonder,"
„Vaarwel, en tot over tweemaal vier en twintig uren,"
"

184

„Tot deer tweemaal vier en twintig uren," riep de ridder hem
in het weggaan toe,
„Wat er nu ook verder gebeuren moge," sprak Philippe in
zichzelf, „thans ben ik er tenminste zeker van dat mijn lieve,
beste Juana vóór dien tijd vertrokken zal zijn, en zij dus buiten
gevaar is."
Pitrians, over wien Philippe maar zoo eigenmachtig had beschikt, zelfs zonder hem daarin in het minste te kennen, scheen
zich volstrekt niet te verwonderen over deze handelwijze van
zijn vroegeren heer en meester,
„En wat gaan wij nu uitvoeren?" werd door hem gevraagd.
„Slapen," gaf Philippe ten antwoord, en zocht zich daarvoor
tusschen de rotsen een zoo geschikt mogelijk plaatsje.
„Goed! Laten we dat er tenminste van hebben," hernam
Pitrians, en ging onbezorgd zoo dicht dit kon naast hem liggen.
Vijf minuten laten waren beiden reeds in diepen slaap gedompeld.
XXII,
SINT-DOMINGO.
Eer wij ons verhaal vervolgen, dienen wij den lezer mede
te deelen welke wijze van bestuur door de Spanjaarden in
Amerika was ingevoerd, en welk stelsel door hen in hun koloniën gevolgd werd, sedert zij die gevestigd hadden,
Krachtens den schenkingsbrief van den Paus waren de
Spaansche bezittingen het eigendom van de Kroon; het land
behoorde dus aan den Koning, en hetzij de gronden bezet werden door Spanjaarden of door vreemdelingen, in beide gevallen
geschiedde dit alleen bij koninklijke vergunning,
De Koning erkende geen enkel privilege, zoo min als eenig
recht eener vereeniging. Hij hief geen belasting van den grond,
doch rechten, schattingen of renten moesten aan hem worden
opgebracht,
Hij regeerde, door een afgevaardigde die den titel droeg van
Onder-Koning, en dus waren al de ambtenaren zijn onderhoorigen,
De Onder-Koning stond aan het hoofd van de administratie
van het land, had het opperbevel over het leger, een beslissende stem in den krijgsraad over alle militaire quaestiën, was
voorzitter van den Raad, en deed de benoemingen voor alle
vacante posten, behoudens de koninklijke goedkeuring,
Een hooggerechtshof, dat Audiencia werd genoemd, diende
eenigszins tot tegenwicht aan de zoo uitgestrekte macht van
den Onder-Koning. Dit hof, soort van hof van appèl voor alle
burgerlijke en geestelijke rechtbanken, sprak in de laatste
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instantie vonnis over alle rechtsgedingen, die over geen hooger
bedrag liepen dan tienduizend harde piasters, een bedrag gelijkstaande met vijfentwintig duizend guldens, Dit hof bezat het
recht van vertoog en beraadslaagde als Raad van State.
De Audiencia hield rechtstreeks briefwisseling met den Raad
van Indië, dat machtige lichaam hetwelk al de belangen van de
Spaansche bezittingen besliste en regelde, De leden van de
Audiencia genoten hoogst belangrijke privilegies, doch moesten
Spanjaarden zijn en om te voorkomen dat zij door familierelaties te zeer aan Amerika gehecht zouden worden, was het
hun en hun zonen verboden, dáár een huwelijk te sluiten
of er eigendommen te verkrijgen, Ditzelfde verbod gold ook
voor den Onder-Koning,
Op dezen volgde de Intendant-administrateur over de financiën, onder wiens orders geplaatst waren de ontvangers van de
belastingen en renten, De macht van die intendanten was zóó
groot, dat zij in hun provinciën bijna onafhankelijk waren,
Om kort te gaan, Spanje had in de administratie van zijn bezittingen de verschillende machten in zulk een evenwicht gebracht dat geen enkele zich volstrekt onafhankelijk kon wanen,
en evenmin aan een nauwkeurig toezicht kon ontsnappen, Zelfs
de geestelijkheid hoe groot haar invloed anders ook in een
katholiek land mocht wezen, was onderworpen aan bepalingen
waarnaar zij zich moest regelen, De inrichting van de Amerikaansche kerk, was dus geheel en al verschillend met die in
het moederland, De Paus had over de geestelijkheid slechts een
nominaal gezag, want de Mexicaansche kerk moest alleen aan
den Koning gehoorzamen.
De Ayuntamientos of gemeentebesturen bestonden uit regidores en alcaldes, die naar welgevallen gekozen werden door
de burgers van iedere stad, waarvan zij de belangen moesten
behartigen, De Ayuntamientos vertegenwoordigden het democratisch element in deze overigens zoo despotische organisatie,
De leden van de Ayuntamiento of Cabildo vergaten nooit de
plichten hun opgelegd door de vrije volksverkiezing, en tijdens
het ontstaan van den onafhankelijkheidskrijg, deden zij zich
onvervaard kennen als de organen van het volk, en bepleitten
met vuur zijn rechten,
Dit is, in breede trekken weergegeven, de regeeringsvorm niet
alleen van Nieuw-Spanje, maar eveneens van Peru, Chili,
Buenos-Ayres, en over het algemeen van alle bezittingen der
Castiliaansche Kroon in Amerika,
Tusschen overwinnaars en overwonnenen heerschten een te
felle haat en een te diep gewortelde tegenzin, om er aan te
denken dat ooit een ineensmelting der beide rassen zou tot
stand komen; wel vermengden zij zich, en ontstond een derde
ras, doch zij bleven steeds tegenover elkaar staan, en de kleurlingen, uit die vermenging gesproten, werden later de meest
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verbitterde vijanden der Spanjaarden, en aanstokers van alle omwentelingen en oproeren,
De beschrijving van dien toestand, die wellicht reeds iets te
lang wordt gevonden, zouden wij hiermede kunnen eindigen,
zoo wij niet vermeenden hier nog een paar woorden te moeten
inlasschen ten opzichte van het openbare onderwijs in deze
streken, Uit een politiek oogpunt en als voorzorg voor meerdere
veiligheid en stipte gehoorzaamheid, had het gouvernement bevolen dat de groote menigte in diepe onkunde moest worden
gehouden, De Amerikanen wisten dus zoo goed als niets van
alles wat buiten hun vaderland voorviel; zij geloofden te goeder
trouw dat het lot van andere volken minder gelukkig was dan
het hunne, Zij waren overtuigd dat hun gouvernement het aanzienlijkste en meest verlichte was van eenig gouvernement
ter wereld, dat Spanje door staatkundige en militaire organisatie, de koningin der volken was, en bijgevolg ook de machtigste,
Tot slot zij thans nog vermeld dat de Spaansche bezittingen
jaarlijks aan het moederland opbrachten vijf tot zes millioen
harde piasters, ondanks al de verkwistingen en de knevelarij
onder allerlei vorm, van de Onder-Koningen, de leden der
Audientia, de intendanten en zoo menig beambte der schatkist.
Daarin lag voor Spanje de hoofdoorzaak van de hardnekkigheid
waarmee het Amerika voor vreemdelingen gesloten wilde houden, en voor die vreemdelingen juist de groote beweegreden
van hun vurige begeerte om ten koste van alles vasten voet
in Amerika te verkrijgen,
Van alle Spaansche koloniën was het eiland Sint-Domingo,
ofschoon het oudste, toch de meest verwaarloosde, en bijgevolg
de slechtst beheerde. Tot op het midden der zeventiende eeuw,
bleef dit zóó uitgestrekte eiland geheel onder de heerschappij
der Spanjaarden, die niet inzagen welk een groote waarde het
bezat, wat eenvoudig veroorzaakt werd, doordien zij al hun
aandacht uitsluitend vestigden op hun koloniën op het vaste
land, waar zij de edele metalen, als het ware, voor het grijpen
hadden, en waar zij gemakkelijker hun onverzadelijke hebzucht
konden bevredigen. In één woord het eiland gold voor niet
meer dan een voor het moederland waardelooze kolonie, want
niet alleen bracht het aan het gouvernement niets op, maar het
kostte zelfs nog ieder jaar een vrij belangrijke som voor de
traktementen en bezoldigingen van ambtenaren en soldaten,
In het tijdperk waarin ons verhaal voorvalt, bedroeg de bevolking van Sint-Domingo nauwelijks veertien duizend inwoners, Spanjaarden, Creolen en Mulatten, echter ongerekend de
slaven, wier aantal zeker veel hooger klom, doch wier getal
niet juist bepaald kon worden. Toch mag niet verzuimd worden
hier nog bij te voegen een getal van twaalf- tot vijtien honderd
zwarte vluchtelingen (weggeloopen negers) die met de laatste
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overblijfsels der Caraïben zich in de bergen verscholen hielden,
Die eerste, oorspronkelijke bewoners. van het land behielden voor
zich den schijn van onafhankelijkheid, en daalden dikwerf naar
de vlakten af om de plantages te verwoesten of van de eigenaars schatting te eischen, In de hoofdstad Sint-Domingo, stonden ongeveer vijfhonderd huizen; die plaats was ommuurd en
beschermd door drie, voor 'die dagen, vrij goed ingerichte en
voorziene forten. Santiago was de tweede stad van het eiland,
daar hadden zich veel kooplieden en verscheiden goudsmeden
gevestigd, maar de muren van dat stadje vielen in puin, en de
versterkingen waren er in zeer slechten staat, De overige bewoonde plaatsen waren met uitzondering van misschien een
of twee onbeduidende stadjes, niet veel meer dan zeer armoedige dorpen, zonder eenige beschutting, en met even armoedige
bewoners,
De aankomst van Franschen op het eiland werd door de
trotsche Castilianen als het ware niet opgemerkt, Wat toch
konden zij te duchten hebben van een kolonie van hoogstens
tweehonderd vijftig rustige bewoners in een district op vrij
verren afstand van de Spaansche bezittingen gevestigd? Die
trotsche onverschilligheid gaf den vrijbuiters den noodigen
tijd om zich te vestigen te Port-de-Paix, en vooral op Tortue,
met dit gevolg, dat toen de Spanjaarden, onophoudelijk verontrust door hun stoutmoedige buren, eindelijk besloten dit niet
langer lijdelijk te blijven dulden, maar hen te verjagen van het
grondgebied, zoo schaamteloos door hen in bezit genomen,
voor het eerst door hen werd ingezien wel een groote fout
door hen was begaan; want nu moesten zij de krachtdadigste
pogingen aanwenden om weder de streken te bemachtigen, die
zij zich hadden laten ontweldigen, en zij begrepen dat zij des
ondanks toch in het vervolg niet meer in het rustige bezit
zouden blijven zoo min van het Schildpadden-eiland als van dat
gedeelte van Sint-Domingo waar de vrijbuiters zich gevestigd
hadden,
En dit werd werkelijk het geval, De vrijbuiters voor wie het
bezit van het Schildpadden-eiland een zaak van het hoogste
belang was, kwamen iederen keer nadat zij van daar verjaagd
werden, met dezelfde onverschrokkenheid terug, en wisten
door list of geweld zich er opnieuw te vestigen, al moesten zij
het kort daarna weder prijs geven,
Dat was dan ook de reden waarom zij, op het tijdstip waarop
wij weder met ons verhaal een aanvang nemen, zich zoo ernstig
bezig hielden om het eiland te heroveren, doch thans met het
vaste voornemen dat dit voor eens en voor altijd moest geschieden, Na den lezer de onvermijdelijke inlichtingen gegeven te hebben, die wij hier zullen eindigen, verzoeken wij
hem ons te volgen naar Sint-Domingo, de hoofdstad van het

188

eiland, waar de gebeurtenissen die wij thans moeten verhalen,
voorvallen,
De markies don Sancho de Penaflor was ten hoogste verrast
en met afgrijzen vervuld, toen hij de sluwe mededeelingen had
aangehoord zoo onverwachts door den hertog, zijn vader, aan
don Gusman de Tudela gedaan; hij gevoelde zich als vernietigd
door de bijna duivelsche wijze waardoor het den grijsaard
gedreven door een onverzoenlijken haat, gelukt was, niet alleen
den jongen man voor zijn plannen te winnen, maar hem zelfs er
toe te brengen met een zeker soort van genot zich te belasten
met een wraakneming waartoe hij zich nu persoonlijk verplicht
gevoelde,
Maar de markies, toch nog bezield door eenigen eerbied doch
nog meer door vrees voor zijn vader, had er zich niet aan
durven wagen om er op eenigerlei wijze tegen te protesteeren,
iets wat trouwens ook zonder eenig gevolg zou zijn gebleven,
Buitendien kwam nog bij hem de vraag op, welke beweegredenen hij zou kunnen aanvoeren krachtig genoeg om zijn
ongelukkigen neef tot andere gedachten te brengen, en hem
dus te behoeden voor den bijna zekeren dood, dien hij tegemoet
ging? Immers was de zuster van den markies reeds sinds meer
dan twintig jaren verdwenen, en hij achtte het genoegzaam
zeker dat zij overleden was, De graaf de Barmont, of beter
gezegd Montbars, de oude vijand zijner familie, was dus de
eenige die in deze zaak gemoeid was; op hem had de hertog
het gemunt, dien man vervolgde hij nog altijd met zijn gloeienden haat, Zelf Spanjaard, gevoelde de markies zich dus op
geenerlei wijs geroepen op te treden als beschermer van dien
vermaarden vrijbuiter, dien hij daarentegen juist moest beschouwen als den geduchtsten tegenstander van de Castiliaansche macht, en wiens val hij als zoodanig ernstig moest wenschen, Montbars toch was als het ware de ziel der flibustiers,
en na zijn dood zou men van de Broeders der Kust veel minder
te vreezen hebben,
Veel meer trok hij zich dus het lot aan van zijn neef, don
Gusman de Tudela, voor wien hij oprechte vriendschap koesterde, zoodat hij zich dan ook zeer bezorgd voor hem gevoelde,
nu hij hem met een zending belast zag die, bij de minste achterdocht der vrijbuiters, hem ongetwijfeld aan een schandelijken
dood zou overleveren, De markies durfde dus, uit vrees voor
den toorn zijns vaders, het niet wagen zijn neef eenige nadere
ophelderingen te geven, en had er zich toe bepaald dien jongen
man zooveel mogelijk te waarschuwen geen onvoorzichtigheid
te begaan, en vooral er op aangedrongen dat hij niets van
eenig belang zou ondernemen, dan na vooraf dit met hem te
hebben overwogen, Hij stelde zich voor, dat noodra hij slechts
in zijn betrekking was van gouverneur van Sint-Domingo en
uit de nabijheid van den hertog, het hem niet zoo moeilijk zou
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vallen den jongen man over te halen die noodlottige plannen op
te geven, en hem zoodoende te behoeden voor den afgrond
waarheen hij door een onverzoenlijke hand werd gevoerd. Don
Gusman was, ondanks zichzelf, door die waarschuwende woorden getroffen, en had de van hem gevergde belofte afgelegd.
Daardoor eenigszins gerustgesteld, hield de markies zich verder bezig met de toebereidselen tot zijn vertrek naar SintDomingo, zich haastende om dit te bespoedigen, om daardoor
te ontkomen aan de vermoeiende onderdanigheid waarin hij
door zijn vader gehouden werd, maar niet minder ook om, zoo
de nood dit vereischte, zijn neef te hulp te kunnen komen,
Ongelukkig echter kon men in die dagen niet zoo snel en
gemakkelijk reizen als in de onze, de middelen van vervoer
waren toentertijd zoo talrijk niet als nu; daarbij kwam ook nog
dat de vrijbuiters, als echte roofvogels, in alle engten der Antillen, in hinderlaag lagen, te allen tijde gereed om op de Spaansche schepen neer te strijken zoodra die slechts even aan den
horizon merkbaar waren ,en dus waagden deze het niet de
havens van het vaste land te verlaten en in zee te steken,
tenzij zij zich talrijk en sterk genoeg achtten om de aanvallen
te weerstaan van hen die zij belasterden met den naam van
ladrones (dieven),
Zoo gingen dan ook verscheiden dagen om eer te Vera-Cruz
een konvooi vereenigd was dat groot genoeg kon geacht worden en dat te eer daar de Onder-Koning wilde profiteeren van
het vertrek van den nieuwen gouverneur van Sint-Domingo om
die kolonie opnieuw te proviandeeren, schoon daaraan reeds,
dank zij het slechte beheer van de Spaansche regeering, door
het moederland hoogst aanzienlijke sommen moesten worden
ten offer gebracht, in plaats dat rijke bijdragen aan de schatkist
werden toegezonden uit een land waarvan men dit verwachten
mocht, daar het zoo ruim bedeeld was door de natuur,
Eindelijk waren vijftien groote schepen door de goede zorgen
van den Onder-Koning bij het eiland Sacrificios bijeengebracht,
en kon de markies de Penaflor van Vera-Cruz vertrekken.
Diens overtocht werd zonder stoornis afgelegd, hetzij doordien
de vrijbuiters zich niet genesteld hadden in hun gewone hinderlagen, hetzij, en dit is waarschijnlijker, omdat zij zich te zeer
in de minderheid achtten tegenover het vrij machtige Spaansche
eskader; wat daarvan wezen moge, zeker is het dat geen enkel
vijandelijk zeil uit die engten in het gezicht kwam, en de nieuwe
gouverneur Sint-Domingo bereikte zonder eenigermate ontrust
te zijn. Die aankomst was reeds lang te voren aangekondigd,
zoodat toen het eskader op de reede ten anker kwam, alles
in gereedheid was gebracht om den markies behoorlijk te ontvangen, en die ontvangst mocht in waarheid schitterend genoemd worden, De klokken uit alle torens werden geluid, het
-volk verdrong zich in groote menigte langs den weg dien de
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gouverneur moest nemen met luid gejuich en levendige begroeting, het kanongebulder werd voortdurend gehoord, in één
woord de tocht van de landingsplaats naar het gouvernementsgebouw, was voor den markies een onafgebroken zegetocht,
Niettegenstaande dit alles bleef het voorkomen van don Sancho
zeer bedrukt; het was alsof zijn blikken met zekeren angst
over de talrijke menigte waarden, en door hem onder de duizenden die hem omringden iemand werd gezocht, dien hij
kende, De markies herinnerde zich, zijns ondanks, de dagen toen
hij jong, vrij en onbezorgd, voor het eerst op dit eiland was
aangeland, toen evenals nu om te ontkomen aan de tirannie
van zijn vader, maar tevens om een bezoek te brengen aan zijn
zuster, van wie hij zooveel hield, Waar mocht die arme Clara
zich nu bevinden, die hij sinds vijftien jaren niet had ontmoet?
Waar zou zij gebleven zijn, die zoo eensklaps was verdwenen,
zonder dat het hem sinds dien tijd mogelijk was geweest iets
van haar lot te vernemen, en zekerheid te hebben of zij nog
leefde dan wel gestorven was, bezweken onder de ondragelijke
smart die haar verteerde? Die gedachten stegen onwillekeurig
op bij don Sancho, en stemden hem tot bittere droefgeestigheid, toen hij opeens een kreet uitte, een kreet van vreugd, en
dadelijk zijn paard inhield, zonder te denken aan het zoo aanzienlijk geleide dat hem vergezelde, en dat door zulk een
plotseling oponthoud groot gevaar liep in de war te geraken,
Het oog van den markies was toevallig op een man gevallen,
die, teruggehouden in de achterste rijen van het volk, wanhopige pogingen in het werk stelde om vooruit te dringen; die
man vestigde een doordringenden blik op den gouverneur en
het was of hij zwijgend een dringende bede tot hem richtte,
Don Sancho gaf een wenk; een alguazil (gerechtsdienaar) trad
uit het eskorte en begaf zich rechtstreeks naar de hem aangewezen plek, de menigte uiteendrijvende die zich op de eerste
aanmaning verspreidde, en tikte met zijn rotting even op den
schouder van den onbekende, hem tevens gelastende te volgen,
De man gehoorzaamde aan dit bevel en bleef met eerbiedigen
groet, vóór den gouverneur stilstaan,
„Naar het schijnt verlangt ge mij te spreken, nietwaar
vriend?" voegde de markies hem toe op goedhartigen toon, na
hem eerst enkele oogenblikken zeer nauwkeurig te hebben
opgenomen.
„Zoo is het, Excellentie! Het is werkelijk mijn vurige begeerte om een gesprek met u te mogen hebben,"
„Welnu dan, spreek, ik sta u dit toe,"
„Wat ik aan uw Excellentie te zeggen heb, moet door niemand anders worden gehoord,"
„Goed, volg mij dan, Verder, mijn heeren!" liet hij er op
volgen, zich wendend tot de leden van het eskorte,
De tocht werd hervat, en na een kwartier bereikte men het
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paleis, De onbekende volgde steeds kort achter den markies
en drong met het gevolg door tot in de receptiezaal zonder
dat iemand er aan dacht om zich er tegen te verzetten, Toen
begon de voorstelling van de verschillende autoriteiten van het
eiland; zoolang die duurde mocht het don Sancho niet gelukken
om, ondanks al de moeite die hij deed om kalm en bedaard te
schijnen, zijn ongeduld en onrust te verbergen, Eindelijk was die
vervelende ceremonie afgeloopen, en onmiddellijk daarna, (tot
groote ergernis van al de aanwezigen, die zulk een inbreuk op
de etiquette niet konden verkroppen), stapte de markies zeer
haastig naar dien onbekende, wisselde fluisterend enkele woorden met hem, beduidde hem door een wenk dat hij moest volgen,
en daarna begaven beiden zich in een ander vertrek, waarvan
de deur door den markies zelf achter zich werd toegetrokken,
De gouverneur bleef lang afwezig, ten laatste verscheen hij,
doch nu slechts alléén, de onbekende had zeker het paleis langs
een anderen uitgang verlaten, De verwondering van al de aanwezigen werd nu nog grooter, zij begrepen niets van zulk een
voorval, en met zekere ongerustheid fluisterden zij onderling;
doch die verwondering ging over tot verstomming toen de markies, zonder in het geringste acht te slaan op hun tegenwoordigheid, last gaf dadelijk een paard voor hem te zadelen, e n
terstond daarop de zaal verliet zonder hen een enkel woord tot
afscheid toe te spreken,

