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EER STE D EEL
EERSTE HOOFDSTUK.

Twee Rotterdamlners te Constantinopel.

Dekewoonlijk zoo drukke en levendige TopoHané-

Plaat: te Constantinopelbood op den avond van den
16èn October een alleszins zonderling schouwspel.Het
plein,datin den regelvan een bonte volksmenigte wemèlde,lag daar eenzaam en verlaten.M en Zag nàuwelijks eenige buitenlanders,die m ethaastigen tred #oOr-

bijstapten,om zbo gauw mogelijk debuurtdervreemdelingen,de voorstad Pera te bereiken.
Begrensd door de zeer ftaaie Mahmoed Moskee met

haarprachtige fontein en slanke minaret-torentjes,be-

bouwd met honderden winkels,waarin suikerwerk,ta4
Pijt
ken,vruchten en reukw erk verkocht w erd,yverd het
p.le1ntafgesloten door een prachtige kade, w aaraan de

talrijke bootjesvastmeerden,die doorvaardige roèiers
bijna geluidloos over den Gouden Hoorn en den Bosphorus werden voortbewogen.
M e: zou zich kunnen àfvragen,waar op dituurdegèwone wandelaars uithingen:de methun Arabische tuts
h,
ve
getooide Perzen,de Gf
èèieke
kri
jksmet
haftihun
ge Ci
rel
cavul
ssidi
ërgsyge
de
Plooid hoofddeksel,
stpeds aaà hun Russische afkomstherinnerende Georgiërs,de bronskl
eurige Arnauten en eindçlijk dè Turken,de Osmanlis,de zonen van hetoude Byzantium en

van het oude Stamboel.Ja,inderdaad,waar bevonden
zij zich allen?

'De
ze vraag had men wis en zvker niet behoeveù te
stellen aan de twee vreemdeliugenjtwee W est-Europea-
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wantzijzouden hetantwoord stellig schuldig zijn gebleven.
'
Het waren tw ee H ollanders, tw ee Rotterdamm ers, de

heer Jan van Mitten en zijn bediende De Bruin,wier
buitengew one avonturen hen hier,naarde uiterste grenzen van Europa hadden gevoerd.

Jan van M itten - iedereen kende hem - was een
man van omstreeksvijfen veertig jaar.Hijhad blond
hoofdhaar,bakkebaarden en sik van gele kleur,blauwe

oogen,roode wangen en een te korte neus voor zijn
ovaalgelaat.Voegt men daar nog bij,dat hij een dik
hoofd had, breede, forsche schouders, kleine voeten en
een buik,die lnen in den regelm et den naam van burgem eestersbuik bestem pelt,dan za1de lezer zich ongeveerkunnen voorstellen,hoe een derhelden van ditver-

haaleruitzag.Latenweernog onmiddellijkbijvoegen,
dat de.heer van M itten het uiterlijk had van een braaf
m an en het ook inderdaad w as.
De heervan M itten w as een weinig vadsig van aard.
Hijbehoordetotdatsoortvan lieden,die beter bevelen
kunnen ontvangen dan ze zelf geven,een koelbloedig

man,waarvan sommigen beweerden:dathijgeen eigen

wilhad,hetgeen echter slechts schilnbaar het gevalis.

Slechts één enkelen keer in zijn leven had van Mitten
zijn geduld verloren en deelgenomen aan een woordenstrijd,die de ernstige gevolgen na zich had gesleept.
Eigenlijk warehetbetergeweest,dâthijtoen had toegegevenen hijzou dan ook nietgeaarzeld hebbenzulks
tedoen,indien hijde gebeurtenissen had kunnen voorzien,dieerhetgevolg van waren.Maar...wij mogen
de gebeurtenissen nietvooruitloopen;zijzullen totlee-

'

ring strekken dezer geschiedenis.
Aangekomen op de Top-Hané-plaats,vroeg DeBruin:
W elnu,baas?''
En het antwoord luidde:
W elnu,De Bruin?''

W ijzijn dus te Constantinopel?''
zooals.
jezegt,mijn jongen;teConstantinopel,dat

,,

,y
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wilzeggen,op een afstand van eenige duizenden mijlen
van ons dierbaar Rotterdam .''
W aarop De Bruin w eer vroeg:

,,zi
etu nu eindelijk eens in,datwijvergenoeg van
Holland zijn verwijderd?''
.
Ik kan er nooit ver genoeg vandaan zijn,'' ant-

w oordde van M itten m et gesmoorde stem , alsof het

oude Holland zijn woorden had kunnen vernemen.
In De Bruin bezatvan M itten een bediende,die vo1

toewijdingvoorhem was.l
Debravejongenwasnu reeds
ruim twintig jaarbijhem in betrekking en ontzag zich,
metallen eerbied,welkehijzijn meestertoedroeg,niet,
om dezen af,en toe een raad,ja,zelfs een verwijtte
geven.Hij'kon hetnauwelijksverkroppen,datzijnbaas
zoo weinig wilskracht toonde en eigenlijk aan den leiband liep van iedereen,waarmede hijomging.
e leidzaam heid za1u nog eens in het ongeluk storyD i

ten, mijnheer,''.zeihij vaak en ook dien morgen.
D e Bruin w as,op het oogenblik datons verhaaleen

aanvang nam,een man van omstreeks veertigjarigen
leeftijd.Hij hield van zijn gemak en was een groote
vijand van hetvoortdurend reizen en trekken.Toen hij
bijvanM ittenindienstkwam,wooghijnauwelijkshonderd pond.Dank zijde goede voeding echter,die hij
van zijn meesterkreeg,haalde hijnu reedsdehonderd

endertijenhooptehetbinnenenkelejarenophonderd

en vijftlg te brengen.Ja,de bediende koesterde zelfs
den eerzuchtigen droom ,op zi
jn ouden dag minstens
twee honderd pond te wegen.

Daarbijwashijeenvolbloed Hollander,diedegrootsteliefde had voorzijn vaderland en zijn geboortestad;
een Hollander,.die Rotterdam voor de schoonste haven

en Nederland voorhetschoonstekoninkrijk terwereld
hield.

En ondankszijn liefdevoorhetdierbaarplekjegrond
aan den noordwestelijken uithoek van Europa,bevond
hijzich dien dag teConstantinopel,in hetoudeByzan-

10
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tium,binnen hetStamboelderTurken,binnen de hoofdstad van het Ottomaansche kei
zerrijk.

En nu za1de nieuwsgierige lezer mij waarschijlllijk

de vraag stellen,wie van Mitten eigenlijk was.W el,

daarop moet ik antwoorden,dat w iJ in den heer van

M itten een rijk geworden tabakshandelaarmoeten zien,
een m an,die een levendigen handel dreef in de edele

producten van Havana,Marjland, Virginia, Varinas,
Porto-Rico, Java, Deli, Manllla en voornamelijk va
'n
M acedonië, Syrië en Klein-Azië.

Reeds meer dan een kwart eeuw deed de heer van
M itten zaken met de firma Keraban te Constantinopel,
die een wereldberoem den naam bezat voor haar handel

in edele tabaksoorten.
Ditzaken doen had de heer van M itten er toe geleid,

de Turksche taalqrondig te bestudeeren en de Bruin,
die in ditopzichtnletbijzijn meeslerwilde achterblijven,sprak het Turksch evengoed,dat w ilzeggen, als
een regelrechte onderdaan van den sultan.
De tw ee m annen w aren zelfs overeengekomen, om

tijdenshun verblijfin Constantinopelqeen andere taal
te bezigen dan de Turksche,zelfs niet ln hun persoon-

lijken dagelijkschen omgang.En inderdaad,zouden ze
op Turkschewijze gekleed zijn geweest,dan had men
hen gemakkelijk voortwee zonen van hetoudeByzantium kunnen houden.
Hetgevolg hiervan was datDe Bruin zijn meester
iederen m orgen vroeg:
Effendum emriniz ne dir?''
Hetgeen beteekende:

W atverlangt mijnheer?''

W aarog van Mitten dan gewoonlijk antw oordde
Sitrim l,pantaloenym ifoertcha.''
H etgeen zeggen w ilde:

rBor
stelmijn jas en broek af!''
Uiteenen anderblijktduidelijk,datdebeidemannen

zich in de Turksche hoofdstad een oogenblik verlegen

behoefden te gevoelen en datzljop den meestvrivnd-
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schappelijken voetkonden omgaan methethoofd der
firm a Keraban,die reeds een reis naar Rotterdam had

gemaakt,waarhijdoorvan M itten allerhartelijkstQntvangenwerd.EnzijnkennisderTurkschetaalwasdan
Gok we1devoornaamste reden,datvan M itten,toen hij
zijn vaderland verliet,er aan dacht,zich in Constantia
nopelmetterwoon te gaan vestigen en DeBruin,die zijn
m eester derw aarts was gevolgd, dien m orgen op de
Top-Hané-plaats rondw andelden.
Op ditlate uurbegonnen zich langzaam eenige wandelaars op het uitgestrekte plein te vertoonen en de
eigenaar van een café,dat op een der hoeken van het
plein w as gelegen rangschikte een paar stoelen,zonder
zich evenw elte haasten,daar de tafels nog allen onbezet w aren.
Toen de beide Hollanders langs het café kwamen,
sprak een der T urken:
Overeen uurza1de zon in de wateren van den Bos-

phorus zijn ondergegaan en dan...''
W aarop een ander inviel:

,,J
a,dan zullen wijkunnen eten,drinken en rooken,
zooveelwij willen-''

De eerste hernam :

De Ramadan-vasten zijn watlangl''

'

En de tw eede antw oordde:
11Alle vastendagen d uren lang-''
Ietsverderop stonden twee buitenlanders,die hetvolgende gesprek voerden:

Die Turken zijn toch zonderlinge lieden.''

,

W aarom ?'' vroeg de ander.
, een vreemdeling, die de Turksche hoofdstad
,,W e1
slechts gedurende den vastentijd zag,zou een treurige
herinnering medenemen van het land van den Sultan.''
W aarop de tw eede antw oordde:
yyLaati
k jeeerlijkantwoorden,bestevriend,datLonden desZondagsnietvroolijker1s!A1sdeTurken overdag vasten,dan halen zijdesnachtshun schadewe1in.

En wanneer over eenige minuten een kanonschot het
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KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

einde van den vastentijd zalaankondigen,dan worden

de straten w ederom gevuld m etden geur van gebraden
vleesch, dranken en den rook van cigaretten.
Dè beide vreemdelingen schenen m et den gewonen
gang van zaken in '
Constantinopel volkomen op de

àoogte te zijn,wantop ditoogenblik riep de café-eigenaartotzijn bediende:
1yM aak allesgereed!Overeen uurkomen de uitgehongerde vastenvierders hierheen en dan w eet m en niet,
wien m en het eerst bedienen m oetl''

Ook onzevriendDeBruinhad immiddelszijnooqen

eh ooren goed den kostgegeven en sprakthanstotzljn
m eester:

'tIshierwaarachtig een zonderlinge stad,mijnheer.
SedeTt wij het hotel verlieten,hebben wij slechts de
schaduwen der stadbewoners gezien.Alles slaapt op de
straten, pleinen, kaden, tot zelfs die uitgem agerde gele

honden toe, die veellust schijnen te hebben,ons in de
kuiten te bijten.Ik moet u eerlijk zeggen,dat ik meer
van onze goede oude stad Rotterdam houd.''

11W ees nietzoo haastig gebakerd,mijnjongen,''antwoordde van Mitten,,,W ijzijn hiernog slechts sinds
een paar uur.''

Maar mijnheer,voorloopig lijkt het hier meer op

j,

een klooster dan op een wereldstadl'', antwoordde De
Bruin.

Mijn vriend Keraban za1onsstellig uitlegqen,wat

,r

datallemaaltebeteekenen heeft,''merkte van M ltten op.

#)Mag ik u iets vragen mijnheer?''
11Ga je gang,mijn jongen-''
Hoe heethetplein,waarop we ons thans bevinden?''
H et Top-Hané-plein,''antw oordde van M itten, ,,geheel aan het uiteinde van den Gouden H oorn. D at is
dus de Bosporus, die de kust van Azië bespoelt. En

ginds,aan den overkant,kun je een gedeelte van het
Serailzien-''
l?''riep De Bruin.,,Bedoeltu daarmee het
,,HetSerai
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paleis van den sultan;waarin hijmetzijn tachtig duizend odalisken huist? ,

#,Tachtig duizend is we1 wat veel, de Bruin; mij
dunkt zelfs w at veel voor een Turk. In H olland,w aar
iedere maa slechts één vrouw heeft,heeftmen alm oeite
genoeg erm ede huis te houden-''
#'Ik geloof u gaarpe, mi
jnheer-''
En De Bruin keek nog eensnaarhetcafé,waarop dit
oogenblik geen enkele bezoeker was.

Daariseen café,mijnheer.DieTurkschezonbrandt

ons op den rug a1s een bakkersoven.Ik zou waarachtig

nietverwonderd zijn,indien mijnheer behoefte gevoelde,een kleine verfrissching te gaan gebruiken.''

W aarmee je duswiltzeggen,''hernam van Mitten,
datje dorst hebt,nietwaar?''
Zonder verderen omslag nam en beide mannen plaats

aan een tafeltje,datop het terras van het café stond.
IFKawadji,''riep DeBruin,hetgeen zooveela1skellner
beteekende.
N iem and verscheen.
Nogm aals riep De Bruin,thans een weinig luider dan
de eerste maal.

Eindelijk kwam de kastelein schoorvoetend te voorschijn.
Kawadji,''sprak van Mitten,,,breng ons een glas
kersenw ater.''

> et hetkanonschot,mijhheer.''
W attkersenwater met het kanonschot? W aarachtig

,,

niet,wiJwillen kersenwater metanijs-''
M et hetkanonschot-''

W e1nu,als je dan geen kersenwatermetanijs hebt,

,,

breng ons dan ieder een glas rathlokoem -''
M et het kanonschot-''

rW atzou di
ekereltochmetzijnkanonschotwillen?''
vroeg De B/uintterwijlhijzijn meesterstrak aankeek.