XXIII,
DE RANCHO,

Op een afstand van eenige mijlen van Sint-Domingo, de
hoofdstad van het eiland, stond achter in een nauwe vallei, toen
ter tijd nog nauwelijks bekend en als het ware ingesloten door
hooge bergen, die haar aan alle kanten omringden, een zeer
bescheiden woning, of beter gezegd een rancho uit boomstammen opgetrokken en door palmbladeren gedekt, Die rancho,
half verloren in de woestenij, stond aan den oever van een
kleine rivier, de Jaina genaamd, een soort van stroom die
tijdens het verloop der warme dagen genoegzaam opgedroogd
was, en na een loop van enkele mijlen in zee uitliep, niet ver
van Sint-Domingo.
Het was tien uur in den voormiddag; een vrouw van acht-endertig of veertig jaren, wier bleek gelaat, afgematte trekken en
ingezonken oogen, nochtans de ten halve uitgewischte sporen van
een zeldzame schoonheid droegen, hield zich met behulp van
een neger van hoogstens twintig jaar, een lachend en levendig

.
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persoontje, vlug en behendig als een aap, met welk dier hij een
verbazende overeeenkomst had, bezig met de tafel in gereedheid te brengen voor den ochtenddisch.
Deze dame scheen verzonken in droef gepeins; meer dan eens
staakte zij haar bezigheden om een poos naar buiten te kijken
of scherp toe te luisteren naar onbestemde geluiden, en daarna
schudde zij het hoofd, slaakte een diepen zucht, en hervatte
haar taak, die zij kort daarna opnieuw afbrak, Toen zij ten
laatste geheel en al met de tafel gereed was, ging de neger weg
en liet haar alleen. Het scheen veeleer of zij op een butacca die
vlak bij de tafel stond neerzonk, dan er op ging zitten, en zij
bleef onbeweeglijk, scherp turende naar den toegang tot de
vallei, die juist kon worden waargenomen van de plaats waar
zij zat. „Hij zal niet komen!" mompelde zij telkens zeer ontmoedigd, „Het is nu reeds te laat geworden, en dus onnoodig
op hem te wachten,"
Opeens overviel haar een siddering, haastig stond zij op, uitte
een half gesmoorden kreet, en ijlde naar de deur met koortsachtige gejaagdheid, Een ruiter was te voorschijn gekomen, die
in galop kwam aanrennen in de richting van de rancho. Bij den
zandweg gekomen, sprong hij op den grond, wierp de teugels
van zijn paard aan den neger toe en bevond zich een oogenblik
later van aangezicht tot aangezicht met die dame.
„Eindelijk!" riep zij verheugd, „Eindelijk zijt ge dus terug,
ik wachtte je niet meer,"
„Senora," antwoordde de zoo even binnengetreden persoon,
„vergun mij u op te merken dat ik vanmorgen om vier uur uit
Sint-Domingo ben vertrokken, nu is het nog geen elf, en ik heb
dus bijna vijftien mijlen spoorslags afgelegd over zeer ellendige
wegen, op gevaar, niet ééns maar misschien wel twintig maal,
den nek te breken, wat nu juist met zulk een groot onheil niet
zou geweest zijn, doch zeker niet zeer geschikt was ter vervulling
uwer bedoelingen of tot de overbenging van de boodschap
waarmee ik voor u ben belast,"
De man die zóó sprak was iemand van ongeveer zestig jaar,
kras en kloek, met een zeer verstandig gelaat, en wiens levendige, schitterende oogen en donker zwart haar, getuigden dat
hij, trots zijn leeftijd, nog niets verloren had van vroegere
kracht en energie,
„Neem het mij niet kwalijk, beste vriend," voegde de dame
hem toe op goedhartigen toon. „Ik wist zoo even niet wat
ik zei,"
„Ik u iets kwalijk nemen! Vive Cristo!" riep hij uit met hartelijke onstuimigheid, „Ik ben immers uw dienaar, zelfs uw
slaaf, steeds bereid en gereed om u op den minsten wenk en
het eerste woord te gehoorzamen?"
De dame glimlachte. „Ge zijt mijn vriend Birbomono, en
anders niet! Maar helaas," voegde zij . er zuchtend bij, „mijn
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eenige vriend, uw trouw en toegenegenheid is het eenige dat
mij nooit ontbroken heeft."
„En zeg tegelijk mevrouw, dat u nooit ontbreken zal, en dan
zegt gij de volle waarheid," verzekerde hij met warmte,
„Ik dank u, ik dank u, beste vriend! Maar kom, kom nu
gauw mee, het ontbijt staat klaar, ge zult uitgeput zijn door die
groote vermoeienis, en al etende kunnen wij met elkaar praten."
„Geheel tot uw orders, mevrouw! En gaarne wil ik u bekennen dat ik verbazend veel trek heb,"
„Verliezen wij dan geen tijd, Kom mee!"
Zij traden de eetzaal binnen en namen tegenover elkaar aan
tafel plaats, De neger vertoonde zijn breed, zwart gezicht in
de half geopende deur en zijn meesteres gelastte: „Er moet
opgedischt worden, Aristides."
De slaaf verdween om terstond daarna terug te komen met
twee schotels, die de spijzen bevatten, waaruit het ontbijt zou
bestaan.
„En vertel mij nu even," vroeg zij met iets bevends in haar
stem, „zal het dezen keer weer eveneens zijn als de vorige
keeren „niets"?"
Birbomono hief het hoofd op, dronk een groot glas in ijs afgekoeld water, dat hij tot den laatsten droppel ledigde, veegde
zich baard en knevel af, deed een diep hum! hooren en
zei toen: „Ik geloof, senora, dat ditmaal mijn reis niet geheel
en al nutteloos zal geweest zijn."
„o!" kreet zij en wrong angstig de handen, „Zoudt ge waarlijk ontdekt...."
„Houd het mij ten goede, mevrouw," viel hij haar in de rede,
,.,dat ik u moet verzoeken mij te laten uitspreken. Ik wil u
evenmin bedriegen als u hoop doen koesteren, die niet vervuld
kan worden,"
„Ach!" uitte zij geheel terneder geslagen.
„Maar," hernam hij, „ik geloof dat ik u een tijding breng die
u zeer zal interesseeren."
„Welke andere tijding, dan alleen die waarover gij mij geen
bericht kunt geven, zou in staat zijn om mij thans nog eenigszins
belang in te boezemen," mompelde zij en schudde droevig het
hoofd,
„Gij moet dan vooraf vernemen, mevrouw, dat er een andere
gouverneur over het eiland is gekomen, Don Luis de Cordova
bekleedt niet langer dien hoogen post,"
De dame keek hem zeer verwonderd aan en vroeg: „Wat
gaat dat mij eigenlijk aan, waarde vriend?"
„Meer dan ge denkt, mevrouw, en gij zult dit dadelijk toestemmen zoodra gij den naam vernomen hebt van zijn opvolger,"
„Dan verlang ik er zeer naar dien te hooren," antwoordde
De Zeeschuimers.
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zij glimlachend, „Deel mij dus, zoo ge wilt, terstond mede wie
die nieuwe gouverneur is,"
„Het is iemand dien gij vroeger zeer goed hebt gekend,"
„Goed, maar hoe heet hij?"
„Iemand met wien gij zelfs zeer bijzonder waart ingenomen,"
„Hoe is 't nu, wilt ge mij den naam van dien persoon niet
noemen?"
„Integendeel, mevrouw, maar ik ben benauwd...."
„Waarvoor dan toch?"
„Och, eigenlijk is dat ook een dwaasheid van mij, Dus kort
en bondig, het is don Sancho de Penaflor,"
„Och! goede God!...." uitte de dame, die de handen in elkaar
knelde, en achter in haar stoel viel, alsof zij op het punt was
flauw te vallen, Birbomono snelde naar haar toe, om hulp aan
te brengen, doch zij had zich reeds weer hersteld, dwong zich
tot een glimlach en voegde hem toe:
„Waarde vriend, gij hadt wel gelijk; die tijding is voor mij van
het hoogste belang, en gaarne zal ik daarover van u alle bijzonderheden vernemen."
„Daartoe ben ik dadelijk bereid, mevrouw,"

XXIV,
EEN PAAR OUDE KENNISSEN VAN DEN LEZER.
De beide personen vervielen opeens in zulk een strikt stilzwijgen, alsof zij dit vooraf hadden afgesproken. Birbomono
boog het hoofd over zijn bord, draaide werktuigelijk een cigarette ineen en wierp middelerwijl een uitvorschenden blik naar
de dame, die tegenover hem zat, die, zelfs nog bleeker dan
gewoonlijk, met gefronste wenkbrauwen en starende oogen,
met de vork op de tafel trommelde. Het bleek duidelijk dat
beiden geheel en al in beslag werden genomen door ernstige
gemoedsbewegingen, vandaar dat noch de • een, noch de ander
op dit oogenblik het rechte besef had, van wat zij deden, De
dame was de eerste die het gesprek weder opvatte.
„Birbomono, zei zij eenigszins aarzelend, „ge zijt nu bijna
drie weken afwezig geweest, en hebt waarschijnlijk al dien tijd
niet te Sint-Domingo doorgebracht, is het wel?"
„Waarlijk niet senora," gaf hij met een buiging ten antwoord,
„en buitendien ben ik verplicht geweest een zeer langen omweg naar de hoofdstad te maken, om San Juan de Goava aan
te doen,"
„Dat is zoo," hernam zij met meer levendigheid, „en zeker
zijt ge geruimen tijd in dat plaatsje gebleven, nietwaar?"
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„Och neen, mevrouw," luidde het antwoord, dat gegeven
werd met voorgewende onverschilligheid. „Ik geloof niet dat
daarmee meer gemoeid zijn geweest dan een paar uren, juist
tijd genoeg om eenige inlichtingen in te winnen, en toen ben
ik dadelijk vertrokken,"
„En die inlichtingen?"
„Dat zal ik u zeggen, Ik was door u belast geworden, senora,
met een brief voor donna Juana d'Avila, dien breng ik u
terug,"
„Brengt gij dien brief terug!" herhaalde zij, terwijl haar een
inwendige siddering overviel, „Maar het is niet mogelijk dat zij
geweigerd heeft dien aan te nemen,"
„Donna Juana d'Avila was niet meer te San Juan de Goava,
senora; zeer onverwacht is zij vertrokken om zich weer te
voegen bij haar voogd op het eiland Tortue, waarvan hij gouverneur is."
„Ach, ach!" snikte zij droevig en liet neerslachtig het hoofd
op de borst zinken, „Helaas! Mijn arme Birbomono, ge zijt
waarlijk een overbrenger van Jobstijdingen."
„Het maakt mij half wanhopig, senora, doch ik meen dat het
beter is u de volle waarheid te zeggen, dan te liegen of te
draaien, want het minste toeval zou u vroeger of later doen
ontdekken dat ik u misleid had, en dan zoudt ge u daardoor nog
ongelukkiger gevoelen."
„Ge hebt gelijk! Hard en schokkend mag voor mij uw oprechtheid zijn, maar toch is dit nog het verkieselijkste,"
„En buitendien, senora, laten wij bedenken dat het Schildpaddeneiland niet zoo ver verwijderd is, dat men er niet zou
kunnen komen,"
„Vervolg nu, vertel verder !"
„Naar San Juan de Goava was ik slechts gegaan om donna.
Juana, en toen donna Juana dáár niet meer woonde, had ik
verder in dat stadje niets meer te verrichten en vertrok ik van
daar naar Sint-Domingo . In de hoofdstad gekomen was ik zeer
verwonderd toen ik die geheel in feesttooi vond, naar aanlei.
ding van den intocht van den nieuwen gouverneur.
„Evenals u, mevrouw, liet dit nieuwtje in het eerst mij tamelijk onverschillig, doch toen ik vernam dat de nieuwe gouverneur de markies don Sancho de Penaflor was, was ik zoozeer
verrast, dat ik het mij meer dan eens liet zeggen, om er zeker
van te wezen dat mijn zegsman zich niet vergiste,"
Wij hebben nog verzuimd terloops op te merken, dat Birbomono al pratende de jaloesie van het open venster geheel had
laten nedervallen, waarschijnlijk omdat de .felle zonnestralen
hem hinderden, zoodat dus de beide personen zich in een betrekkelijke duisternis bevonden, en het uitzicht naar buite n
daardoor geheel belet werd,
„Ik had terstond slechts één plan," hernam hij, „en dit was
,
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om in het paleis te gaan, en mij voor te stellen aan Zijn Excellentie den gouverneur,"
„Zoo zoo," zei zij zeer levendig, „En dit plan is toch zeker
door je ten uitvoer gebracht, waarde vriend?"
„Ik heb dit tenminste beproefd, senora; maar het was waarlijk geen gemakkelijke onderneming; niet zoozeer vanwege de
soldaten of lakeien, want die dachten er niet aan om aan
iemand wie ook den toegang te verbieden; de deuren stonden
integendeel wijd open, en ieder kon komen of gaan naar goedvinden; maar de menigte was zoo groot, en het gedrang zoo erg
dat het bijna letterlijk onmogelijk was om een stap vooruit te
komen,"
De lezer zal wel bemerkt hebben dat alles zich eigenlijk niet
zoo geheel en al had toegedragen als Birbomono thans vertelde,
maar er bestonden voor hem zekere geldige redenen die er hem
toe brachten om wel de waarheid maar niet de volle waarheid
te zeggen, Al pratende luisterde Birbomono scherp naar een
nog slechts zeer flauw hoorbaar geluid, dat echter ieder oogenblik duidelijker vernomen werd, doch de senora had voor niets
anders ooren dan voor hetgeen nu verder door Birbomono zou
worden medegedeeld, en al haar aandacht was thans uitsluitend
gevestigd op zijn verhaal,
„Toch gelukte het mij," hernam Birbomono met verheffing
van stem, „om door list en geduld ten laatste tot in het paleis
door te dringen, en in de zaal te komen waar de gouverneur zelf
zich bevond, Toen had er iets zeer zonderlings plaats, Zijn
Excellentie was op dat oogenblik in druk gesprek met den
alcalde mayor, doch zoodra hij mij zag, herkende hij mij dadelijk, en zonder de minste plichtpleging liet hij den magistraat
staan waar die stond, en kwam haastig naar mij toe, terwijl hij
mij bij mijn naam noemde."
„Zeker hoogst zonderling! En dat na zulk een lang tijdsverloop!"
„Minstens veertien jaar, De gouverneur ging toen met mij
ter zijde, zonder zich verder met de overige aanwezigen te
bemoeien en begon mij naar alles te vragen, Zooals gij begrijpen zult, volgde er daarop tusschen ons een even lang als
belangrijk gesprek, Ik had hem ook zoo heel veel te vertellen!"
„Helaas ja!" mompelde zij, „Arme Sancho! Ik heb altijd zoo
innig veel van hem gehouden. Hij zou mij nu niet meer herkennen,"
„En waarom niet, mevrouw?"
„Omdat ik door al mijn leed zóó veranderd ben, mijn vriend,
dat ik niet meer te herkennen ben . Toch zou ik zoo gelukkig
zijn, zoo ik hem nog eens mocht wederzien."
„Dit hangt toch slechts van u af."
„Maar ik zou niet naar hem toe durven gaan, beste vriend."
„Waarom zou hij dan niet bij u komen?"
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„Zou hij dat willen doen?" sprak zij zuchtende,
„Als gij hem doet weten, mevrouw, dat gij daarnaar verlangt,
dan ben ik er zeker van dat hij terstond zal komen,"
„Ach! Birbomono, zoo iets behoort tot het onmogelijke, Hij
is gelukkig, bezit macht en vermogen, en misschien gelooft hij
wel dat ik dood ben,"
„Maar gij begrijpt immers dat ik hem dit wel anders verteld heb?"
„Dat is zoo, doch ik behoor niet meer in de wereld, Ik ben
een wezen waarop een vloek rust, Hij zelf zou, zoo hij mij ontmoette, mij zeker eveneens verloochenen,"
„O! Hoe komt u op zulk een gedachte, senora! Hij, don
Sancho die zoo veel van u hield, zou u kunnen verloochenen,
neen, dat nooit!"
„Het ongeluk verbittert en doet iemand onbillijk worden,
doch ik zou hem zeer goed kunnen vergeven, dat hij niet meer
van mij houdt, maar wil mij niet blootstellen aan zijn ver.
achting,"
„O! Mevrouw, mevrouw! Nu wordt gij wreed in uw uitdrukkingen."
„Ja, dat is zoo, maar luister eens, dit komt omdat ik hem
zoo liefheb, nog even lief als twintig jaar geleden, en als hij
hier was, hier vlak naast mij zat, dan, geloof mij, zouden in mijn
oogen, bijna verduisterd door al de tranen van smart die ik
gestort heb, toch weer tranen opwellen, maar dan zouden het
tranen van vreugde zijn, uit blijdschap dat ik hem weerzag."
Plotseling werd de deur open gestooten en don Sancho de
Penaflor verscheen op den drempel,
„Clara, lieve Clara," riep hij haar toe en stond gereed om
haar te omhelzen, „ik heb alles en allen in den steek gelaten
om je hier te komen opzoeken,"
„Gij daar! 0! Zijt gij daar!" uitte zij met schellen kreet, en

ijlde naar den markies, om uitbarstend in gesnik en geween
haar hoofd tegen zijn borst te leunen,
Birbomono meende dat zijn tegenwoordigheid hier overbodig
was en verwijderde zich bescheiden, de deur achter zich toe
trekkende, Don Sancho even aangedaan als zijn zuster, kon,
evenmin als zij, zijn tranen weerhouden,
„Clara! Mijn arme Clara!" meer zei hij niet, doch .in dien
uitroep gaf hij weerklank aan al zijn gevoelens; zijn gemoed
was te vol, dan dat hij meerdere woorden zou hebben kunnen
vinden om uit te drukken wat hij thans ondervond.
„Sancho! Mijn beste Sancho!" snikte donna Clara. „Zijt ge
daar werkelijk! Zie ik je eindelijk terug en heb ik je weer bij
mij! 0! Hoe gelukkig, hoe hoogst gelukkig gevoel ik mij thans !
„Lieve beste Clara! Kom tot kalmte, wees bedaard en houd
goeden moed, wij zijn nu weer voor lang met elkaar vereenigd!
"
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0! ik zal er wel voor zorgen dat gij al het doorgestane, al de
geleden smarten en rampen vergeet."
Bij die woorden richtte zij zich opeens op, schoof het haar
weg dat over haar gelaat was gevallen, een gelaat bleeker dan
ooit en nu bevochtigd door haar tranen, en schudde droevig
het hoofd,
„Helaas!" snikte zij. „Ik ben een wezen dat vervloekt is, dat
weet ge immers, Sancho? Ik ben verlaten, geheel alleen en
verlaten,"
Toen verborg zij het gelaat in haar handen, en begon nog
harder te snikken en te weenen, De markies bracht haar naar
een zetel, en nam naast haar plaats. Hij greep een harer handen
tusschen de zijne, zag haar teeder aan en zei: „Clara, ge zult
nu niet langer alleen, noch verlaten blijven, Immers ben ik nu
eindelijk terug, en, daaraan twijfelt ge toch niet? Ik zal je steunen
lnet al mijn macht om je bij al uw navorschingen te helpen,"
„Och! Die belofte hebt ge mij vroeger ook gedaan, herinnert
le je dit nog? En toch, lieve broeder...."
„Ja, dat weet ik zeer goed," viel hij haastig in, „maar toen
was ik nog zoo jong, bijna niet veel meer dan een kind, zonder
bestendigheid en zonder wilskracht, maar nu daarentegen, zie
mij maar eens goed aan, nu ben ik een man geworden, een man
in de kracht van het leven, een man die macht en invloed
bezit, Toen was er heel veel dat ik niet wist en waarmee ik
nu bekend ben geworden. Ik herhaal het je Clara, ik zal je tot
steun zijn en God zal ons helpen. Wij zullen slagen,"
„Gelooft ge dit?" vroeg zij half fluisterend,
„Ik heb er alle hoop op, zusje,"
„Och! spreek dan, spreek dan, dit smeek ik je. Vertel mij
alles wat ge weet,"
„Eerst moet gij mij mededeelen, hoe ge geleefd hebt sinds
onze scheiding, wat door je verricht is, en hoe ge zoo opeens
verdwenen zijt, ons in de meening latende, dat ge dood waart.
ik zou zoo gaarne in staat zijn je te troosten,"
„Dat zou een zware taak wezen, Sancho. Helaas! Niets ter
wereld is in staat om een moeder te troosten, over het verlies
van haar kind."
„Arme Clara,"
„En vader?" vroeg zij aarzelend en vreesachtig.
„Hij leeft," luidde het antwoord, „in het genot der algemeene
achting en overladen met eerbewijzen."
„Ja, ja,” zuchtte zij, „dat kan niet anders, Spreekt hij som_
tijds
tij nog over zijn dochter?"
„Nooit is je naam meer over zijn lippen gekomen, Hij gelooft
dat ge dood zijt,
„Des te beter!" hernam zij, „Misschien zal die gedachte hem
er toe brengen toegevender te worden voor den onschuldige
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dien hij vervolgt . Eén slachtoffer moest voor hem voldoende
wezen.
„Ge kent vader niet, arme, goede Clara, zoo ge je met die
hoop vleit, Zijn hart is als van steen, zijn gemoed onvatbaar
voor verzoening, en zijn haat even fel gebleven als twintig jaar
geleden, De hertog de Penaflor kent geen vergeving; hij volhardt in zijn wraakzucht met een ijver en hardnekkigheid, die
eer vermeerderen in plaats van verminderen, zoo dikwerf hij
door hinderpalen en moeilijkheden belemmerd wordt in de volvoering zijner plannen,"
„Helaas! Dit alles wist ik, en toch wilde ik niet gelooven dat
het de waarheid was, Waar is hij? Zeker in Spanje nietwaar?"
„Neen, hij is tegelijk met mij in Amerika gekomen, en op
dit oogenblik te Panama, doch ik vermoed dat hij daar niet
zal blijven,"
„In Amerika?" herhaalde zij, „En wat komt hij hier doen?"
„Voor den laatsten keer een poging aanwenden, om die
wraak te bevredigen, die reeds zoo lang het doel van al zijn
streven is,"
„Maar wat is hij dan voornemens te doen?"
„Mits je kalm blijft zal ik je dit zeggen, of tenminste kunnen
mededeelen alles wat ik heb kunnen te weten komen van het
onzalige komplot door hem met een ontzettende sluwheid beraamd, En als God niet goed mocht vinden om eindelijk tegen
hem op te treden, dan is het bijna zeker dat zijn noodlottige
maatregelen zullen slagen, want die zijn verwonderlijk goed
gekozen."
„Groote, goede God," jammerde zij en vouwde de handen
als tot een gebed.
„En nu zijt gij aan de beurt, Clara . Spreek en ik zal naar je
luisteren,"
„Wat zal ik je zeggen, Sancho? Het leven van zulk een
ellendig schepsel als ik, kan voor jou niet zeer 'interessant
wezen, Verstooten door mijn vader, veracht door den man dien
ik bemin, verbannen door de maatschappij, die mij heimelijk
beschuldigt de oorzaak te zijn van den dood van mijn echtgenoot, beroofd van mijn kind, dat alles voor mij was, zonder
berouw over het verleden, zonder hoop op de toekomst, trok
ik mij terug in de eenzaamheid, Een oogenblik werd ik lafhartig en dacht er over om mijn leven te verkorten, doch God
kwam mij ter hulp, want ik had nog een roeping te vervullen:
mijn kind terug te vinden en daardoor vergiffenis te verkrijgen
van den man dien ik uitsluitend bemind heb, Op zekeren avond,
misschien zult ge je dit nog herinneren, broeder, waart ge niet
in het paleis, daar ge, naar ik meen, door de leden van het
hoog gerechtshof op een feest waart genoodigd; ik bleef toen
alleen en daar mijn maatregelen reeds vooraf genomen waren,
verliet ik het paleis en vertrok uit Sint-Domingo, vast besloten
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dáár nimmer terug te keeren, Een enkel persoon vergezelde
mij op mijn vlucht, dien man kent ge, het is Birbomono; hij alleen
is mij in al mijn tegenspoed trouw gebleven, zijn gehechtheid
aan mij heeft hij nooit verloochend, zijn eerbied voor mij is
steeds dezelfde gebleven, Geen wonder dus dat ik voor hem
geen geheimen heb; hij deelt in al mijn lief en leed, Ik beschouw
hem dan ook niet meer als een dienaar, maar veeleer als een
waar vriend,"
„Ik zal er hem dank voor zeggen Clara," zei de markies.
„Broeder, de dankbetuiging die hij het beste zal begrijpen,
en waaraan hij de meeste waarde zal hechten, zal daarin bestaan, wanneer ge goedvindt hem hartelijk de hand te drukken,"
„En dat verdient hij ook ten volle, zusje; ondanks den afstand die tusschen mij en hem ‘bestaat, zal ik dus niet in gebreke blijven, dit te doen,"
Meer durfde zij van den trots van den edelman niet vergen,
en drong dus verder op niets aan,
„Ik had door Birbomono de rancho, waar wij nu zijn, doen
koopen onder een voorgewenden naam, begaf mij hier heen, en
heb die sedert dien tijd altijd bewoond; dit wil echter niet zeggen, dat ik hier altijd vertoefd heb; meermalen heb ik die verlaten, en bleef soms weken of maanden, ja, zelfs soms jaren
achtereen afwezig, en liet dan dit armzalige verblijf achter
onder de hoede van een zwarten slaaf, Aristides heet hij, dien
ik kocht toen hij nog een kind was, Wat zal ik je meer mededeelen, Sancho? Nu eens op deze, dan weer op een andere
manier vermomd, vertoefde ik onder de boekaniers of doorkruiste de eilanden, ééns zelfs heb ik mij begeven naar Mexico,
waarover vader Onder-Koning was, en ook heb ik nog meer
gedaan, ik ben de zee overgestoken, en heb Frankrijk en
Spanje afgereisd om overal mijn kind op te sporen, tot in de
onbeduidendste dorpen en in de armzaligste hutten, maar altijd
te vergeefs, altijd zonder eenig goed gevolg."
Zij weende; haar broeder zag haar aan vol medegevoel, en
waagde het niet in haar overstelpende smart, die rampzalige
moeder toe te spreken, die hem grootscher scheen dan Niobe,
waarvan de oudheid gewag maakt,
Met een zenuwachtig gebaar wischte zij haar tranen af, en
vervolgde met hortende stem:
„Tweemaal dacht ik op het spoor te komen van eenige inlichtingen en daardoor werd mijn hoop eenigszins opgewekt; de
eerste keer was dit te Madrid, Dáár vernam ik zeer toevallig
dat vader zich een kind had aangetrokken, dat hij met zooveel
zorg en teederheid liet opvoeden, het was toen twee jaar, met
een flink en reeds eenigszins trotsch gezichtje, waarvan de
trekken mij deden denken, aan eenige gelijkenis met een zeker
iemand, Het gelukte mij dat mooie jongske te onmoeten en
hem aan het babbelen te brengen; het heette Gusman de
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Tudela, doch die naam kon een voorgewende zijn; vader was
zijn voogd, Ik won verdere informaties in, maar helaas! weer
had ik mij bedrogen, die naam toch was werkelijk de zijne, en
die nieuwe verijdeling van mijn zoete hoop, maakte mij half
waanzinnig,"
„Arme zuster," kon de markies zich niet weerhouden, met
diepen zucht haar toe te voegen, „En wat deedt ge toen?"
„Ik vertrok en verliet Spanje, als een vervloekt land, Toch
moet ik je bekennen, Sancho, dat de herinnering aan dat kind
mij steeds is bijgebleven; ik hoor nog altijd zijn lief, zacht en
helder stemmetje, dat mij altijd verrukte, en ondanks al de
jaren die sedert verloopen zijn, blijven de trekken van zijn mooi
gezichtje zoo sprekend vóór mij staan, dat als het toeval ons
weer bijeen bracht, ik hem zeker zou herkennen, daaraan
twijfel ik geen oogenblik, Zeg eens, Sancho, vindt ge dit niet
zeer vreemd?"
„Werkelijk hoogst bevreemdend, lieve Clara, maar vervolg,
daar ik er zeer naar verlang, omdat ik ook bekend ben met dat
kind, dat nu reeds een man is geworden, Hij bevindt zich thans
in Amerika, en wie weet, misschien ligt het in de bedoeling van
God om je weer met hem in aanraking te brengen,"
„Wat zegt ge dit op een zonderlingen toon, Sancho,"
„Hecht noch aan mijn toon, noch aan mijn woorden, meer
waarde dan die hebben, zusje-lief, doch ik herhaal, doe mij nu
het genoegen je verhaal verder te vervolgen,"
„Den tweeden keer was het hier op ditzelfde eiland, op
Sint-Domingo, en is nu een paar jaar geleden mij overkomen,
Weer hoogst toevallig hadden de omstandigheden mij gevoerd
naar het kleine stadje San Juan de Goava, Ik was dáár in een
kerk gegaan, en na mijn gebed gedaan te hebben, zou ik die
juist verlaten toen ik bij het wijwaterbakje aan den ingang,
opeens vlak tegenover een zeer mooi meisje stond, dat mij haar
vingers toestak, besproeid door het heilige vocht, Hoe of van
waar dit kwam begrijp ik niet, maar toen voelde ik mij toch zeer
aangenaam gestemd; zij groette mij met een allerliefst lachje
en liep door, Enkele oogenblikken bleef ik als roerloos staan,
overweldigd door een vreemde gemoedsaandoening, die mij erg
beklemde; ik keek haar na en toen ik zag dat zij zich verwijderde, besloot ik eindelijk haar van verre te volgen. Nadat zij
kaar woning was binnengegaan, haar huis stond dicht bij de
kerk, informeerde ik naar haar en vernam dat zij donna Juana
d'Avila heette en een pupil was van don Fernando d'Avila,
ik wist het toen zóó te schikken, dat ik haar kort daarna weer
ontmoette, waarop ik haar aansprak; langzamerhand gelukte
het mij meer en meer met haar in kennis te komen, en eindelijk
toegang te verkrijgen tot haar woning, waar zij genoegzaam
alleen huisde met haar duenna Cigala en haar voogd, don
d'Avila, wiens hoofdverblijf echter was op het eiland Tortue,
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waarover hij door den Koning van Spanje als gouverneur was
aangesteld, Donna Juana wist niets over haar familie te vertellen, zij kon zich noch haar moeder, noch haar vader herinneren, en men had haar den naam gegeven van haar voogd, een
naam dien zij droeg zonder zich daarover veel te bekommeren,
Het eenige dat zij wist, en dan nog eigenlijk slechts zeer vaag
en onbestemd, bestond daarin, dat zij, toen zij nog een klein
kind was, door een voornaam persoon, behoorende tot een der
aanzienlijkste en vermogendste families van het schiereiland,
aan de zorgen van don Fernando was toevertrouwd, Zij werd
door dien persoon, wiens naam een diep geheim scheen te zijn,
daar die nooit tegenover haar werd uitgesproken, steeds nauwgezet in het oog gehouden, en hij oefende over haar een waakzaamheid uit, wel van uit de verte en in het verborgen, doch
die voortdurend bleef aanhouden, Door den invloed van denzelfden persoon werd don Fernando, die toch reeds zoo veel
aan hem te danken had, zeer spoedig van rang tot rang bevorderd, vandaar dat die waardige hidalgo met lichaam en ziel
gehecht is aan dien edelmoedigen beschermer, wat echter niet
belette dat hij eveneens innig gesteld was op zijn pupil, die hij
als het ware als een eigen kind beschouwde. Het duurde bijna
twee j aar eer ik op de hoogte was van al die omstandigheden, die
in de hoogste mate mijn nieuwsgierigheid opwekten en mijn
belangstelling gaande maakten, Eindelijk kon ik niet langer de
begeerte wederstaan om daarover meer aan den weet te komen,
en daarom zond ik eenige dagen geleden Birbomono naar San
Juan de Goava, om te trachten eindelijk iets meer zekerheid te
verkrijgen voor de luttele hoop die weder bij mij was ontstaan."
„En het gevolg daarvan? ...." vroeg don Sancho haastig.
„Helaas, Sancho!" viel zij hem in de rede met vernieuwde
droefgeestigheid, „Donna Juana heeft zeer onverwachts San
Juan de Goava verlaten, om zich naar haar voogd op het
Schildpaddeneiland te begeven, doch," voegde zij er bij, met
zenuwachtige opgewondenheid, „ook ik zal, zoo dit noodig is,
naar Tortue vertrekken, om dáár don Fernando te ondervragen en...."
„Een oogenblik, zusje," viel don Sancho in. „Hebt ge mij nu
verder niets meer mede te deelen?"
„Niets, Sancho, Ge weet thans even goed als ik, op welk een
manier ik mijn leven heb doorgebracht, sedert wij elkaar het
laatst hebben gezien,"
„Ik dank je, Clara, voor je vertrouwen. Thans is het mijn
beurt om je nog het een en ander te zeggen, en nadat ge mij hebt
aangehoord, zullen wij met elkaar beraadslagen over hetgeen
alsdan gedaan behoort te worden, Luister dus zeer oplettend
toe, want vive Dios! ik verzeker je, dat wat ge vernemen zult
de grootste belangstelling bij je zal opwekken."
Bij die woorden begon donna Clara te beven; zij sloeg haat
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groote oogen, thans vol tranen, op den markies en zei tegen
hem met doffe stem:
„Spreek, Sancho, ik zal aandachtig naar je luisteren,"