Van M itten glng op deze vraag echter nietin en be-

stelde thansvoorhem en zijn bediende een kop koffie.
Ea wederom kwam het stereotiepe antwoord:
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11M et het kanonschot-''

Met het kanonschot?'' vroeg thans op zijn beurt
van M itten.
#'N iet eerder,'' antwoordde de kastelein.
En zonder er een woord aan toe te voegen,betrad
hijweer zijn café.
Kom,mijnheer,''zeiDe Brgin,#)laatons hier m aar
w eg gaan.Die onbeschofte Turk antw oordt slechts m et
kanonschoten.''

D'
atisgoed,mijn jonçen.W ezullen welzien,ofwe

ergens anders beter bedlend worden.''
En beiden keerden w eer terug naar het strand.
Na een oogenblik geloopen te hebben,sprak D e Bruin:
,M i
jnheer,het wordt hoog tijd datwij uw vriend,
den heerKeraban,ontmoeten.Hadden wijhem op zijn
ka'
ntoor aangetroffen,dan zouden wij aldie onaange-

naam heden niet ondervonden hebben-''
Dat is zoo, m aar vergeet nietdat wij hem eerstom
zeven uur zouden ontmoeten. Zi
jn kaik komt hem .om

zeyen uur halen om hem naar zijn villa te Skx tari,
aan de overzijde van den Bosporus'
,te brengen.''
Hijzweeg een oogenblik en vervolgde:
Mijn vriend Keraban is een man van den ouden

s
tempel.Hijheefteenhartgronqigehekelaanalleswat
nieuwerwetsch is;een m an,die lieverm eteen postkoets
reist'
dan m et een spoortrein,liever m et een trekschuit

dan meteen stoomboot.Zijn aanhankelijkheid voorhet
oudegaatzelfszoo verdat,toen hijmijdriejaargeleden te Rotterdam bezocht,hijmeteen postkoets kwam
in plbatsvan metden spoortrein,en drie maanden aan
een reis had besteed,welke men anders gemakkelijk in

achtdagenkanaflegqen.Ja,mijnjongen,ikhebinmijn

leven vele stijfhoofdlge menschen ontmoet,maar nog
nooitzoo'n stijfkop a1s mijn vriend Keraban.''
Hijza1welverwonderd zijn uhierin Constantinopel
te zien,mijnheer-''
Dat wil ik gelooven,De Bruin.En ik wilje wel
verzekeren dat we bij hem in het oude Turkije thuis
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zijn. Vriend Keraban za1 er nooit toe overgaan, de
blauw e N izam -kleeding aan te trekken en zich een
roode fez op het hoofd te zetten, zooals de m oderne
Turken het doen.''

Ja,''zeiDe Bruin lachend?,,a1s diemoderneTurken

,,

hun fez afnem en,zien ze er u1t als ontkurkte flesschen-''

'

,,J
e zult zien,De Bruin;a1s we vriend Keraban ontmoeten,dan ziethijernog netzoo uitalstoen hijme
drie jaargeleden te Rotterdam een bezoek bracht,met
zijn wijd uitloopende tulband op het hoofd en zijn

kaneèlkleuriqe caftan aan-''

Juist,milnheer;neteen koopman in dadelsl''
Ja,maar a1s een koopman,die gouden dadels zou

,,

kunnen leveren... en die zich zelfs de w eelde ZOu kun-

nen veroorloven,dergelijke dadels bij zijn maaltijden
te nuttigen.Ja,vriend Keraban is schatrijk geworden
m et den handel in tabak en zulks is niet te verwonderen,a1s men bedenkt dat'
Turkije het land is w aar
iedereen van den morgen tot den avond en van den
avond tot den m orgen rookt.''

Maar tegen deze bewering van zijn meester kwam

vriend D e Bruin in verzet.
W at, mijnheer, een stad w aar iedereen van den
avond tot den morgen rookt? M aar ik heb tot dusver
nog niem and zien rooken en mi
jwi1hetvoorttomen
dat er in Rotterdam meer gerookt w ordt dan in
Constantinopell''

En hijlieterop volgen:
,)Mijnheer,bentu erw e1zekervan datw e ons op het
oogenblik in dehoofdstad van Turkije bevinden? Zouden w e ons nietin den weg vergisthebben?''

jKal
mte,De Bruin;bewaarje koelbloedigheid;toon,
dat je een rechtgeaard Hollander bent. W e hebben
Rotterdam verlaten tengevolge van je weetwel...''

Jawel,mijnheer,''antwoordde .
De Bruin,terwijlhij

het hoofd schudde.

j zijn langs Parijs en den Sint Gothard geko,,W i
men.W ijzi
jn doorItalië gereisd en te Brindisischeep
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gegaan,waar wij de packetboot van de M essageries

M aritim es hebben genomeny die OnS aan de Galatabrug aan w al heeft gezet-''

#N aartOch...''wildeDb Bruin in hetmidden brengen.
:1Beste jongen,ik raad je aan,in tegenwoordigheid

van mijn vriend Keraban een beetje og je woorden te
leitten.Je weetdathijbijzonder kopplg is en datzou

w el eens ten gevolge kunnen hebben...''
lk zal er aan denken? mijnheer. M aar indien men
hier al geen glas kan drlnken, dan za1 het toch zeker

we1 geoorloofd zijn te rooken, nietwaar?''
:#D atin ieder geval.Als tabakshandelaar vind ik het

zçlfs bijzonder prettig,menschen te zien rooken.lk ga
zelfs verder en.beweer dat ik het jammer vind dat

de natuurde menschen slechts één m ond heetgegeven...
alhoewelw e nog een neus hebben om te snuiven...''

#$En kiezenom tepruimeny''vielDeBruinzijnpatroon

in de rede.

A1pratendehadhijinmiddelszijnpijpgestopt,erden
brand in gestoken en een paar krachtige halen gedaan,

diehem blijkbaarin een uitmuntendestemming brachten.
A&aarjuistontmoetten zi
jtweegeloovigeTurken,die

bijhetzien onzervrienden ineen zonderling opgewonden stemm ing geraakten.

BijA11ah,''sprak deeen totzijn makker,rjdaarzijn

,,

tw ee vervloekte vreem delingen,die zich verstouten,het
verbod van den Koran te trotseeren!M aar ik verzeker

je dat ik zoo iets niet zalduldeni''
Gelijk heb je,beste vriend-''

De eerste sprekertrad o? detwee Hollanders toe.

.

Met hetkanonschotl''zelhij.
En metdezewoorden ruktehijonverwachtsDeBruin
zijn pijp uitden mond.
D1Hé,galgenbroed,wilje wel eens gauw mijn pijp

terug geven?'' zei de verontw aardigde Rotterdammer.
M et het kanonschot, Christenhond-''

onmiddellijk,Turksche hondl''

j,
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De heervanI
M itten had degrootstemoeitezijn woedendqn bediende tot bedaren te brengen.

Beste jongen,'' zei hij kalmeerend, ,,men moet de
zeden en gew oonten van het land w aarin men reist,
steeds in acht w eten te nemen-''

*1Mijnheer,ik zeg u dathetdieven-gewoonten zijn.''