XXV,
HET VERTROUWELIJK GESPREK.

Het ontbijt was reeds lang vóór de komst van don Sancho
genuttigd, en dus verlieten broeder en zuster de eetzaal, om
naar een ander vertrek te gaan, teneinde den neger gelegenheid te geven de tafel af te nemen, Dit vertrek diende donna
Clara tot slaapkamer, en hoewel het even eenvoudig gemeubileerd was als al het overige van de woning, werd men er toch
dien eigenaardigen geur gewaar, die zelfs aan de onverschilligsten verraadt dat men zich bevindt in het lievelingsvertrek
van een vrouw van de wereld. Donna Clara schoof aan haar
broeder een zetel toe, nam op een anderen vlak tegenover hem
plaats, legde met zachten druk haar hand op zijn arm en zei
toen: „Maak er nu een begin mee, Sancho. Ik verlang er zoo
naar,
Lang keek de markies zijn zuster aan, en toen hij gewaar
werd, hoe bleek en treurig haar gelaat was, onderdrukte hij
een zucht,
„Ge zult mij wel erg veranderd vinden, nietwaar broertje?"
vroeg zij met zwaarmoedigen glimlach. „Geen wonder, ik heb
ook zoo erg geleden, sinds wij elkaar het laatst zagen! Maar,"
liet zij er op volgen, „daaraan moeten wij nu op dit naogenblik
maar niet denken, Begin nu, dringend verzoek ik je dit,
„Clara," sprak don Sancho op hoogst ernstigen toon. „God is
mijn getuige, dat ik niets liever zou wenschen dan uw leed hoe
gering dan ook, eenigszins te verzachten! Ik zou mij reeds gelukkig achten zoo ik je de minste hoop mocht doen koesteren,
maar helaas! ik vrees er integendeel zeer voor, dat de inlichtingen die ik je geven zal, wel onvolledig maar toch van zeer
noodlottiger
aard zijn, zoo mogelijk uw leed nog zullen verzwaren."„
„De wil van God geschiede ook thans, gelijk in alle dingen,
Sancho!" uitte zij met vrome onderwerping, „Ik weet hoe innig
veel gij van mij houdt, en al moet door jou mij opnieuw een
slag worden toegebracht, dan zal die mij juist daardoor minder
hard vallen, daar ik de volle overtuiging bezit dat dit zoo geheel
tegen uw wil geschiedt. Spreek dus vrij en zonder omwegen,
want wat ik ook mocht vernemen, reeds bij voorbaat verzeker
ik je, dat ik je niets zal verwijten,"
„Ik verwachtte niets anders van je, Clara, maar toch wil ik
"
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je wel bekennen dat die verzekering mij hoogst welkom is, want
zonder die zou ik er te zeer tegen hebben opgezien om je alles
mede te deelen, Toch moet goed door je geluisterd worden,
want de gansche geschiedenis is geheimzinniger dan misschien
door je wordt vermoed, Ge kent vader even goed, en wellicht
nog beter dan ik, en weet dat hij onverzettelijk van wil is, koel
en wreed van aard en daarenboven uitermate trotsch, Ik vertel
je zeker niets nieuws als ik je zeg, dat sinds den dood van je
echtgenoot, je naam nooit meer over zijn lippen gekomen is,
Toen hij vernam dat ge zoo plotseling waart verdwenen, toonde
hij niet 4e minste verrassing noch nieuwsgierigheid, en gaf zich,
schijnbaar althans, evenmin de minste moeite om te weten te
komen waar gij gebleven waart, Later toen hem door dezen en
genen naar je werd gevraagd, gaf hij zoo stellig te kennen dat
ge overleden waart, dat ik zelf, beste zuster ik moet het je
bekennen, de dupe werd van dien leugen, en ik beweende je
alsof ge werkelijk niet meer tot de levenden behoordet."
„Goede Sancho! En hoe kwaamt ge te weten dat ik nog niet
gestorven was?"
„Eerst enkele uren geleden, nadat ik Birbomono te SintDomingo ontmoette, werd dit door hem aan mij medegedeeld,"
„Hoe! Hebt ge dus jaren achtereen in de meening verkeerd
dat ik dood was?"
„Helaas, ja, Clara! Wie ook zou mij het tegendeel bewezen
kunnen hebben? Ge herinnert je zeker dat ik, na de laatste eer
aan uw echtgenoot bewezen te hebben, plotseling door vader
naar Mexico ontboden werd, ik verliet dus het eiland waar ik
eerst weinige dagen geleden terug ben gekomen. Ik moest toen
eerst den overtocht maken naar Spanje waar mijn verblijf
eenige jaren duurde, daarna bezocht ik enkele vreemde hoven,
en dit alles bracht er toe bij om, als ik het zoo mag uitdrukken,
den sluier nog dichter over mijn oogen te sluiten, dien vader
zeker met opzet daarover had geworpen. Toch wil ik je bekennen, dat lederen keer wanneer de herinnering aan je bij mij
opkwam (en dit gebeurde dikwijls, want ik kon mij niet wennen aan de gedachte dat ik je voor altijd moest missen) er
ondanks mij zelven twijfel bij mij ontstond, en mocht die ook
door niets gerechtvaardigd worden, toch vleide ik mij dan met
de hoop, dat er eenmaal nog licht zou opdagen over dit droevige ongeval, hetzij door mij in kennis te stellen met de wijze
waarop ge zoo plotseling gestorven waart, hetzij, wat ïk zoo
hartelijk wenschte, doordien ge op het onverwachtst weer vóór
mijn oogen zoudt staan, En, het mag hoogst wonderlijk schijnen,
die gedachte verminderde niet in den loop der jaren maar werd
integendeel hoe langer hoe sterker bij mij opgewekt; en daarvan
was het gvolg, dat, schoon ik geen enkel lichtpunt in de mij
omringende duisternis gewaar werd, toch zich bij mij als het
ware de zekerheid vestigde, dat ge nog in leven waart, en de
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meening kwam bij mij op, zeker ook omdat ik in overweging
nam hoe geducht vader in zijn haat is, dat het gerucht van je
dood met opzet door hem was verspreid, om eens voor al den
mond te sluiten van al onze bloedverwanten, die geneigd mochten zijn om uw verdediging tegenover hem op zich te nemen,
Ge ziet nu dat ik mij niet bedrogen heb,"
„Het is zoo, Sancho, Maar als het noodlot je niet . hierheen
had gebracht'?"
„Och," viel hij haastig in, „zusje-lief, het noodlot heeft daarmee eigenlijk niets te maken, De twijfel, waarover ik je zoo
even sprak, en die langzamerhand veranderde in zekerheid,
heeft mij gedreven tot het ernstig verlangen om naar deze
eilanden terug te keeren, Ik overwoog, en zeer terecht, dat zoo
ge werkelijk nog in leven waart, hier en alleen hier voor mij de
meeste kans zou bestaan je terug te vinden, Ik stelde dus
alle pogingen in het werk, om verlof te verkrijgen weer naar
Amerika terug te keeren; toen, op een oogenblik dat ik dit het
minste verwachtte, deelde vader mij mede, dat het Zijn Majesteit behaagd had mij te benoemen tot gouverneur van SintDomingo,"
„En is vader zelf in Spanje gebleven?"
„Waarlijk niet, zusje, Hij had er voor gezorgd dat aan hem
het bevel werd opgedragen over het gebied van Panama, maar
hij is, om welke reden is mij onbekend, van meening veranderd,
zoodat hij zich voorloopig ophoudt te Maracaibo,
„Zoo dicht bij mij," mompelde zij met een huivering door
vrees, „Doch wat doet dit er toe, ik heb nu niets meer van hem
te duchten,"
„Nu ik eenige opheldering heb gegeven over de aanleiding
van mijn terugkeer naar de eilanden, moet ik met mijn verhaal
eenigszins teruggaan, en wel tot de dagen toen ik vader in
Spanje vergezelde, dat is dus ongeveer een paar jaar, na den
dood van je echtgenoot en je plotselinge verdwijning, En nu,
lieve Clara, moet ik je ernstig verzoeken om gespannen te
luisteren, want juist bij dit gedeelte van mijn verhaal, wordt het
zoo somber maar tevens zoo ingewikkeld, dat ik er hard aan
twijfel of het ons ooit zal gelukken waarheid en leugen goed
uit elkaar te houden, en het noodlottige weefsel te vernietigen,
dat . door den hertog gesponnen is, met een rampzalige sluwheid, waartoe zijn gloeiende haat hem heeft aangevuurd. Ik
kwam te Madrid zeer weinig met vader in aanraking, schoon ik
met hem het paleis van onze familie had betrokken, dat, zooals
ge weet, ligt in de straat Atoocka; doch slechts enkele maanden
na onze komst te Madrid gaf vader, na het souper, mij kennis
dat hij op reis ging, dat die reis misschien eenige maanden zou
duren, en dat hij nog dien eigen nacht de residentie zou verlaten, Vader scheen het overigens onoodig te oordeelen mij iets
meer te zeggen zoo min waarheen hij ging, als waarom hij ging;
"
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ik waagde het niet er naar te vragen en bepaalde mij tot een
buiging, Hij nam afscheid van mij, en juist zooals hij mij had
aangekondigd, hoorde ik reeds een uur later het rijtuig wegrijden waarmee hij vertrok, Om je de waarheid te zeggen, lieve
Clara, bekommerde ik mij in het eerst zeer weinig om de
redenen die vader noopten zoo onverhoeds op reis te gaan; die
konden mij eigenlijk weinig schelen, Ik was jong, hield veel van
allerlei feesten, en daar ik mij veel in de wereld bewoog kon
vaders afwezigheid mij zoo al niet ongevallig, dan toch voor het
minst zeer onverschillig zijn, Eerst eenige dagen later vernam
ik zeer toevallig op een tertulia bij den hertog de Medina del
Campo, dat vader naar Frankrijk was vertrokken,"
„Naar Frankrijk?" herhaalde donna Clara huiverend,
„Ja, De reis van vader duurde zeven maanden; op een goeden morgen vernam ik, bij het opstaan, van mijn kamerdienaar
dat hij dien nacht terug was gekomen, Later op den dag ging
ik hem begroeten, en vond hem somberder en koeler, dan ik
hem ooit ontmoet had, Hij sprak even met mij over onverschillige zaken, doch over de reis repte hij met geen enkel
woord, ik volgde daarin zijn voorbeeld, maar bij het ontbijt
vertelde hij mij dat een onzer verre bloedverwanten, graaf de
Tudela, over wien ik tot op dat oogenblik nooit had hooren
spreken, gestorven was, en dat vader het dientengevolge noodig
had geoordeeld zich te belasten met de zorg voor diens eenigen
zoon, thans als wees achter gebleven, en dat kind te doen opvoeden alsof het zijn eigen kind was; en werkelijk werd toen,
op last van vader, een aardige jongen binnengebracht niet ouder
dan vijf of zes jaren; zulk een lief kereltje dat ik er dadelijk door
werd ingenomen, met zulk een plotseling ontstane sympathie
als waarvan men zich eigenlijk geen rekenschap kan geven, Dat
is hetzelfde kind, dat ook gij hebt gekend."
„Gusman de Tudela?" werd haastig door haar gevraagd,
„Hij zelf, maar het knaapje bleef slechts enkele dagen in het
paleis, Vader haastte zich, om welke reden dat weet ik niet, het
te plaatsen in het Hieronymieten-klooster, waar zooals ge weet
de meeste scholieren van adel hun opvoeding ontvangen, Vader
nam de grootste strengheid tegenover dat kind in acht, doch dit
daargelaten, toonde hij verder de grootste zorg voor zijn opleiding, en scheen zeer ingenomen zoo dikwerf hij vernam dat
goede vorderingen door hem werden gemaakt, Ik ging dikwerf
naar het klooster om Gusman een bezoek te brengen en
met hem te praten; zelfs nam ik hem meermalen mee, om een
wandeling door de stad te maken, waarin de arme jongen schik
scheen te vinden, Zoo verliepen verscheiden jaren, daarna nam
vader den knaap uit het klooster en plaatste hem op de kweekschool voor de zeevaart, en om er nu maar met een enkel woord
een eind aan te maken is het genoeg je te zeggen dat Gusman
thans officier is bij de Spaansche marine. Ongeveer een jaar
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nadat Gusman in onze familie was opgenomen, deed vader weer
een reis naar Frankrijk, Dezen keerde duurde zijn afwezigheid,
evenals bij den vorige, eenige maanden, en bij zijn terugkomst
bracht hij weer een kind mede, maar dat kind was een allerliefst en zeer mooi meisje,"
„Juana, is het niet zoo?" vroeg donna Clara gejaagd,
„Hoe weet ge dien naam, Clara?" vroeg hij daarop met groote
verbazing,
„Hoe ik dien weet, doet er niet toe, Sancho,"
„Maar toch. • • •"
„Herinnert ge je dan niet, dat ik je straks verteld heb op
welke manier ik te San Juan de Goava met dat meisje in kennis ben gekomen?"
„Dat is waar ook!" bekende hij en sloeg zich tegen het voorhoofd, „Ik geloof waarlijk dat mijn hoofd geheel in de war is,"
„Vertel nu maar verder; ik verlang daar zeer naar,"
„Nu dan," hernam hij, „het was Juana, juist zooals door je
gezegd is, doch Juana kwam niet alleen maar werd vergezeld
door een officier, Die officier heette don Fernando d'Avila, en
vader zei dat hij haar voogd was. Beiden logeerden in ons
paleis. In vroeger dagen had ik don Fernando leeren kennen
als een flink en ferm soldaat; ik had hem toen eenige diensten
kunnen bewijzen, doch voor zoover ik wist, bestond er voor
vader geen enkele reden om hem in bijzondere bescherming te
nemen, Toch scheen de hertog dien man zeer veel genegenheid
toe te dragen, en voornemens te zijn hem op krachtdadige wijze
voort te helpen, Dit wekte mijn verwondering en nieuwsgierigheid op, want ik kon mij geen verklaring geven van dergelijke
plannen bij iemand zóó hooghartig en zóó zelfzuchtig van aard
als vader, en telkens kwam de vraag bij mij op, wat de oorzaak
mócht zijn, waardoor hij gedreven werd om zulk een groot
belang in dien man te stellen, En waarlijk, schoon don Fernando d'Avila, na tienjarige deelneming in den oorlog tegen
Vlaanderen het nog niet verder had gebracht dan tot den graad
van alfarez (vaandrig), werd hij eer het jaar ten einde was, op
dringende aanbeveling van vader teniente (luitenant), kort
daarna kapitein, en kreeg vervolgens last om naar de eilanden
te vertrekken als bevelhebber over een kompagnie, die vader
voor hem had gekocht, Het kleine meisje moest, hoe jong zij ook
was, hem vergezellen, en vertrok dus met hem, Hoe ik daar toe
kwam, was mij zelf een raadsel, doch op den dag, bepaald voor
het vertrek van don Fernando, werd ik overvallen door zulk
een nieuwsgierigheid en tevens bezorgdheid, dat ik besloot met
hem mede te gaan, natuurlijk buiten weten van vader, een eind
ver op den weg naar Sevilla, waarheen hij zich begaf, daar hij
te Cadix aan boord moest gaan voor den overtocht naar Amerika, Mijn gansche gesprek met den kapitein zal ik je niet in
het breede vertellen, maar je alleen in hoofdzaak mededeelen
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wat ik door hem te weten kwam, Vader had zich naar Vlaan-