Bedaar, mijn jonqen. Onze vriend Keraban zal

,,

hoogstwaarschijnlijk nlet voor zeven uur op het plein
aanwezig zijn;wehebben dus ruim den tijd onzewandeling voort te zetten.''

VanMitten troondezijnbediendemee,diehevig verontwaardigd wasoverhetafhandigmakenvanzijnpijp,
waaraan hij,alshartstochtelijk rooker,zeergehechtwas.
En terwijl zij zich verwijderden,sprak de eene TuG
tot den anderen:
e vreem delingen zouden eens mogen denken dat
,,D i
hier alles geoorloofd is!...''

TW EEDE HOOFDSTUK.

Een belangrijk gesprek tusschen den inteadantScarpant
en den scheepskapitein Yarhud.

Ongeveer gelijktijdig dat onze beide Hollandsche

vrienden overhetTop-Hané-plein w andelden,sloeg een
Turk m et alle haast den hoek om van de M ahm oedM oskee en stond een oogenblik later stil'
op het uitgestrekte plein.
H et liep tegen zes uur. A angekom en op het plein,
stond de T urk een oogenblik stilen keek m et zichbare
teekenen van ongeduld in alle richtingen rond.

##Die Yarhud schijnt niet te komen,''mompelde hij
voorzich heen.,,Hijweettochdathijhierop hetafgesproken uur aanw'
ezig m oet Zijnl
''
Na nog eens op de hoeken derverschillende straten
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te hebben gekeken,begafhijzich naarhetcaféwaarde
heer van M itteh en zijn bediende kort te voren een
verversching hadden verzocht.

Hijnam plaats aan een dertgfeltjes,zonder echter
iets te bestellen?daarhijwistdàtde eigenaarvan het
café een geloovlg Turk was en zeker geen dranken zou
verstrekken voordat het kanonschot llet einde van den

vastentijd had aanjekondigd.

D eze Turk w asnlem and anders dan de heerScarpant,

intendantvan den heer Saffar,een schatrijk koopman

van Trebisonde in Anatolië.

'
De heer Saffar reisde juistin de zuidelijke streken
van Rusland en had.plan om,zoodra hijde Kaukasische
dreken bezochthad,naarTrebisonde te gaan.Hijhad
zijn intendant een belangrijke taak opgedragen en
twijfelde er geen oogenblik aan,of deze zou haar ook

stipt ten uitvoer brengen. N a vervulling ZiJ-ner taak,

moestScarpanthem inzijnpaleisteTrebisondekomen
opzoeken, een paleis dat om zijn weelderigheid van
uitw endige vorm en en inw endige kostbaarheden in
geheel Anatolië beroem d w as.
De intendantw as een stoutmoedig m an en vooriedere

onàerneming geschikt.W anneer hetde belangen zijns

meestersjold,schriktehijvoorgeenenkelmiddelterug
om totziln doelte geraken;mochten deze middelen ook

algeoorloofd ofongeoorloofd zijn.
En hetwasom deze reden dathijdien dag te Constantinopel was aangekomen, waar hij een gewichtig
onderhoud zou hebben meteen M althezer scheepskapi-

tein,die algeen haarbeter was dan hij.
De kapitein heette Yarhud en was gezagvoerderVan
eene tartaan,de Guidare,die zich metde kustvaartOP
de Zw arte Zee bezig hield.Bijzi
jnsluikhandelvoeqde

hijnog een anderen,die nog minderhetlichtkon zlen,
namelijk dien van slaven,dievan Soedan,van Ethiopië
ofvan Egypteaangevoerd werden,ook van Circassische

en Georgische vrouwen en meisjes,waarvan de veiling
juist in dit kwartier van TopwHané gehouden werd,
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veiling waarom trenthetTurksche G oevernem entgaarne
de oogen sloot.
Intusschen, Scarpant stond te w achten en Yarhud
verscheen niet.. Hoew el de intendant zich zoodanig

bedwong,datnietsvoorde buitenwereld zijne innerlijke
gedachten verriedyzoo kookte hij van woede.
W aar blijft die hond?'' mompelde hij. ,,Zou hem
eenigetegenspoed overkomenzijn?Hijheefteergisteren
Qdessa moeten verlaten. Hij moest hier zijn op dit
plein,hier bijditkoffiehuis,op dituur,waarop ik hem
besteld heb!...''
Op dit oogenblik sloeg een M altheser zeeman den

hoekvandekadeom.DatwasYarhud.Hijkeekrechts,
hij keek links en bespeurde eindelijk Scarpant.Deze
stond dadelijk op,verliet het koffiehuis en jing den
kapitein van de Guidare tegemoet,terwijleenlgevoor-

bijganjers,die talrijkerwerden,hoewelzijnog steeds
stilzw ilgend daarheen stapten, op het plein heen en
weer drentelden.

Het is mijn gewoonte niet te wachten, Yarhudl''

l

sprak Scarpantop een toon die geen m isverstand toeliet.
Vergeef me,Scarpant,''antwoordde Yarhud,,ymaar

ik heb mij zooveelmogelijk gehaast,om stipt op tijd
te ZijZ*93

:1Komt ge nu eerst aan?''
Ja,nu eerst m et den spoortrein van Janbolinaar
Andrinopel, en zonder een oponthoud van den trein-..''
3:Nvanneer hebt gij O dessa verlaten?''
1)Eergisteren-''
1)En uw schip?''

Datwacht mij in de haven van Odessa-''
Vertrouwt gij u scheepsvolk?''
t'Volkomen.Hetzijn even a1s ik Malthesers,vo1toe-

wilding voor hem,die hen goed betaalt-''

En zullen zij u gehoorzamen?...''
Volkomen en in alles-''

Goed.W elke tijdingen brengtge,Yarhud?''
)'Goede, maar tevens ook slechte tijdingen,'' ant,,
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woordde de kapitei
n,maar temperde daarbijeenigszins
den klank zijner stem .
)#Kom vooruit, eerst m et de slechtel'' zei Scarpant.

De slechte? W el,de jeugdige Amasia,de dochter

van den bankierSelim te Odessa,gaatw eldra trouwenw

Haar schaking zalmeer moeilijkheden olldervinden en
za1spoediger moeten plaats grijpen dan wanneer niet
totdathuwelijk besloten ofwanneerhetnietaanstaande
W ZS1''

Dat huwelijk zal niet voltrokken w orden,'' ant-

,,

woordde Scargantmeteen m eer luide stem dan noodig

was.,,Neen,b1j M ahomet!hét za1niet voltrokken wordenl''
#$Ik heb niet beweerd dathet voltrokken za1worden,
Scarpanty'' betuig Yarhud. ,,Ik heb alleen gezegd dat
het voorgenom en 1*S.))
W elnu,m aar de heer Saffar,''hernam de intendant,

$1heeft bevolen dathet jonge meisje binnen drie dagen
naarTrebisondemoetingescheeptzijn.W anneergedat
nu onmogelijk acht...''
,,I
k heb nietgezegd dathetonmogelijk is,Scarpant.
Niets isonmogelijk voorhem diestoumoedigheid bezit
en geld heeft.Ik heb alleen gezegd dat het moeilijker
zou w ezen;niets anders-''

A$Moeilijker,'' antwoordde Scarpant. ,,Dat zal.het
eerste Turksche of Russische meisje nietzijn dat uit
Odessa verdwijnten onderhetvaderlijk dak ontbreken
Za1!''
En het zal ook het laatste niet zi
jnj''antwoordde
Yarhud,,,of de gezagvoerdervan de Guïdare zou zi
jn
handw erk niet meer m oeten verstaanl''

*3W ie is hij,die bestemd is om de jeugdige Amasia

te huw en?'' vroeg Scarpant.