deren begeven, waar don Fernando zich bevond, en hem voorgeslagen zich te belasten met de zorg voor een kind, met de
verzekering dat hij ruimschoots vergoeding zou ontvangen voor
de noodige kosten van opvoeding en onderhoud en tevens met
belofte dat vader hem zijn bescherming zou verleenen en in de
gelegenheid stellen fortuin te maken, Don Fernando was arm
en ook verstoken van de hulp van aanzienlijke mannen, door
wier invloed hij uit de ongelukkige positie zou kunnen geraken,
die voor hem bijna onuitstaanbaar werd, Hij dacht er dus niet
aan onderzoek te doen naar de redenen, die iemand, van zulk
een rang en den stand als vader, noopten hem een dergelijke
zóó buitengewone aanbieding te doen, maar nam gretig het
voorstel aan, daar hij walgde van de betrekkelijke armoede
waaraan hij reeds zoolang gekluisterd was, en tot iederen prijs
zich daarvan wilde ontslaan, Hij beloofde vader dus, blindelings gehoorzaamheid en ging dadelijk met hem naar Parijs,
Dáár werd het kind aan zijn hoede toevertrouwd door den
hertog, die bij die gelegenheid nogmaals nadrukkelijk al zijn
bevelen herhaalde, en daarna namen zij met hun drieën den
tocht aan naar Madrid, Nu weet ge dus, Clara, dat er twee
kinderen op kosten van vader werden opgevoed, Gij en ik, wij
beiden kennen den hertog de Penaflor te goed, nietwaar, om
van hem te kunnen gelooven dat hij door mededoogen of medelijden er toe gedreven werd, zich het lot van die twee weesjes
aan te trekken, Welke reden kan er voor hem bestaan zóó te
handelen? En wie zijn die kinderen? Dat is het juist, wat wij
trachten moeten op te sporen,"
„En wat drijft je daartoe, Sancho?"
„Wat mij daartoe drijft, Clara, is de zucht naar wraak,"
„De wraak? Welke wraak?"
„Luister verder, arme Clara!" hernam hij, met een weemoedig lachje, ,,Gij zijt dood, of liever daarvoor gaat het door, is
dit niet waar?"
„Maar al te 'waar, Sancho! Welnu?"
„Laat mij uitspreken, Is het niet mogelijk dat de hertog zeer
goedweet dat ge nog in leven zijt, en het gerucht van , uw
overlijden met opzet verspreid heeft, om des te gemakkelijker
zijn wraak te kunnen koelen, daar hij gezworen heeft niet
alleen op jou wraak te nemen, maar vooral op den man die hem
beroofd heeft van zijn oudsten zoon, en vervreemd van zijn
dochter? Is het niet evenzeer mogelijk dat vader heimelijk al
je doen en laten heeft gevolgd, doch geveinsd dat hij je aan je
lot over liet, om je onbezorgder te doen handelen, en er in
te slagen om, met één slag en den een door de andere, zijn twee
doodelijke vijanden te treffen, door je in de gelegenheid te -laten
den vader van je kind weer te zien?"
„0! Sancho, Sancho, als je veronderstelling waar mocht zijn,
,

„En als het ontdekt wordt en men je doodt?"
Zeeschuimers.
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dan zou dit verschrikkelijk wezen!" riep zij uit en wrong angstig
de handen,
„Ik veronderstel eigenlijk niet, Clara, ik bedoel alleen eenige
gevolgtrekkingen te maken, Doch voor mij staat het zoo goed
als vast, dat de hertog stap voor stap een plan volgt, door hem
reeds jaren geleden gesmeed en als bewijs daarvoor kan ik het
volgende aanvoeren, Het is op zijn best één maand geleden,
en ik verzoek je dringend den datum niet uit het oog te verliezen, dat de hertog de Penaflor, don Gusman de Tudela en ik,
te Vera-Cruz te zamen waren, Zooals ik je reeds gezegd heb,
is don Gusman officier bij de marine, Nu dan, toen heeft vader
hem een ontzettende geschiedenis, die van jou, Clara, medegedeeld 1), doch zeer gewijzigd en zonder dat daarbij namen
werden vermeld, en daarna den jongen man een bevel gegeven, waaraan hij, half waanzinnig van smart en schaamte,
zich gewillig onderwierp. Don Gusman heeft namelijk zonder
aarzelen de eervolle loopbaan verlaten, die voor hem in het
verschiet lag, en zich terstond als matroos op een vaartuig van
de flibustiers ingescheept, vast besloten te sterven, zoo hij er
niet in slagen kon, zijn moeder te wreken, die, volgens het
zeggen van vader, op laaghartige wijze door een dier mannen
is onteerd,"
„Maar, Sancho, dat is afschuwelijk!"
„Nietwaar? Doch daarbij blijft het nog niet! Don Gusman,
een jong mensch, bedeeld met uitstekende hoedanigheden en
een edel karakter, heeft zich door een eed verbonden, dat hij
met onverzoenlijken haat de aanvoerders der vrijbuiters zal
vervolgen, en als spion voor onze regeering werkzaam zal zijn, om
de vermaardste van die ladrones in onze handen te doen vallen. Begrijpt gij mij nu ten volle? Clara, is het noodig, dat ik er
nog één woord bijvoeg?"
„Neen, neen, Sancho! Geen woord meer, dat smeek ik je,"
snikte zij geheel ontdaan,
„Maar gelukkig," hernam hij, doch op inniger toon, „heb ik
toch nog enkele woorden met Gusman kunnen wisselen, Nu is
het van het hoogste gewicht dat ik hem weer ontmoet; misschien zal het mij dan gelukken, vooral als gij er in toestemt
mij te ondersteunen, hem te behoeden voor den afgrond, waarin
hij groot gevaar loopt, te storten."
„Twijfelt ge nog aan mijn goeden wil, Sancho? Maar, genadige hemel, wat moeten wij aanvangen?"
„Dat weet ik zelf nog niet, De hoofdzaak is echter dat ik
hem ontmoet."
„Ja, dat is zoo! Welken naam heeft hij onder de vrijbuiters
aangenomen?"
1) Zie „de Boekaniers".
De Zeeschuimers.

14

210

„Dat weet ík niet."
Als overstelpt en geheel verslagen, boog zij het hoofd en bleef
eenigen tijd zwijgen, verdiept in haar gedachten, Don Sancho
zag haar weemoedig aan zonder het te durven wagen den loop
harer gedachten te verstoren en het gesprek te hervatten . Een
oogenblik later hief zij het hoofd plotseling op, met vlammend
oog, en zwaar gefronste wenkbrauwen en zei:
„Hoor eens, Sancho ! Reeds te lang heb ik mij lafhartig en
angstvallig in deze vallei verborgen gehouden, maar nu acht ik
het meer dan tijd handelend op te treden, Naar ik meende was
de onverzoenlijke strijd tusschen vader en mij ten einde, doch
die begint nu weer met dezelfde felheid! Het zij zoo, ik zal er
mij niet aan onttrekken, en God zal mij daarin tot hulp zijn,
want God beschermt de moeders, die kampen voor het behoud
van haar kinderen,"
„En wat zijt ge van plan, Clara?"
„Deze rancho te verlaten en mij naar Port-Margot of Port-dePaix te midden der vrijbuiters te begeven, Zij zullen voor mij
minder wreed zijn dan mijn landgenooten,"
„Neem je dan vooral in acht, Clara!"
„En wat waag ik er bij? De dood? 0! Sancho, de dood zal
mij welkom zijn, zoo ik er slechts in slagen mag mijn zoon terug
te zien en zijn eer te redden,"
„Hoe denkt ge dit doel te bereiken, arme Clara?"
„Ik weet het niet Sancho, maar vertrouw er op, dat God het
mij zal ingeven, 0! Het zal mij gelukken, daarvan heb ik de
overtuiging,"
„Handel naar goedvinden, Clara, Ik heb noch het recht, noch
den wil om je terug te houden. Maar stel eens, dat Gusman je
zoon niet was?"
„Ach I" snikte zij, ook door twijfel aangegrepen.
„Neem eens aan dat ge geen zoon, maar wel een dochter
hadt, en dat Juana die dochter was? Want bedenk wel, arme
Clara, hoe juist daarin het verschrikkelijkste van dezen treurigen
toestand bestaat, dat gij moeder zijt geworden zonder te weten
tot welke sekse het kind behoort waaraan gij het leven heb t
geschonken, zonder dat je zelfs weet of dit kind niet gestorven
is bij de geboorte,"
„Genadige God!" kreet zij en sloeg wanhopend de handen
ineen,
„En nu komt ongelukkig genoeg er nog bij, dat vader zoozeer
bezield was door haat, dat hij er goed voor gezorgd heeft geen
enkele fout te begaan, en alles vooraf berekend en geregeld
heeft, Zoo zult ge je ook nog wel herinneren dat men je dadelijk destijds een zeer sterk verdoovingsmiddel heeft ingegeven
en gedurende dien slaap de natuur haar werk verricht heeft,
zoodat bij het wederkeeren van je bewustzijn ge wel moeder
waart geworden maar tegelijkertijd uw kind verdwenen was."
.

.

.
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„Ja, zóó is het Sancho, zóó is het!" riep zij uit met hartbrekende snikken, en onder het storten van tranen, „Ik heb
mijn kind niet eens mogen zien! Men heeft het mij ontroofd éér
ik gelegenheid had tot de eerste omhelzing, een omhelzing die
het zaligste gevoel is voor het gemoed eener moeder! Geen kus
heb ik mijn kind kunnen geven. 0! Sancho, broeder, zeg
zelf is dat niet vreeselijk en afschuwelijk?"
„Blijf kalm, Clara, blijf wat ik je bidden mag kalm, Ge ontstelt mij te zeer door uw wanhopige woorden,"
„Ach! Het komt doordien ge mij zoo plotseling al mijn onheil weer voor den geest hebt gebracht, en opnieuw de oude
wond weder hebt opengerukt, waardoor ik reeds zoolang en
zoo gruwelijk lijd! Een moeder die ondervinden moest wat door
mij ondervonden is, kan nooit vertroost worden!"
„Clara, lieve zuster, ge weet hoe innig veel ik van je houd;
ik smeek je, wees thans wat bedaarder en reken er op dat ik je
met alle macht zal helpen en ondersteunen, dat zweer ik je,
Misschien gelukt het ons uw kind op te sporen,"
Opeens richtte zij zich fier op, met oogen zonder tranen, en
een gelaat, stralende van hoop en verwachting. „Sancho,"
sprak zij, „het zou kunnen wezen dat niet één van hen, maar
dat zij beiden mijn kinderen waren!"
„wat bedoelt ge daarmee, Clara?"
„Ik doel er op, Sancho, dat hoe zwaar de duisternis moge
zijn, die ons omringt, en hoe geslepen de haat van vader, er
toch licht zal ontstaan over deze zoo ongerechtvaardigde geheimzinnigheid! Geloof mij en vertrouw er op, dat het niet voor
niets is, nu God, na verloop van een reeks van jaren, het zoo
beschikt dat vader en ik opnieuw van aangezicht tot aangezicht
tegenover elkander zullen staan, Thans heeft het uur geslagen
voor den laatsten strijd, en wij zullen zien wie overwinnaar
zal blijven in dien beslissenden kamp, de engel of de duivel!"