Een jonge Turk van dezelfde afkomsta1s zij.''

Een Turk van Odessa?''
13Neen, van Constantinopel-''

Hoe heethij?''

)#Ahmet''
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W ie is die Ahm et?''

De neefen de eenigeerfgenaam van een rijk koop-

m an van Galata,de heer Keraban-''
W at doet die Keraban?''

Hij handeltin tabgk en heeftdaarin een grootvermogen verworven.'
De bankier Selim te Odessa is zijn
correspondent.Zij drijven samen belangrijke zaken en
bezoeken elkander dikwijls.Zoo heeft Ahmet Amasia
leerenkennen,en zooisdathuwelijktusschendenvader
van hetmeisje en den oom van den jongeman besloten.''
W aar zalhet lluwelijk voltrokken worden?''vroeg
Scarpant.,,,
Hier,te Constantinopel?''
Neen, te Odessa-''
W anneer?''
#)Dut weet ik niet;m aar het is te vreezen dathetop

aandringen van den jongeman spoedig za1geschieden.''
1)Er is dus geen oogenblik te verliezen?''
Neenl''
##W aar is Ahm et nu?''
##Te Odessa-''
En Keraban?''

Te Constantinopel-''

$)Luister eens! Yarhud; hebt u het jonge mensch
gezien in den tijd tusschen uw aankomstte Odessa en
uw vertrek uit die stad?''

:3Ja zeker,Scarpant.''
U zou hem dus herkennen?''
1:Stellig.''

Hoe ziethij er uit?''

Ach,watzalik u zeggen;hetiseen knap jonq-

,

mensch en we1in staateen jong leisjetebekoren.H1j
stond -dan ook in blakende gunst bij de dochter van
bankier Selim.''

Heeft hij vermogen genoeg om onafhankelijk te

kunnen optreden?''

Neen.Hijisgeheelafhankelijk van zijn oom Kera-

,,

ban, die hem liefheeft als een eigen zoon en die zich
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binnenkort naar Odessa zalbegeven om het huwelijk
te voltrekken.''
1,Kan men dat vertrek niet verhinderen?''
13D at denk ik niet-''
)$Vertragen?''
Dat zal eerder gaan. En dit zal inderdaad nood-

zakelijk wezen,daarwijop die maniertijd tothande-

1en winnen.M aar om datplan ten uitvoerte brengen.-.''

Dat is uw zaak,Yarhud. Hoe het echter ook zij,
de wenschen van mijn meestermoeten vervuld worden.
Trouwens,het zou niet den eersten keer zijn dat uw
,,,

schip voor eigen rekening de Zwarte Zee bezoekten u
weet uit ondervinding hoe rniJ
'n m eester de diensten
beloont, w elke men hem bewi
jst.De heerSaffarheeft
het jonge meisje w elisw aar slechts een korte poos in
haarw oning te Odessa gezien,m aar haarbuitengew one

schoonheid heefthem zoo bekoord dathijergeheelen
alvan onderden indruk isgekomen.Trouwens,zijzal
zich niet behoeven te beklagen, als zij het huis van
bankierSelim ruilttegen hetpaleis te Trebisonde.Kort
en goed,Amasia moet geschaakt worden en als u het
niet doet,doet het een ander-''

31Maaktudaarovernietbezorçd,mijnheerScarpanty''

antwoordde de M althezer kapiteln.,,En nu dat ik u de

slechtetijding heb meedegedeeld,wi1ik u ook degoede
berichten?''
Ik luister.''
I,
k ben nietalleen scheepkapitein,m aartevens koopw
m an.Aan boord van mi
jn schip heb ik een rijke lading
stoffen, welke iedere bruid m oeten bekoren.Ik za1dus

trachten toegang te krijgen tot het huis van bankier
Selim ,Am asia overreden,de schoone stoffen aan boord

van mijn schip te komen bezichtigen en is ze eenmaal
aan boord,dan steek ik onmiddellijk in zee,voordat
iem and van de Ontvoering iets gem erkt heeft.''
,#Het plan li
jkt mij uitmuntend,maar zorg in ieder
geval,dat hetm et de grootste geheimhouding ten uitvoer wordt gebracht.''
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Daar kunt'
u van Op aan.,#
H eb u geld noodig?''
:1XQOR*'?
##Niet?''
N een. W anneer m en zoo'n edelmoedig heer dient
a1s de uwe, heeft m en nooit geldgebrek-''

Laat dan geen tijd verloren gaan.W ant is Amasia

eenmaal de echtgenoote van Ahm et, dan 'is het voor
onzen m eester te laat-''
Begrepen-''
$!Zoodra de dochter van den bankier aan boord is,

gaat u dus onmiddellijk onder zeil,nietwaar?''
,tb
Onmiddellijk.''
#'Zult u rekening houden m et den w ind?''

1:M ijnheer Scarpant, ik ben zeemanl''
,1Hoeveel ti
jd denktu noodig te hebben voorde reis
van Odessa naar Trebisonde?''
Ongeveer drie weken-''

3D.
Prachtig. Dan za1 ik mijn meester intusschen van

alles op de hoogte houden.''

Ik hoop ervôbr u te zijn-''
,1N u nog iets.U zorgt ervoor dat het jonge meisje
m et alle voorkom endheid aan boord van uw schip
behandeld wordt, begrepen?''
#)Volkom en.''
lk reken op uw beleid,Yarhud-''
lk za1 het niet beschamen.''
En tevens.op uw behendigheid-''

Als eenig antwoord, meende Yarhud slechts:

Ik zou geheelzekervan mijn gaak zijn,indien men

,,

den heer Keraban onder een of ander voorwendsel

beletten kon, onmiddellijk te vertrekken.''
Kent u hem ?''

,,I
k geef me altijd de moeite mijn tegenstanders te
leeren kennen, alvorens den strijd met hen aan te

binden-''
1)Hebt u hem dan gezien?''
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,,J
a.Ikheb hem op zijn kantoqrbezocht,ondervoorwendselvan een koopmanszaak.Kijk...''

W at?''

Daar is hij juistl''
$1W at? Dedikkeman diedaarjuistuitdePerastraat

kom t?''

1:Ja.
j'#

Ok hetzelfde oogenblik,traden de beide mannen een

weinlg terzijde,maarzorgden ertevens voor,datzij
alles konden vernemen waterin hun nabijheid gesproken werd.Bijzondermoeilijk waszulksniet,daarheer
Keraban,zooals men hem gewoonlijk in de buurtvaq
Galata noemde,in den regelop zeer luiden topn sprak

en nimmertrachtte,zijn persoonlijkheid op den achtergrond te dringen.