X XVI,
DONNA CLARA,

Overweldigd door zooveel en zoo hevige gemoedsaandoeningen waren de woorden waarmede het vorige hoofdstuk eindigde,
ternauwernood door donna Clara met verwonderlijke geestkracht geuit, of zij liet zich half bezwijmd op een stoel neerzinken. De bleeke gelaatstrekken, door smart verwrongen,
de gesloten oogen en het door zenuwachtige kramp verstijfde
lichaam, gaven haar het voorkomen van een doode, Don Sancho
werd ten ergste ongerust over den toestand waarin hij zijn zuster zag verkeeren, zijn zuster, het eenige wezen voor wie hij in
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zijn gansche leven oprechte vriendschap had gekoesterd. Angstig
begon zijn hart te kloppen, en tranen vloeiden langzaam over
zijn wangen, zonder dat hij er aan dacht, die af te drogen,
„Arme Clara," mompelde hij, terwijl hij haar met meewarigen
blik aanstaarde, „Moet dan haar gansche leven niet anders
wezen dan een aaneenschakeling van rampen! Kon ik maar iets
doen om in haar gefolterd gemoed weer eenige hoop op te
wekken! Goede, genadige God, moet ik haar na zulk een reeks
van jaren in zulk een toestand terugvinden!"
Hij zuchtte diep, liet het hoofd op de borst zinken en begon
haastig en gejaagd in het vertrek op en neer te loopen, Bijna
een kwartier lang werd de stilte slechts afgebroken door de
half gesmoorde snikken van donna Clara, Opeens scheen zij
zich eenigszins hersteld te hebben, zij richtte zich op, legde haar
hand op den arm van haar broeder, toen die weer langs haar
heenstapte, en vroeg met hortende stem: „Sancho, kan ik op je
rekenen?"
„Twijfelt ge daaraan, Clara?" vroeg hij, terwijl hij naast haar
bleef staan, haar hand greep, en daarop een kus drukte,
„Vergeef mij die vraag, Sancho, maar ach! ik voel mij zóó
diep rampzalig, dat ik dikwerf ondanks mij zelven, ook aan
jou gehechtheid begon te twijfelen,"
„Ik bedoelde er geen verwijt mee, Clara, Spreek, en zeg wat
ge van mij verlangt."
„Ge hebt mij immers gezegd, dat ge zeer gesteld zijt op don
Gusman de Tudela?"
„Alsof hij mijn eigen broeder ware,"
„En dat hij een knap uiterlijk heeft, nietwaar?"
„Hij is knap van uiterlijk, Clara, en even dapper als knap."
„Zoo!" uitte zij verrukt,
„Ja, hij is in alle opzichten een fier edelman,"
hij is
„Dan doet hij geen oneer aan het geslacht waaruit hij
gesproten,"
„Daarvoor behoeft men slechts een blik te werpen op zijn
edel en mannelijk gelaat,"
„Ook hebt ge mij gezegd, dat gij eenige hoop hadt, hem te
zullen ontmoeten, is dat niet zoo?'
„Ja, eenige hoop, dat is waar, doch hoe en waar die samenkomst zal kunnen plaats hebben, dit zie- ik waarlijk nog niet in,"
„Is dan daaromtrent niets tusschen u beiden afgesproken?"
„Dat kon onmogelijk, de hertog hield ons steeds en veel te
wantrouwend in het oog; ik heb niet meer kunnen doen dan
enkele waarschuwende woorden tot hem te richten, doch ik geloof
wel dat de beteekenis daarvan goed door hem is begrepen,"
„Ge zult het wel met mij eens zijn, dat de taak waarmee men
hem heeft belast afschuwelijk is, en even onteerend is de rol dien
hij daarbij spelen moet, nietwaar?"
„Zeer zeker, maar hij oordeelt over die taak op geheel andere
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manier en is integendeel zelfs overtuigd dat hij door de vervulling daarvan zich tegelijk kwijt van zijn plicht,"
„Maar nu nog iets, wat gelooft gij eigenlijk van hem? Zoudt
ge meenen dat die voorgewende verwantschap werkelijk bestaat?"
„Wat zal ik je daarop antwoorden, Clara? Dat alles is voor
mij nog een ondoorgrondelijk geheim, Ge weet even goed als
ik, dat de Tudela's na aan ons zijn verwant, maar daar zij nooit
te Madrid woonden, en altijd op hun goederen te midden hunner onderhoorigen, bestonden er zooals van zelf spreekt bijna
geen relaties tusschen ons en hen, ik herinner mij ten minste
niet, ooit een edelman van dien naam bij vader te hebben ontmoet; het is dus voor mij onmogelijk daarover een afdoend
oordeel te vellen, en te beslissen of don Gusman al dan niet
gesproten is uit dat geslacht en te minder nog, omdat, dit moet
ik ronduit verklaren, door den hertog de Penaflor aan mij nooit
het geringste blijk van vertrouwen gegeven is, terwijl hij veeleer, daar hij wist hoezeer ik op je gesteld ben, mij opzettelijk
in de volslagenste onbekendheid liet van al zijn handelingen,
ook zelfs waar die de onbeduidendste zaken betroffen,"
„Overal nevel en duisternis!" zuchtte donna Clara. „Ach!"
riep zij geheel ontmoedigd. „God is niet rechtvaardig, als de
deugd op zulk een manier kan ten onder gebracht worden,"
„De wegen Gods zijn ondoorgrondelijk voor den beperkten
blik der menschen, Clara," merkte don Sancho met volle overtuiging op, „Misschien wordt juist thans nu gij Zijn goedheid en
Zijn rechtvaardigheid verdenkt, door Hem een middel voorbereid, waardoor ge schitterend gerechtvaardigd en vreeselijk
gewroken zult woren,"
Donna Clara boog het bleeke gelaat, een sombere glimlach
vertrok haar lippen en zij hernam: „Neen, ik kan niet langer
wachten! Thans is voor mij het uur tot handelen aangebroken,
en ik herhaal het je, nu zal ik overgaan tot handelen, al moet
ik ook in den strijd bezwijken,"
„Wat zijt ge dan voornemens te doen?"
„Eens en voor altijd den blinddoek die voor mijn oogen is
vastgehecht, te verscheuren,"
„Het zal je niet gelukken, Clara,"
„Dit zij zooals God wil, Sancho, doch ik ben nu vast besloten en bovendien heb ik nu een stellige belofte verkregen
dat ge mij te hulp zult komen,"
„Zoover dit slechts eenigszins in mijn macht staat, Clara,
kunt ge op mij rekenen,"
„Ik blijf je daarvoor dankbaar, beste Sancho, Maar nu over
iets anders, Toen don Gusman zich bij de Broeders der Kust
heeft aangesloten, heeft hij dit toch zeker niet gedaan onder
zijn eigen naam?"
„Natuurlijk niet! Als men slechts eenigszins vermoedde dat
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hij een Spanjaard is, zou dit genoeg zijn om hem te behandelen
als een spion,"
„Kent gij den naam dien hij heeft aangenomen?"
„Ja, Clara, dien weet ik,"
„En hoe noemt hij zich?"
„Martial."
„Nu weet ik genoeg. Ge kunt er op rekenen dat het niet lang
meer zal duren ,eer ik weet of die jonge man mijn zoon is,
„Maar houd het mij ten goede, Clara, zoo ik er meer van wil
weten, Op welke manier denkt ge er toe te geraken daarvan
zekerheid te verkrijgen?"
Met eenige verontwaardiging lachte donna Clara, „Mijn hart
zal mij die zekerheid geven. Een moeder bedriegt zich nooit,
wanneer het er op aankomt haar zoon te herkennen,"
„Maar dan volgt daaruit dat ge op reis denkt te gaan?"
„Dat zal ik zeer spoedig doen, dan zal ik hem des te eerder
zien."
„Ik kan en durf je niet goed begrijpen, Clara, ge wilt dus.. • •"
„Ja," viel zij eenigszins hartstochtelijk in, „ook ik wil mij
aansluiten bij de Broeders der Kust, leven zooals zij leven,
hun daden in stilte nagaan, om tevens, zonder dat hij weet wie
ik ben, dien jongen man te ontmoeten, dien Martial, met wien
ik zóó zal omgaan, dat hij het niet zal kunnen laten van mij te
gaan houden, Mocht hij nu, iets waaraan ik geen oogenblik meer
twijfel, werkelijk mijn zoon zijn, dan zal hij, ondanks zich zelven, tot mij worden aangetrokken...."
„Maar zusje-lief, dat alles is immers ware onzin!" riep de
markies haar driftig toe, „Dit kan niet ernstig door je gemeend
worden."
„En waarom niet, Sancho?"
„Gij, •dáár leven onder die bandieten, zonder God noch gebod!"
„Sancho, op die bandieten, zonder God noch gebod, valt meer
staat te maken dan op de meesten van hen door wie zij veracht en overal als een troep wilde dieren vervolgd worden, Mij
dunkt, zoo iemand, dan moest gij daarvan overtuigd wezen,"
„Het is waar, Clara, persoonlijk heb ik nooit over hen te
klagen gehad, integendeel, want tegenover mij hebben zij zich
steeds grootmoedig gedragen. Wees er zeker van dat ik wat dit
betreft jegens hen steeds zeer veel dankbaarheid gevoel."
„Als dit zoo is, hoe kunt ge dan meenen dat hun gedrag jegens
een vrouw zoo geheel anders zou zijn dan jegens jou?"
„Dat heb ik ook niet bedoeld; ge begrijpt mij verkeerd."
„Druk je dan nader en duidelijker uit," knorde zij met zenuwachtige gejaagdheid,
„Heb je vergeten, dat onder die lieden zich een man bevindt,
die je verboden heeft, je ooit weer aan hem te vertoonen?"
"
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„Voeg er bij, tenzij ik hem zijn zoon terugbracht, en dan
eerst zegt ge de volle waarheid,"
„Dat is zoo," deed de ander hooren,
„Welnu, Sancho, dien zoon zal ik hem terug brengen, Een
moederhart bedriegt zich niet, geloof dit gerust,"
De markies schudde het hoofd doch antwoordde niet, en weer
heerschte eenige minuten diepe stilte, tot donna Clara die afbrak door te zeggen: „Mijn besluit staat vast, en geen menschelijke macht kan daarin verandering brengen, maar buitendien Sancho," voegde zij er droefgeestig bij, „maak je over mij
niet ongerust, hij zal mij niet herkennen, Gij, die nog wel mijn
eigen broeder zijt, kijk mij nu eens goed aan, en zeg ronduit of
het ongelukkige wezen, dat vóór je staat, geheel vernietigd door
de opeenstapeling van rampen, gebogen onder den drukkenden
last van onverdiende schande, iets lijkt op het jonge meisje van
vóór twintig jaren? Neen, neen, Montbars of de graaf de Barmont, hoe wilt ge hem noemen, zal mij niet meer herkennen,
Helaas! Als hij mij mocht ontmoeten, dan zal hij mij voorbijgaan
zonder dat zijn blik zich één oogenblik vestigt op het rampzalige schepsel, wier gelaat doorploegd en ontsierd door rimpels,
geen enkele herinnering bij hem zal opwekken,"
„Clara, ik zeg zooals daar straks, dat ik niet het recht, noch
den moed bezit, om je te beletten zulk een wanhopige poging te
beproeven, en schoon ik mij daarvan voor jou niets goeds voorspel, zullen mijn oprecht gemeende wenschen je vergezellen, en
blijf ik met de meeste sympahtie aan je denken, Handel dus
naar goedvinden, en moge God je ter hulp komen,"
„God zal met mij zijn, Sancho, daarop vertrouw ik,"
„Het zij dan zoo!" hernam hij steeds vol bezwaar, „Maar
denk er altijd aan dat ik thans gouverneur ben over het eiland
Hispaniola, en dank zij die betrekking, zal wellicht mijn macht
groot genoeg wezen, om je krachtdadig te helpen zoo de nood
dit ooit vereischt, Wel is waar zijn de ladrones de doodsvijanden der Spanjaarden, maar toch komen zij meermalen in de
noodzakelijkheid met ons te onderhandelen,"
„Ik weet te goed, Sancho, hoe innig veel gij van mij houdt,
en dat is voor mij een waarborg dat het mij niet aan uw hulp
zal ontbreken, zoo ik daar ooit behoefte aan mocht hebben,"
„Wat ge ook van mij mocht eischen, Clara, er zal aan voldaan worden, Hetzij bij dag, hetzij bij nacht, noodra ge mij
noodig hebt, zal ik terstond tot je komen,"
„Heb dank voor die belofte, Sancho," voegde zij hem toe en
bood hem haar hand, die door den markies hartelijk werd gedrukt.
„Arme, arme Clara!" mompelde hij weemoedig,
„Sancho," hernam zij, „ik word bezield door een geheim
voorgevoel, dat het einde van al mijn leed aanstaande is, en,"
voegde zij er bij in groote vervoering, „dat ik zeer spoedig mijn
zoon terugvinden en hem aan mijn hart drukken zal,"
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De markies boog zich over zijn zuster heen, onderdrukte een
zucht en zei toen: „Luister eens, Clara, ik word nu gedwongen
je te verlaten, want ik ben zeer overhaast naar hier vertrokken,
zonder dit aan iemand te zeggen, en een langere afwezigheid
zou men hoogst bevreemdend vinden, Het is dus hoog tijd dat
ik weer terugkeer naar Sint-Domingo, om de ongerustheid te
verdrijven, die bij menigeen door zulk een onverhoedsch vertrek
zal ontstaan zijn, Ik ben nog zóó kort gouverneur dat ik niets
mag verzuimen om die betrekking zoo waardig mogelijk te vervullen, maar naar ik hoop zullen wij elkaar zeer spoedig terugzien, want na zulk een lange scheiding heb ik je nog heel veel
te vertellen,"
„Wanneer wij elkander weer zullen kunnen ontmoeten, Sancho, dat zou ik niet durven bepalen, en hoezeer ik er naar verlang om weer in de gelegenheid te zijn lang en veel met je te
praten, kan ik toch onmogelijk aangeven waar en wanneer wij
elkaar weer zullen ontmoeten,"
„Hebt ge dan plan om aan je voornemen zoo spoedig reeds
gevolg te geven?"
„Nog heden avond verlaat ik de rancho om mij naar Portde-Paix te begeven,"
„Zoo gauw reeds, Clara?"
„Ik heb te lang, veel te lang daarmee gewacht, dring dus, dit
verzoek ik je ernstig, op geen verder uitstel aan, want het zou
toch nutteloos zijn,
„Als het er zoo mee geschapen staat, Clara, dan zal ik zwijgen, en blijft er voor mij niets over dan je hartelijk toe te
wenschen dat gij goed moogt slagen, maar helaas! ik heb daarop
zeer weinig hoop,"
„Ik deel je meening niet, Sancho, Vaarwel, beste Sancho!"
„Vaarwel, C1kra,"
Een omhelzing volgde en lang hielden zij elkaar in de armen
gekneld, Eindelijk ontrukte donna Clara zich aan die uiting van
teedere en wederzijdsche gehechtheid, en voegde hem toe:
Houd moed!"
Beiden gingen naar buiten; Aristides, de neger, hield het paard
van den markies bij de teugels en liep er mee heen en weer
langs de woning. Don Sancho gaf hem een wenk, omhelsde nog
eens zijn zuster, sprong in den zadel en riep met gesmoorde
stem haar toe: „Vaarwel!"
„Tot wederziens," werd door haar ten antwoord gegeven,
De markies deed zijn paard de sporen voelen, en zette het in
galop. Donna Clara bleef onbeweeglijk staan op den drempel
van de deur en oogde hem na zoolang zij iets van hem gewaar
kon blijven ; eindelijk verdween hij in een bocht in het voetpad, zij sloeg een kruis, trad terug in de rancho en sprak half
fluisterend tot zich zelve: „Hij! Hij heeft altijd zooveel van mij
gehouden! Beter broeder dan hij bestaat er niet!"
"
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Birbomono stond in het voorvertrek, donna Clara ging naar
hem toe, en zei op haar gewonen goedhartigen toon: „Birbomono, ik ga de rancho verlaten,"
De mayordomo boog, zonder te antwoorden,
„Ik zou zeer gaarne heden nog vertrekken, en zoo dit mogelijk is reeds over een uur,"
„Binnen een uur zal alles gereed zijn," verzekerde hij zeer
onderdanig,
Een oogenblik scheen zij te aarzelen, doch zij herstelde zich
dadelijk en hernam: „Ge moet weten, waarde vriend, dat het
zeer onzeker is wanneer ik hier terug zal komen, het is zeer
goed mogelijk dat mijn reis langer zal duren dan ik eigenlijk
wensch en dus is het zeer noodzakelijk dat ik heel wat bagage
medeneem,"
„Tijdens het onderhoud door de senora met haar broeder
gevoerd, heb ik alles in gereedheid gebracht," gaf hij haar ten
antwoord, „en dus kan het vertrek plaats hebben, zoodra de
senora dit verlangt,"
„Is alles reeds in gereedheid gebracht!" riep zij verbaasd en
zeer aangenaam verrast, „Maar hoe zijt ge te weten gekomen
wat ik van plan ben te doen, want een uur geleden was ik het
daarover met mijzelve nog niet eens?"
„De muren van de rancho, senora, zijn niet veel meer dan
dunne beschotten; mijns ondanks en zonder te willen luisteren,
heb ik genoegzaam alles verstaan wat tusschen u en Zijn Excellentie den gouverneur besproken is,"
Donna Clara glimlachte even, maar zei dadelijk daarna:
„Birbomono, ik denk er niet over om je daarover een verwijt
te doen, want ik heb geen geheimen voor je, Ik was buitendien
voornemens je alles mede te deelen,"
„Dat is dan nu overbodig, senora,"
„Dat is zoo, Gij blijft dus gedurende mijn afwezigheid hier op
de rancho vertoeven, Wie weet of mij wellicht het voorrecht
zal ten deel vallen om gelukkiger terug te komen naar dit
plekje, waar zoo menige traan door mij is gestort, en dat mij
juist daarom zooveel te dierbaarder is geworden,"
„Houd het mij ten goede, senora,". bracht de mayordomo
wiens gelaat zeer betrokken was, in het midden, „doch ik schijn
de orders, die de senora mij gegeven heeft verkeerd te hebben
begrepen, Heeft de senora gezegd, dat haar verlangen was, dat
ik hier zou blijven?"
,Ja, mijn vriend,"
„Vergeef het mij, senora, maar dat is iets onmogelijks,"
„Iets onmogelijks! Hoe dat?"
„Senora, reeds meer dan twintig jaar ben ik in uw dienst, en
in dat gansche tijdsverloop heb ik u bijna geen oogenblik verlaten, Ik kan er niet in toestemmen om thans van u te scheiden
juist op een tijdstip waarop gij een hoogst gevaarlijken tocht
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gaat ondernemen, een tocht waarbij gij meer dan ooit behoefte
zult hebben aan een dienaar, die met lichaam en ziel aan u
gehecht is,"
„Maar mijn vriend, ge bedenkt niet dat ik ga leven te midden
der doodsvijanden van de Spanjaarden, en als ik je dus meenam,
zou er niet anders te verwachten zijn, dan dat ik je blootstelde
aan de grootste gevaren,"
„Houd het mij ten goede, senora, doch dat alles heb ik zeer
ernstig overwogen, maar ik neem de vrijheid u opmerkzaam te maken, dat dáár waarheen wij gaan ook andere Spanjaarden verblijf
houden die er wonen zonder door iemand in het geringste lastig
te worden gevallen, op de eenvoudige maar strikte voorwaarde
dat zij zich onderwerpen aan de wetten der vrijbuiters, en beloven zich niet in hun zaken te mengen, Nu zal ik doen evenals
die anderen, en daardoor vervalt ieder bezwaar,"
„Wat ge mij dáár mededeelt, was mij geheel en al onbekend;
toch zou ik er de voorkeur aan geven, ter voorkoming van ieder
gevaar, dat door u er in toegestemd werd, hier te blijven,"
„Senora, zooals ik reeds de eer had u te zeggen, is dit iets
onmogelijks, Als gij mij verbiedt met u mede te gaan, dan zal ik
u gehoorzamen, zooals ik verplicht ben, maar later zal ik ook
vertrekken, en mij dan alleen naar Port-de-Paix begeven,"
„Beste vriend, indien ik verdere tegenwerpingen maakte, dan
zou ik daardoor op verregaande wijze uw gehechtheid miskennen, Ga dus met mij mede, Maar wie zal gedurende onze
afwezigheid hier op de rancho alles in orde houden?"
„De neger Aristides, senora; hij heeft daarvoor kennis genoeg en is trouw en eerlijk, ik heb hem reeds de noodige aanwijzingen gegeven, en de senora kan zeer gerust alles aan hem
toevertrouwen,"
„Nu als dit zoo is, dan heb ik er niets tegen, Overigens schijnt
het wel dat ik je in alles je zin moet geven," voegde zij er
lachend bij,
„Ik betuig u mijn oprechten dank, senora, voor al uw bereidwilligheid," antwoordde de oude, getrouwe dienaar met aandoening, „Waarlijk zou de senora mij diep ongelukkig hebben
gemaakt zoo zij mij geweigerd had haar te vergezellen
bij zulke ernstige en hoogst gewichtige omstandigheden, waarvan de uitslag zoo overwegend kan zijn voor het geluk van
haar verder leven."
„Misschien, waarde vriend, is deze schikking. onder de bestaande omstandigheden ook de beste," hernam donna Clara,
na eenigen tijd te hebben nagedacht, „Kom mij waarschuwen
zoodra de paarden gezadeld en de muildieren beladen zijn, ik
zal zorgen tegen dien tijd gereed te wezen,"
Birbomono, hoogst verheugd over de laatste woorden zijner
meesteres, haastte zich met groote opgewondenheid, om alles
in gereedheid te brengen voor een zoo spoedig mogelijke afreis.