DERDE HOOFDSTUK.
W aarin we kennis maken met den heer Keraban.

De heerKeraban waseen man van omstreeksvijfen
veertig jaar,tamelijk corpulent en met een buitengew oon schrandergelaat.

Hiijwas gekleed op de manier deroude Janitsaren,

dat w i1 zeggen, m et breeden tulband,veelkleurig vest/

zondermouwen, een van een zijden sjaalgevouwen
dubbelen buikgordel en een violetkleurige kaftan,die

dit geheelbedekte.Aan de beenen droeg hij kappen
van marokijnleder, waarop een breede fladderbroek
neerhing,welke sterk geleek op die van onze Volendam m er visschers.
Hetis onnoodig te zeggen,datdebediende van Kera-

ban,een lummelvanvijfentwintig jaar,dieNizib heette
en zoo mager was, om onzen Hollander de Bruin er

wanhopigondertemaken,ookopzijnoud-Turkschgekleed was.Daar Nizib zijn meester,die de koppigste
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man terwereldwas,innietsweerstreefde,had hijhem

ook daarin gevolgd.Hijwaseen knechtvoltoewijdinq:
maar geheelen alzonder persoonlijke opvatting.H1J
zeisteeds bijvoorbaatja en herhaalde metde meeste

nauwkeuriqheid,maarzonderhetzelfte weten,a1seen

echo de elndvolzinnen van den statigen handelsm an.

Datwashetzekerstemiddelom altijdvanzijnemeening
te zijn en de knorrepotterijte onooopen,waarmede de

heerKeraban nog alkwistig omsprong.
Beiden kwamen uit een der nauwe en hobbelige
straten, die naar de voorstad Pera voerden, op het
plein aan.H eer Keraban sprak volgens gew oonte m et

luide stem,zondererzich om tebekommeren ofhijal
of niet gehoord werd.

,,W e1
nu,neenl''zeihij.,,Dat Allah ons bescherme,
maarin den goeden tijd derJanitsaren kon iederdoen
wat hij wilde,zoodra de avond maar gevallen was!
Neen,waarachtig niet,ik za1mijnietaan hunnenieuwe

politiereglementen onderw erpen.Ik zalzonder lantaarn

op straatgaan a1s mij dat goeddunkt,alzou ik ook
in een kuilvallen ofalzouden mijn kuiten gehavend

worden door den een of anderen zwervenden hond.''
:1Zw ervenden hond!''... herhaalde N izib.
,,En j
e kuntje zotte vertoogen bestbesparen,ofbij
Mahomed!ik za1je aan je ooren trekken,datze zoo
lang worden a1s die van een ezel,gevoegd bijdievan
een ezeldrijverl''
##Van een ezeldri
jverl''herhaalde Nizib,die,zooals

men weldenken kan,geen enkelvertoog gehouden had.

En als hetpolitiehoofd mijboeten oplegtr''hernam

,,

dekoppijevent,,ywelnu,danzalikdieboetenbetalen.
En alshl1mijgevangen neemt,welnu,,dan ga ik maar

naarde gevangenis!M aarik zalnoch op ditpunt,noch
op andere toegevenl''

Nizib maakte een gebaarvan toestemming.Hijwas
bereid zijn meesterin de gevangenschap te volgen,als
de zaken zoover kw am en.

#,Ah1heeren jongere Turken!''riep Keraban uit,op
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het qezicht van eenige Constantinopolitanen,die met
een Jasje qekleed en een fez op hethoofd rondliepen.

Ah!gijw lltonsde wetvoorschrijven:gijwiltmetde
oudegebruikenbreken?W elnu,alzou lk delaatstezijn
om te protesteeren!...Nizib,hebtge mijn Kaïdjigoed
aanbevolen om metzijnkaïk aandetrapvanTop-Hané
tezijntezeven uur?''
,,

Te zeven uurl'' bevestigde Nizib.

W aarom ishijerniet?''
1*W aarom is hijerniet?''herhaalde Nizib.
W aarlijk,hetis nog geen zeven uur.''
Hetis nog geen zeven uur.''

Hoe weet je dat?''

Hoeweetjedat?...wel,omdatuhetzegt,mijnheer.''
En a1sikzei,dathetvijfuurwas?''
Dan zou hetvijfuurzijn.''

Het kan niet stom mer.''
H et kan niet stom m erv''

,Di
e lummelzal,metzijn maniervan mijniettegen
te spreken,nog eindigen metmijuit mijn humeurte

brengen,''m om pelde Keraban.
Op ditoogenblik kwamen Van M itten en de Bruin op
hetplein terug.Deze laatste herhaalde m etteleurgestelde stem :

Kom,laatonsqaan,mijnheer,laatonsheenqaan en

metden eersten treln vertrekken!IsdatConstantlnopel?
Is dat de hoofdstad van den Bevelhebber der Geloovigen? D at geloof ik nooitl''
mte,de Bruin,kalmtel''vermaande Van M itten.
,,Kal
De avond begon te vallen.'
D e zon,reeds verzonken

achterde hoogte,waarop hetoude Stamboeljebouwd

is,liqthetTop-Hané-plein in een soorthalfdulsterver-

wijlen. Van Mitten herkende daardoor Keraban niet,
diehem rakelingsvoorbijging op hetoogenblik,dathij
zijn schreden naar de kaden van Galata richttt.Het

gebeurde zelfs,dat beiden,van een tegenovergestelde

zijde komende,tegen elkanderaanliepen,en toen eerst
rechts en daarna links poogden uit te wijken.Door
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tegenovergesteldheid van bewegingen volvoerden zij
daar gedurende een halve m inuut schom melingen, die

nog albespottelijk waren.
11O,
,mijnheer,ik za1voorbijgaanl''zeiKeraban,die
er de man nietnaar was om voor wie ook op zijde
te gaan.
#,M aar...'' zei Van M itten, die trachtte zoo beleefd
mogelijk uittewijken,zonder evenw elte slagen.
Ik za1voorbijgaan,in w eerw ilvan a11es...''
M aar...'' herhaalde Van M itten.

Toen plotseling den man herkennende,metwién hij

te doen had:

'Eh!mi
1:
jn vriend Keraban!''riep hij uit.
W at!...'
Gij!... Gij!...Van Mitten!...''antwoordde
Keraban ten hoogsteverbaasd.,,Gij...!hier...!te Con-

stantinopell''
Ik in persoonl''
1)Sedert w anneer?''
11Sedertheden ochtendl''

En uw eerste bezoek is niet voor mij niet voor

,,

uw vriend gew eest?''

,,J
awe1,dat is integendeelwe1degelijk voor u gew eest,''antwoordde de H ollander.,,Ik ben op kantoor

geweest,datgijpas verlaten 'hadten waar men mij
zeide,datik u te zeven uur hier op dit plein zou ontm oeten...''