219
Even vóór zonsondergang, verlieten de senora en haar dienaar de rancho, en werd die overgelaten aan de zorgen van
Aristides, die zeer was ingenomen met dit blijk van vertrouwen,
Donna Clara en Birbomono sloegen de richting in naar Port-dePaix, en zorgden er voor dat hun paarden niet te snel liepen,
daar zij, niet vóór den nacht wilden aankomen, om des te
minder de aandacht op zich te vestigen,

XXVII,
DE VEROVERING VAN HET EILAND TORTUE,
Thans keeren wij terug tot de beide personen, die wij in den
loop van ons verhaal genoodzaakt waren te verlaten in een
zeer hachelijken toestand, Wij bedoelden Philippe en zijn gewezen pandeling Pitrians, die verborgen of eigenlijk half opgesloten waren in een hol van die ontzagwekkende rotsen, waaraan men den naam heeft gegeven van de IJzeren Kusten en die
een natuurlijke versterking vormen van het Schildpaddeneiland,
De beide vrijbuiters sliepen den ganschen nacht stevig door
zonder dat zij door iets in hun rust gestoord werden, Eerst toen
de zon aan den horizon verscheen en haar eerste stralen op
hun gelaat vielen, deden zij de oogen open,
Alles om hen heen was kalm en eenzaam; de zee, nauwelijks
gerimpeld door een zacht ochtendbriesje, klotste haar golfjes
zacht tegen den voet der rotsen, Groote zeevogels streken in
ijlende vaart over het water met gekrijsch en geschreeuw; geen
enkel zeil was op de gansche ruimte te bespeuren, In een oogwenk waren de vrijbuiters op de been, en om het strand te
bereiken, lieten zij zich langs de rotsen afglijden; beneden gekomen konden zij zich betrekkelijk in veiligheid achten, daar
het onmogelijk was dat men van het eiland af hen gewaar kon
worden, Ten overvloede hadden zij het geluk, bij hun heen en
weer loopen rechts en links langs het strand, een soort van
natuurlijke grot op te sporen, zeker gevormd door de onafgebroken werking der zee, waarin zij een schuilplaats vonden,
niet alleen genoegzaam om hen te verbergen voor onbescheiden
blikken, maar tevens te beschutten voor de felle hitte, die op
het midden van den dag onuitstaanbaar zou wezen,
„Ziezoo!" zei Philippe, en ging zeer op zijn gemak leunen
tegen den rotswand, terwijl hij zijn pijp stopte, „Ik vind dat wij
het hier zeer goed kunnen uithouden, en wat zeg jij er van,
Pitrians?"
„Wel, ik zou meenen dat het vrij wat minder had kunnen
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uitvallen, maar dit neemt niet weg, dat het nog veel beter zou
kunnen zijn,"
„Drommels, maat, ge _zijt niet gauw tevreden! Nu, wat mij
betreft, ik ben het niet met je eens, en vind mij hier bepaald
zeer op mijn gemak,
„Toegestemd, maar mij dunkt, dat gij dit nog veel meer zoudt
zijn, zoo wij niet, als een paar stommelingen, het voornaamste
hadden vergeten,"
„Wat bedoelt ge daarmee?"
„Hebt ge dan van morgen geen honger?" vroeg Pitrians, de
eene vraag met een andere beantwoordend,
„Ja, nu ge daarover spreekt, maat, wil ik wel bekennen dat
ik verbazend veel trek heb,"
„Zoo! En hoe denkt ge daaraan te voldoen?"
„Wel, drommels! Dit moet ge beter weten dan ik, want ge
hebt je met de zorg voor de levensmiddelen belast."
„Die zijn in de prauw en de ridder is met die prauw vertrokken,
„Hum! Dat is alles behalve pleizierig! Wat nu te doen?"
„Ik weet het niet, en jij?"
„Ik evenmin, domkop, want ik vroeg het jou immers! Verduiveld, nu is onze toestand niet zoo opwekkend, en het vooruitzicht een paar dagen te moeten vasten is alles behalve aangenaam,"
„Ja, dat is zoo, maar ik weet geen enkel middel om dit te
veranderen, of wij moesten elkaar opeten,"
„Ba! Ge bekijkt altijd de dingen van den zwaarsten kant I
Wij hebben geen leeftocht, dat is waar, maar wat nood, dan
moeten wij die gaan zoeken,"
„Goed, laten wij gaan zoeken, voor mijn part niets liever dan
dat, mits dat we er goed op passen, niet gesnapt te worden,"
„Zeg eens wiens schuld is het dat wij honger moeten lijden?
De mijne? Zoo niet, dan ben jij het, die er op uit moet gaan,"
„Mij dunkt dat het nu geen tijd is daarover te harrewarren, Ik acht het veel verstandiger dat wij iets beproeven om
ons uit die verlegenheid te brengen,"
„Ik geloof dat dit alles behalve gemakkelijk zijn zal."
„Het is mij wel, ik ben er toe bereid, maar betwijfel zeer of
wij veel succes zullen hebben,"
Zoo pratende waren de beide mannen opgestaan en hadden
zich buiten de grot begeven, Het strand was nog evenzeer verlaten, Zij begonnen weer langs de rotsen op te klauteren, om
terug te komen bij de plek, waar zij den doortocht hadden
ontdekt, waarvan zij thans gebruik wilden maken om in het eiland
door te dringen, Zij liepen gedurende eenige minuten, zeer
nauwkeurig acht gevende op den rotswand die vóór hen steil
oprees, om de spleet terug te vinden waar zij zich den vorigen
dag hadden doorgewrongen. Opeens bleef Pitrians stil staan, en
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kon zich niet weerhouden een kreet van verrassing te slaken,
„Wat is er toch?" riep Philippe hem toe, en zette het op een
drafje, om des te eerder bij hem te komen, „Hebt ge iets goeds
bespeurd?"
„Kom eens hier kijken," voegde Pitrians hem toe, „Bij mijn
ziel! Dat noem ik een zeer rare geschiedenis!"
Philippe kwam naderbij; de rotsen, ongetwijfeld door een ontzettende vulkanische ontploffing op en over elkaar geworpen,
vormden daar ter plaatse een volslagen chaos, doch één rots,
iets dichter naar het strand, maakte daarop een uitzondering en
stond meer op zich zelve . Pitrians had daarop weinig of geen
acht geslagen, doch was in de plaats van de rechte lijn te volgen, achter die rots omgeloopen, en toen tot zijn groote verbazing terecht gekomen vlak váár de opening van een grot,
hoog en breed genoeg, dat iemand van gewone lengte er zonder
te bukken, binnen kon gaan, De grond van dat hol was bedekt
met een dunne laag fijn zand, waarin niet alleen duidelijk voetstappen waren te bespeuren maar buitendien een vrij diepe
gleuf, alsof een bootje daar overheen gesleept was,
„Wat beduidt dat?" mompelde Philippe, „Zou hier een doorgang bestaan?"
„Dat is gemakkelijk na te gaan," merkte Pitrians op, „Vinden wij geen uitgang, dan gaan wij maar weer terug, vanwaar
wij gekomen zijn,
„Juist, juist, en daarmee zou niet veel verspeeld zijn, want
God zij dank, hebben wij geen gebrek aan tijd,"
„Neen," bromde Pitrians, „maar wel aan eten,"
„Ondankbaar schepsel!" knorde Philippe, „Misschien komen
wij door dit hol op een plek waar wij alles in overvloed zullen
vinden!"
„Dat geve God!"
Zonder langer te aarzelen gingen zij in het hol, doch zij zouden geen echte vrijbuiters geweest zijn, mannen die steeds
bedacht waren op ieder mogelijke gebeurtenis, zoo zij verzuimd
hadden vooraf hun wapens in goede orde te brengen en het
kruit hunner geweren te vernieuwen om op alles bereid te
zijn, De grot was vrij diep en zeer bochtig in het gewelf; het
was voor de vrijbuiters licht genoeg om zich te houden aan
dezelfde richting, hoewel er toch eigenlijk zulk een schemering
heerschte, dat men moeite had de voorwerpen te onderscheiden,
Het duurde niet lang of zij kwamen in een vrij groote, bijna
ronde zaal, waar het daglicht uit de hoogte inviel, door een gat,
ongeveer vier voeten in omtrek, waar de zon door scheen, wier
stralen genoegzame helderheid daarin verspreidden. In die zaal
werden de vrijbuiters niet een doch drie booten gewaar, waarvan bij nader onderzoek bleek dat twee in zeer slechten toestand waren, en bijna een totale kalefatering behoefden, eer
"
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men die te water zou kunnen laten, maar de derde was zoo
goed als nieuw,
Die vaartuigen waren met zekere orde langs den rotswand
geplaatst, en geschoord door stutten dicht daarbij lagen riemen,
bootshaken, masten en raas, voorzien van hun zeilen; netten
en ander vischtuig was over die booten uitgestrekt,
„Ei, ei, ei!" riep Philippe recht verheugd, en wreef zich vergenoegd in de handen, „Hier vinden wij iets dat ons heel wat
werk zal besparen! Die vaartuigen kunnen niet van zelf hier
gekomen zijn, dus moet er ergens een uitweg bestaan, Dien
uitweg zullen wij vinden en nu behoeven wij ons dus geen
moeite te geven om een doorgang uit te breken, want onze
Broeders zullen gebruik van dezen weg kunnen maken, en zoo
gemakkelijk het eiland binnendringen, als hun eigen huis,"
„Men weet toch nooit vooruit waar een ongeluk goed voor
is," werd op vrij pedanten toon door Pitrians verkondigd,
„Waaruit volgt dat het een subliem idee van ons is geweest
om de levensmiddelen te vergeten,"
„Hum! Daar kan ik geen ja op zeggen,"
„Ge zijt een uilskuiken, Pitrians, en ge praat maar door zonder daarbij te denken, Als wij leeftocht bij ons hadden gehad,
dan zouden wij daarnaar niet zijn gaan zoeken, nietwaar?"
„Dat is waarachtig waarschijnlijk genoeg!" spotte de ander.
„Nu dan, driedubbele uil, maak nu verder de slotsom op, Als
wij leeftocht hadden gehad, zouden wij niet gezocht hebben en
als wij niet gezocht hadden, zouden wij niet gevonden hebben
deze doorgang hier, die ons zoo bij uitstek dienstig zal wezen
voor het goede succes van ons plan,"
„Wel drommels, dat is waar! En evenwaar is het, dat ik niet
veel meer ben dan een domkop,"
„Dat heb ik immers reeds meer dan eens gezegd! Maar nu
genoeg daarover, en voorwaarts, want wij moeten er haast mee
maken om uit dit onderaardsche gewelf te komen en precies te
weten te komen waaraan wij ons te houden hebben,
Zij gingen weer op marsch en kwamen na nog enkele krommingen aan het einde van den doorgang, Het kwam juist uit
zooals Philippe reeds had voorzien; langs den onderaardschen
doorgang had men de onoverschrijdelijke rotsopeenhooping ontweken en het hol had naar het binnenste van het eiland een
uitgang, door een vrij breede kloof, die echter gemaskeerd werd
door dicht heestergewas en een hoop steenen, die naar de
schikking te oordeelen, dáár door menschenarbeid. waren geplaatst,
De vrijbuiters slopen tusschen die steenen door, trokken
behoedzaam de takken van de heesters uit elkaar en bevonden
zich, niet zooals door hen verwacht was, midden in het vlakke
veld, doch in een vrij groote huerta, aan alle zijden afgesloten
door een levende haag, terwijl aan het uiterste einde, ongeveer
"
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honderd meters verder, een soort van rancho of hatto was opgetrokken, een armzalige hut van bamboes, gedekt door palmbladeren,
„Wel drommels!" zei Philippe, „Dat is nu weer minder prettig, De eigenaar van dit verblijf, wie hij ook wezen moge, zal
zoodra hij ons bemerkt, een leven maken als een oordeel en
al de inwoners tegen ons ophitsen, Wat nu te doen?"
„Blijf jij hier, dan ga ik op verkenning uit, en als er nergens
eenig gevaar schuilt, dan kom ik het je zeggen."
„Goed, maar neem je toch vooral in acht,"
Philippe verborg zich tusschen de heesters, en Pitrians liep
vastbesloten lijnrecht op de woning aan, In sommige omstandigheden is het voordeel aan den kant van den stoutmoedige, en
de handeling van Pitrians bewees dat ook nu weer, Hij kwam
bij het huis, deed de deur open, die, naar Amerikaansche manier, slechts op de klink stond, en stond toen in een zeer armoedig gemeubeld vertrek, dat scheen te moeten dienen, zoowel
tot keuken als tot slaapvertrek, Dit vertrek was verlaten, doch
evenzeer het gansche verblijf, want de meubels, al het huisgereedschap, in één woord, alles wat men er aantrof, was zoo
verwaarloosd en vervallen, dat daaruit duidelijk bleek, dat die
rancho sedert eenigen tijd onbewoond was gebleven, Na alles
doorsnuffeld te hebben, zonder het minste spoor te vinden dat
hem op den weg kon helpen, om het geheimzinnige van
dit verblijf te ontcijferen, wilde de vrijbuiter, aangemoedigd
door het goede n succes van zijn betoonde stoutmoedigheid, de
deur aan de andere zijde opendoen, Dit mocht hem echter,
ondanks alle pogingen niet gelukken; wat hij ook verwacht had,
stellig niet zulk een wederstand, en dit bevreemdde hem zoozeer,
dat hij dadelijk besloot te onderzoeken wat daarvan de oorzaak
was. Spoedig bemerkte hij, dat de deur aan de buitenzijde was
dichtgespijkerd en toen hij daarop naar het venster ging, zag
hij dat dit op dezelfde manier was afgesloten,
„Wat zou dit beduiden?" mompelde hij, Juist op dit oogenblik hoorde hij voetstappen, haastig keerde hij zich om, en greep
zijn geweer; doch het was Philippe, die ongeduldig geworde n
door het wachten en ongerust nu Pitrians zoo lang weg bleef,
besloten had hem op te gaan zoeken, Pitrians bracht met eert
paar woorden hem op de hoogte, Philippe dacht er even over
na, begon toen hartelijk te lachen en zei in opgeruimden toon:
„Mooi, heerlijk! Waarlijk het strekt tot bewijs dat God met
ons is, Nu begrijp ik er alles van,"
„Wat begrijpt ge dan?" vroeg Pitrians zeer benieuwd,
„Weet ge hoe de vork aan den steel kan zitten? Luister!
Reeds eenigen tijd geleden zijn wij te weten gekomen dat op het
Schildpadden-eiland de pest heerschte, Het is dus hoogst waarschijnlijk dat de bewoners van dit verblijf ook door die vreeselijke ziekte aangetast en daaraan gestorven zijn. Ik ben er zoo
:

.

.
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goed als zeker van dat wij hier in den een of anderen hoek hun
lijken zullen vinden, Daarna zal men volgens Spaansch gebruik,
dit verblijf onbewoonbaar verklaard hebben ten teeken daarvan een
rood kruis op de deur geverfd en vervolgens alles dicht gespijkerd hebben, Wij zijn hier dus zoo goed als behouden en
behoeven niet te duchten, dat men ons overlast zal aandoen,'
„Dat alles zou wel waar kunnen wezen,"
„Kom, wij moeten nu alle hoeken en gaatjes goed doorzoeken
en zien of er ook ergens nog iets is overgebleven om onzen
honger te stillen, want ronduit gezegd, ik heb een honger als
een wolf,"
Opnieuw begonnen zij overal rond te snuffelen, in alle vertrekken zonder een plekje over te slaan, De voorspelling van
.Philippe werd bewaarheid; in een schuur, die het uitzicht had
op een corral, belendende aan den tuin, vonden zij twee lijken,
die reeds in een staat van vergevorderden ontbinding verkeerden, Ondanks den natuurlijken afkeer en walging die hun op
dit gezicht overviel, haastten de vrijbuiters zich om een diep
graf te maken, en de lijken daarin te werpen, zoowel om zich
er van te ontdoen, als om den ondragelijken stank die zij verspreidden.
Daarna voorzagen de vrijbuiters zich van broodvruchten, gerookt vleesch, fruit en een flesch aguardiente, en beladen met
al die provisie, gingen zij terug naar het hol dat zij doorliepen
zonder er te vertoeven, om weer hun post op het strand te
betrekken.
Met graagte en niet minder smakelijk gebruikte Philippe de
spijzen, hem door het toeval zoo te juister tijd in handen gespeeld en dankbaar en verheugd zei hij: „Waarlijk, wij moeten
bekennen dat de hemel ons hoogst genadig is! Deze zóó hoogst
gevaarlijke expeditie, die honderd kwade kansen tegen één
goede aanbood, is tot nu toe volkomen geslaagd, Hoe denk jij
daarover, Pitrians?"
„Ik denk," gaf Pitrians met een vollen mond ten antwoord,
„dat ge daarin wel gelijk kunt hebben, maar toch blijf ik van
meening dat wij ons niet te erg moeten haasten met elkaar geluk te wenschen, Ge kent immers het Spaansche spreekwoord?"
„Welk? Er zijn er zooveel,"
„Dit: Andar por lana y volver trasquilado,"
„En dit beteekent,"
„Wol gaan zoeken en geschoren thuis komen, Laten wij dus
oppassen, dat ons haantje niet te vroeg victoria kraait, De
hgansche goede uitslag hangt geheel af van Grammont."
„Daarin hebt ge groot gelijk; als hij zich heeft laten snappen,
iets wat ik trouwens niet licht zou gelooven, dan zijn wij
verloren,"
„Dat hij zich zou laten snappen, dat geloof ik evenmin als jij,
maar de mogelijkheid bestaat, dat men hem heeft gedood, en
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dit zou dan voor ons zoowat op hetzelfde neerkomen, Als onze
kameraden ons niet zien terugkomen, dan kunnen zij niet anders
gelooven, dan dat wij in de handen der Spanjaarden zijn gevallen en zal de expeditie door hen worden opgegeven, En wat
blijft dan hier voor ons over?"
„Loop naar den duivel, met je ongeluksprofetie!" viel Philippe
barsch uit, „en ik zeg je dan dat van dat alles niets zal gebeuren!"
„Amen zeg ik daarop, en dat van ganscher harte!" verklaarde Pitrians, en als ter bevestiging nam hij zulk een grooten
slok uit de flesch brandewijn, dat dit niet dikwerf herhaald kon
worden, Zij zetten hun ontbijt al pratende voort, en toen het
maal was afgeloopen, stelden zij zich weer op post om goed
het oog te houden op volle zee,
's Ochtends tegen elf uur zagen zij verscheiden schepen passeeren die met kracht van zeil aanhielden op de haven van het
Schildpadden-eiland; die schepen kruisten een brigantijn, die
het kanaal uitzeilde en naar de ruimte koerste, Philippe was
van meening, en die meening was de waarheid, dat het nieuwe
Spaansche garnizoen zich op die schepen bevond, en dat met
die brigantijn donna Juana en haar voogd, don Fernando
d'Avila, vertrokken, Ondanks het hartzeer dat hij ondervond
door dit vertrek, gevoelde hij toch een geheime vreugde, nu hij
zeker wist dat zij, die hij zoo innig liefhad, daardoor behoed
werd voor ieder gevaar,
De twee dagen verliepen zonder dat- de rust, die de beide
vrijbuiters genoten, door iets werd gestoord, Verscheiden keeren
waren zij weer naar die. rancho gegaan om opnieuw leeftocht
op te doen, waaraan zij behoefte hadden, doch onmiddellijk
daarna waren zij naar hun post aan het strand teruggekeerd,
Het was alsof tot het einde den vrijbuiters alles moest meeloopen; de zee bleef, om een zeemansuitdrukking te gebruiken,
als olie; er was geen tochtje dat het water deed rimpelen, dat
dan ook even glad was als een spiegel,
's Avonds van den tweeden dag, tegen ongeveer elf uur, bij
een tamelijk benevelde lucht, zonder maanlicht, werden de
twee schildwachten, die op het strand zich verscholen hadden,
in de duisternis een schijnsel gewaar, dat niet veel langer dan
één seconde eenig licht gaf, en bijna onmiddellijk verdween, De
vrijbuiters begrepen dadelijk dat dit schijnsel kruit was door
hun kameraden afgestoken om te vernemen of een landing kon
beproefd worden. Het antwoord werd terstond gegeven; vier
ladingen kruit, die achtereenvolgens afgestoken werden, gaven
den Broeders der Kust te kennen, dat alles rustig was, en zij
zonder bezwaar naar het strand konden roeien, Toch verliep
er nog een uur zonder dat iets den vrijbuiters bewees dat
hun signalen gezien en begrepen waren en reeds maakten zij
aanstalten om die te hernieuwen, toen zij in de duisternis verDe Zeeschuimers,
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scheiden zwarte stippen gewaar werden, en niet lang daarna
een dof en gelijkmatig geluid hun verwittigde, dat de gansche
vloot der flibustiers naderde, die echter uitsluitend bestond uit
prauwen, Tien minuten later sprongen de vrijbuiters op het
strand,
Zij waren vierhonderd man sterk, allen tot de tanden
gewapend, en vast besloten te overwinnen of te sterven, De
voornaamste aanvoerders der vrijbuiters voerden het bevel over
hen De heer d'Ogeron, Montbars de Verdelger, Grammont,
Pierre Legrand, Luiwammes, Michel de Baskier, Drack, Martial,
David en nog andere even vermaarde mannen, of die reeds in
de voetstappen traden van de helden dezer avontuurlijke onderneming, waren allen aanwezig,
„En," vroeg de heer d'Ogeron dadelijk aan zijn neef, „hebt
ge nog iets nieuws te berichten?"
„Voor zoover ik weet niets, dan alleen dat, naar ik meen,
het Spaansche garnizoen verdubbeld is,"
„Ja," bevestigde de heer d'Ogeron, „en dat wel ondanks al
het geheim van onze beraadslagingen en maatregelen, Naar het
schijnt heeft een verrader zich tot ons toegang weten te verschaffen en is door hem ons plan aan de gavachos ter oore
gekomen, De gouvernuer van Sint-Domingo heeft het garnizoen
hier versterkt met tweehonderd man, en die moeten gisteren
ontscheept zijn,"
„Dat is werkelijk ook gebeurd," verklaarde Philippe,
Indien er geen zware duisternis had geheerscht, zou de blos
van schaamte, die het gelaat van Martial plotseling hooger
kleurde bij die woorden van den heer d'Ogeron, den gouverneur terstond gezegd hebben wie de verrader was, die het
geheim aan de Spanjaarden had verklapt,
„Wat moet thans door ons gedaan worden?" vroeg Montbars,
„Optrekken," hernam de heer d'Ogeron beslist, „Doch laat
ons eerst hooren wat het plan van Philippe mag wezen,"
„Gij bewijst mij daardoor veel eer, waarde oom!" antwoordde
de jonge man, „Mijn plan is tamelijk eenvoudig en bestaat
hierin: honderd manschappen, de vlugste onder ons, moeten,
aangevoerd door Grammont en Pitrians, trachten door klauteren en klimmen vasten voet te krijgen op het plateau van het
fort de la Roche; de driehonderd overigen onder mijn geleide,
moeten inmiddels de Spanjaarden in den rug aanvallen, zoodat
zij op die manier tnsschen twee vuren zullen geraken, Maar dan
zal het noodig zijn dat Grammont een paar stukken naar boven
hijscht, om het vuur van het fort de la Roche te kunnen bestrijken,"
„Goed, doch het zal wel te moeilijk wezen om die stukken
over de IJzeren Kusten heen te werken,"
„Daarvoor heb ik een geschikten weg gevonden. Wordt dit
plan door u goedgekeurd?"
.
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„Zoo goed, dat wij, volgens mijn oordeel, daarin niets moeten
veranderen, en het zonder verwijl gaan uitvoeren,"
Grammont kwam naar Philippe en drukte hem zeer vriendschappelijk de hand, „Broeder," zeide hij, „ik zeg je dank, dat
gij mij het schoonste gedeelte onzer expeditie hebt afgestaan,
Daardoor hebt ge zulk een hooge verplichting jegens je op mij
geladen, dat ik die nooit zal vergeten,"
„Gaarne neem ik nota van die belofte," gaf Philippe ten
antwoord, met ietwat spotternij, die niet door den ridder werd
opgemerkt,
„Ge kunt er vast op rekenen," verzekerde de Grammont,
„Kameraden," hernam de heer d'Ogeron op hoogst ernstigen
toon, „eer wij op marsch gaan wil ik je in herinnering brengen,
dat ik er een eed op heb gedaan hier te blijven als overwinnaar
of als lijk,"
„Wij zullen overwinnen!" werd hem toegeroepen door vierhonderd stemmen als in koor,
„De beide aanvallen moeten gelijktijdig plaats hebben, en
bij het aanbreken van den dag zullen wij daarmee beginnen, En
nu, stilte, en voorwaarts!" Men vertrok,
Wij hebben reeds medegedeeld, dat het dien nacht zeer donker was; de maan scheen niet, geen enkele ster schitterde aan
den hemel; de wind was gedraaid, iets wat tegen middernacht
meermalen voorvalt, en de bries kwam nu met vlagen over de
volle zee opzetten, zoodat het zoo hol en onstuimig werd, dat
de golven met donderend geraas tegen de IJzeren Kusten
braken, Zulk weer was bijzonder gunstig voor de vrijbuiters,
want door het bulderen van wind en zee, werd het geraas gesmoord dat de vrijbuiters, ondanks alle voorzorgen, moesten
v.roorzaken, en daardoor belet dat hun aanwezigheid kenbaar
werd, hetzij aan de inwoners, hetzij aan het garnizoen,
De eerste zorg van den heer d'Ogeron was om het korps vrijbuiters in twee groepen te verdeelent daarna trokken de Broeders der Kust, onder gelelde van Philippe en Pitrians, die
natuurlijk als gidsen fungeerden, stilzwijgend en manhaftig op,
als mannen vast besloten te overwinnen of te sterven, en dus
bereid om hun leven op te offeren; met versnelden pas werd
de richting genomen naar het hol, dat plotseling en tot hun
groote verbazing zich voor hun blikken opdeed, en waarin zij
zich zonder de minste aarzeling begaven,
Op marsch had Philippe zijn oom reeds verteld, hoe de
ontdekking van deze grot en die rancho zich had toegedragen,
een ontdekking, die nu ten gevolge had dat de vrijbuiters onmiddellijk konden doordringen tot het binnenste van het eiland,
Zoodra zij uit het hol waren, scheidden de beide groepen, De
talrijkste, aangevoerd door den heer d'Ogeron, Montbars en
anderen en onder gelelde van Philippe, stelde zich in hinderlaag
om en in de rancho, waarvan deuren en vensters nu open.
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gebroken werden; die rancho stond nagenoeg aan den ingang
van het dorp, De vrijbuiters hielden nu onbeweeglijk en in
groote stilte stand, als oogenblik tot handelen afwachtend, de
eerste schoten van de tweede groep,
Ook deze had met bijna onoverkomelijke moeilijkheden te
kampen eer zij het plateau kon bereiken, maar dank zij den
moed, de vaardigheid, en vooral de stoutmoedigheid der vrijbuiters, werden al die bezwaren en moeilijkheden na enkele
uren overwonnen, en, juist op hetzelfde oogenblik dat de zon
aan den horizon verscheen, vielen van het plateau de beide
eerste kanonschoten en spreidden dood en verderf in het fort
de la Roche,
Terzelfder tijd weerklonk de daverende kreet van driehonderd krachtige mannenstemmen, en de eerste groep begon den
aanval, met het geweld van een stormvloed die de dijken en
dammen doet bezwijken,
Schoon door het zoo plotselinge van den heftigen aanval
eenigszins in verwarring gebracht, kwam het garnizoen van het
fort de la Roche toch spoedig en manhaftig onder de wapens;
doch de Spanjaarden bestookt van twee kanten, en beheerscht
door de stukken die door de vrijbuiters gedemaskeercr waren,
vonden zich genoodzaakt tot de overgave, na een heldhaftige
verdediging, die eenige uren duurde, Het dorp stond in vlammen, en twee derden van het garnizoen was gesneuveld, Opnieuw waren dus de vrijbuiters in het bezit gekomen van
Tortue, maar ditmaal met het vaste plan het ook te behouden,
De Spanjaarden hadden zich op genade of ongenade overgegeven, De heer d'Ogeron was er echter volstrekt niet op
gesteld om zulk een groot aantal gevangen te houden, want
behalve voor het garnizoen moest hij ook zorgen voor de bwoners van het eiland, en daarom deed hij al de Spanjaarden
zich inschepen op de vaartuigen, die in de haven genomen
waren, en z?nd hen naar Cuba, dat niet veel meer dan vijftien
mijlen verwijderd is, Dáár aangekomen werden zij vrij gelaten
en zelfs van hen geen losprijs geëischt, trouwens moet gezegd
worden, dat men hun alles had afgenomen wat zij bezaten.
zoodat die ongelukkige lieden totaal geruineerd waren,
De heer d'Ogeron benoemde David tot commandant van het
Schildpadden-eiland, waarvan de versterkingen geheel werden
hersteld en nog vermeerderd; en nadat in het fort de Ia Roche
een garnizoen was achtergelaten en driehonderd uitgelezen
manschappen, keerde de gouverneur met de voornaamste aanvoerders naar Sint-Domingo terug,
Uit vrees dat men anders zijn verstandhouding met de Spanjaarden zou vermoeden, had Martial aan de zijde van Montbars
zoo dapper mede gevochten, dat de vermaarde vrijbuiter zich
verplicht gevoelde den jongen in hetopenbaar eenige woorden
van lof toe te voegen; een eerbewijzing waarbij Martial zich
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niet goed wist te houden door schaamte en verwarring, want
hij gevoelde te zeer dat hij die geheel en al onwaardig was.
Doch de Broeders der Kust gaven een geheel andere uitlegging
aan zijn verhoogde gelaatskleur; zij schreven die toe aan zijn
ook vroeger betoonde bescheidenheid, en wenschten hem hartelijk geluk.
„Vertel mij nu eens," begon op sarrenden toon Philippe tegen
den ridder de Grammont, toen men te Port-de-Paix was aangeland, „zijt ge voldaan geweest, kapitein, over de onderneming
die zóó uitstekend door je is volvoerd? Hebt ge een goeden
prijs op het fort gemaakt'?"
Grammont keek hem van ter zijde aan. „Hatelijke spotter!"
gaf hij ten antwoord. „Doch wacht maar, ik zal het je betaald
zetten! Wist ge dat zij niet meer op het eiland was ?"
„Of ik!" Meer zei de ander niet, terwijl hij hem den rug toekeerde, en toen overkwam het den ridder de Grammont misschien het eerst in zijn gansche leven, dat hij beteuterd bleef
staan, en niet wist te bedenken, wat daarop te antwoorden.
Hoe roemrijk die verovering van het eiland Tortue voor de
vrijbuiters mocht wezen, toch was die slechts het voorspel van
een veel gewichtiger expeditie, die Philippe d'Ogeron op het
oog had, om daardoor zich weer te kunnen voegen bij haar die
hij liefhad, en bezworen had te zullen volgen. Weldra zullen wij
daarvan meer hooren, als wij onze personages 1) weder tegenover hun onverzoenlijke vijanden, de Spanjaarden, ontmoeten,
maar dan niet op een eiland van betrekkelijk ondergeschikt
belang, doch te midden der rijke koloniën op het vaste land van
Amerika. Dáár zullen de flibustiers, buiten hun weten de werktuigen van een hunner broeders worden, wiens liefde zij aldus
onwetend begunstigden en een reuzenstrijd aanvaarden, die eerder aan het heldendicht dan aan de geschiedenis doet denken,
waardoor zij den naam hunner geduchte vereeniging van „de
Broeders der Kust" vereeuwigd hebben.
1) Zie „de Zeeschuimers".