,,En dat was j
uist,Van Mitten,'' riep Keraban uit,
terwijl hij de hand van zijn Rotterdamschen vriend

stevig schudde. ,yBent u voor zaken hier?''
seen pleizierreis.Ik kendeConstantinopel
,,Neen,heti
nog nieten w ilde u een tegenbezoek brengen-''
D at is verstandig. M aar w aar is m evrouw van
M itten?''

Mijn vrouw is niet meegekomen... ze vindt het

y,

reizen te vermoeiend.''

;)Dat is jammer,waarde vriend-''
1)M ag ik u eens een vraag stellen, waarde vriend?''

31waren hetduizendl''
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s de reden,datuw stad zoo verlaten en uitge,,W ati
storven is?''

HetisRamadan,mijn waarde.''
W at beteekent dat?''

eekent,datvan
,,D at bet

zonsopgang tot zonsonder-

gang niemand eenige spijs ofdrank mag nuttigen of
zelfs maar een pijp of cigaret rooken.Na zonsondergang verandert dat alles natuurlijk onmiddellijk en
herneemtde stad weerhaaroudebedrijvigheid.En nu
een w edervraag-''
,1Ik luister.''

$3Blijftu lang in de stad?''
#,Ja...dat wi1zeggen.--''
,,W e
1nu,dan blijftu mijn gastgedurendeuw verblijf

in '
Constantinopel.''
Dat neem ik gaarne aan-''

Terwijl de beide heeren en hun bedienden VOOrwaarts schreden,merkte Keraban plotseling op.
Indien u zes w eken later naar Constantinopel was
gekom en,dan zou u m estellig niethebben aangetroffen,
vriend Van M itten!''
W aarom niet?''

Ik zou naarOdessa vertrokken zijn-''
Naar Odessa?''

13Juist.En ik voeg eraan toe,dat?indien u overzes

w eken nog hierbent,dan kuntu m i1bestvergezellen.''

Ja maar..-''

U m oetbeslist m eekom en-''
En ik dacht hier een weinig van de vermoeienissen
der reis uit te rusten-''
D at kunt u evengoed... En ook nog gedurende de

drie weken van onsverblij.
fte Odessa.''

M aar vriend Keraban...''
e vriend, laten we er niet verder over
j,Kom , best

spreken.U gaatmetme mee en daarbijblijfthet-''
,,Ja...ja...''
tendlen kentu mijn neefAhmetn0g niet.Hetis
,,Bui
een bijzonderaardigejongenjeen weinig artistiek aan-

e

@#

e
--*
*

MF

ee

a

@>

Z

-

f *'

-%
*1
J

.

#

>
##

>

I

*

#

-

*

*

I

*-

/

#

-

-

#/ -

- -

*
- - *
*>

*

*

1

#

*'
-

.-

+

œ --

+**

##Hé,vriend Keraban''riep van Mitten.
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gelegd,maar overigens een bijzonderprettig karakter.
Hijgelijktweliswaarniets op mij,zijn oom,maargehoorzaamt hem zonder voorbehoud-''
1)V riend Keraban.
* ..j)

Hetis een uitgemaakte zaak...W ijgaan voorzijn
huwelijk naarOdessa.''
Zijn huwelijk?''
Juist. Ahmet treedt in het huwelijk met de bij-

zonder schoone dochter van bankier Selim, een Turk
van den ouden stempelevenals ik.En ik verzekerU,dat
heteen prachtig feest za1w orden-''

Op ditoogenblik passeerde de groep juistden inten-

dant van den heer Saffar in gezelschap van den M al-

thezerkapitein.Keraban zeijuist:
Overzesweken vertrekken we dus naarOdessa.En

daarbijblijfthetl''
En wanneervindthethuwelijk plaats?''
Onmiddellijk na onze aankomstl''

Yarhud had deze laatste zinnen vernomen en sgrak
tot Scarpant:

Nog zes weken;we hebben dus den tijd-''
Bestmogelijk,maarvergeetniet,datdeheerSaffar
overzesweken te Trebisonde denktte zijn.''
IntusschenvervolgdedeheerKeraban metzijnvriend

Van M itten het begonnen gesprek.

Ik wi1u nog wijzen op de volgende bijzonderheid
bijhethuwelijk van mijn neefAhmetmetde schoone
Amasia. Bij laatste wilsbeschikking heeft een ongetrouwde tante aan de jonge dame honderd duizend
Turksche ponden (een millioen honderd vijfen twintig
duizend gulden) nagelaten,ondervoorwaarde,datzlj
vô6rhaarzeventiendejaargetrouwdmoetzijn.En daar
Amasia Overzesweken juistden zeventienjarigen leeftijd bereikt,is er dus we1eenige haastbijhethuwelijk.1'
1:Gaat uw vriend Selim er mede accoord?''

lfltttltlrlij1(.,'
'

En Ahmet?''
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k u eens vragen,hoe hetm et
y,Eveneens.M aar m ag i
m evrouw Van M itten gaat?''
D ank u: uitstekend.''
,,Dat ver
heugt mij.En nu,beste vriend;mijn kaïk
(Turksche roeiboot)'wachtmijaan de kade.Ik neem
u dus meenaarmijn villa in Scutarien u blijftbijmij

dineeren-''
#'U doet metmi
j,watu wilt-''
En u zult ernietsl
echtbijvaren,datkan ik u verzekeren.''

VIERDE HO OFDSTUK.

W aarin we kennis maken met de stijthootdigheid des
heeren K eraban.

Keraban's kaidji,dat wi1zeygen,de man,die hem

iederen dag van en'naar zijn vllla bracht,werd danig
beknord,omdathij met zijn vaartuig een paar minuten
te laat w as. De m an trok er zich echter niet veel van

aan en wees slechts naar zijn vaartuig dat aan den

kadem uurgem eerd lag.
Reeds wilde de heer Keraban metzijn ggsten in het
vaartuig plaats nemen,toen onder de op het plein verzamelde menigte plotseling een zqkere beweging ont-

stond.Even latertrad een man te voorschijn,die men
hetbestzou kunnen vergelijken metden oud-Holland-

schen dorpsomroeper.Deman begon og een trommel

te slaan,ten einde de aandacht der menlgte tot zich te
trekken.

W aarschijnlijk een ofandere onbillijke proclamatie

,

van de autoriteiten'', meende de heer Keraban op den

toon van iemand,die voortdurend met de autoriteiten

everhoop schijntte liggen.

De omroeper haalde een van officieele zegels voor-
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zien docum ent te voorschi
jn en begon de volgende
proclam atie voor te lezen:
D e'hoofdcom m issaris van politie m aakt bekend,
datvan afheden een belasting zalworden geheven,
van tien paras,te betalen doorieder,die den Bos-

poruswi1oversteken,hetzijom van Scoetarinaar

Constantinogeltegaan ofin omgekeerde richtinq.
Deze belastlng za1çelden zoowelvoorzeil-,roela1s stoombooten.Blj weigering van betaling kan

zoowel m et gevangenis a1s boete gestraft w orden.
Constantinopel, den 16en Chaaban.
De Hoofdcommissaris van politie:

(w.g.)De Muchir.
Zooalslichttebegrijpen was,werddezebelasting tèn
bedrage van tien paras (ongeveer2 1/2 Nederlandsche
cent) doordebevolking meteen ontevredengemompel
begroet.
De heer Keraban trad op den politiebeam bte toe en
vroeg verontw aardigd:
Is dat alweer een nieuwe belasting?''

Ja,mijnheer-''
En hijlieterop volgen:
Maaru,derijke heerKeraban,zultdaartoch geen

bezwaartejen maken?''

Juist,mllnheer;datdoe ik well''
#)Maar u bent zoo rijkl''
,,Ee
n onrechtvaardige belasting blijftsteeds een on-

rechtvaardigheidl''
Ik kan er niets aan doenl''
Is deze verordening terstond van toepassing?''

$#JZWe1!>'

Zoodat ik reeds hedenavand...''
Tien paras moet betalen-''

Enwaarikgerdagtweemaalheenenweervaar...
U dit op twlntig paras pèr dag komt te staan.''

De heerKeraban kruiste de armen overde borst,keek
den politieman strak in het gelaat,en sprak woedend:
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,,W e1
nu, mijnheer;daar is mijn boot.Ik heb drie
gasten bij me...''

Dan zult u in ditgevalveertig paras moeten betalen,

,'

m ijnheer Keraban.Heelerg is dat niet,daaru er de

m iddelen toe hebt-''
Keraban w as w oedend.
1,Of ik de m iddelen heb om veertig paras te betalen,

ofhonderd ofduizend ofhonderd duizend ofvijfmaal
honder'
d duizend,doethierw einig ter zake.Ik za1niets
betalen en toch overstekenl''

1,Dan za1ik u daarin tot mijn spijtmoeten verhinderen,mijnheer-''
Ik zal oversteken zonder te betalen-''
),Neenl''

1,Ja!''

Van M itten w ilde tusschen beiden kom en.
$#Vriend Keraban-.-''zeihi
j.
Alaar de heer Keraban trilde van w oede.
,,Laatmi
jmetrust,vriend Van M itten.Diebèlasting
is even drukkend a1s onrechtvaardig.Ik za1er mij dus

niet aan onderw erpen-''
ng heeft geld noodigy''m eende de politie,,De regeeri
m an.

Datzijn mijn zaken nietl''
De politiem an riep een paarcollegastehulp,ten einde
voor de inachtnem ing van het besluit te w aken.
Keraban wendde zich totzijn vri
enden.
Kom , Van M itten; kom , De Bruin; kom , N izib...''
Eerst veertig paras betalen,'' sprak de politiem an.

veertig stokslagen kuntge krijgen,''antwoorddede

,y

tabakshandelaar.

Daarhijechterdooreen aantalpolitiemannen omsingeld werd,was hijwelgenoodzaakt,om te keeren.
Maarzoo lichtgafhijzich nietgewonnen.
,,Bi
jA11ah,''riep hij,iiik zaloversteken,zondereen

enkele para te betalen!
ndien u het probeert,zonder te betalen naarSkoe,,l
Kcqh- de Jtf//hM /dfge
2
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tariover te steken,dan gaatu de gevangenis iny''riep
de politiebeambte, die nu zelf driftig werd.
#/Ik za1naar Skoetarigaanl''
Nooit, indien u daartoe den Bosphorus w ilt over-

steken.'
En daarhetnietmogelijk,isdezestad langseen
anderen w eg te bereiken...
Zoo,dacht u datsom s?''riep de heer Keraban,die
thansvan toorn zoo rood w asa1seen kalkoenschehaan.
nu, tk zal naar Skoetari gaan,zonder den Bos,,W el
phorus over te steken en dus zonder belasting te btalenl''

W erkelijk?''
Ja.En alzou ik er ook een reis om de Zwarte Zee
voor m oeten m akenl''

/)Een reis van zeven honderd mijlom tien paras te
besparen?''

En alwarenhethonderdduizend mijlom slechtséén
Para te besparen-''
#)M aar, beste vriend...'' zei Van M itten.

Bestevriend,laatmijmijneigen zakenafhandelen.''

En totden politieman:

Ik zalTurkije doorreizen,doorhetschiereiland van

Chersonesus, het Kaukasgebergte en door de vlakten
van Anatolië trekken en te Skoetari aankomen,zonder

één Para VOOr een onbillijke belasting betaald te liebben.
De politieman bleef niet achterw ege.
'

Datzou ik weleens willen zien ...''zeihij.

Dat zult u zien en ik zalnog hedenavond vertrekken,'' w as het w ederantw oord.
Yarhud en Scarpant hadden geen w oord van dit
gesprek verloren. De M althezer kapitein w endde zich
tot 2en indendant en sprak:
Drommels,diestijfkop zou ons heele plan w e1eens
in duigen kunnen w erpenl''
Dat is zoo,'' w as het antw oord. ,
?Als die koppige

ventbijzijn besluitblijft,dan trekthijdoorOdessaen
zalvan zijn oponthoudgebruik maken.om hethuwelijk
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te voltrekken. W e hebben dus geen oogenblik te verliezen,beste vriend-''
Inderdaady'' m erkte de M althezer kapitein op. ,,Ik
vertrek dan ook m orgenochtend m et den trein naar
O dessa-''
Inm iddels riep de heerKeraban zi
jn bediende:
Niziby
!''

M ijnheer?''

Ga m ee naar kantoorl''

Best mijnheer-''
En u ook,vriend Vgn M ittenl''
lk?''

Ja en jijook DeBruin-''
Ahal''

$1W ijzullen gezamenlijk vertrekkenl''
Hm , hm , hm,'' brom de D e Bruin.
De heer Keraban vervolgde:

lk heb u in mijn villa te Skoetari te dineeren ge-

,,

vraagd en bijAllah,qe zultuw dinerhebben.''

Daarop greep hij zljn vriend bij den arm en,toegejuicht doorde menigte,verliethijhetplein.

O p dit oogenblik,klonk in de verte een kanonschot,
ten teeken, dat de Ram adan w as afgeloopen. En van
boven de m inarets klonken de stem m en der Turksche
priesters,die de stedelijke bevolking opriepen tot het
avondgebed,waarbijzijslechtsdrie woorden gebruikten nl.Allah haech kebir, God is groot.

VIJFDE HOOFDSTUK.
H et begin der groote reis.

Europeesch Turkijebestaattejenwoordig voorname-

lijk uitdrie afdeelingen:Rumenlë (hetoude Tracië en
Macedonië),Albaniëen Thessalië,epheeftook nog een
schatplichtige provincie onder zich, namelijk: Bulgarije.Sedert het verdrag van 1878 zijn het koninkrijk
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Rumenië (Moldavië, W alachije en '
Dobrutscha), de
vorstendommen Servië en M ontenegro onafhankelijk
vecklaard,en is geheelBosniëtbehalve y,sandjak''van
N ovi-Bazar,door de Oostenrilkers bezet.
Nu de heer Keraban besloten had, den omtrek van

de Zwarte Zee te volgen,zou zijn reis eerstdoor de
kuststrekenvan Rumenië,Bulgarijeen Rumeniëvoeren,
om degrenzen van hetRussische rijk tebereiken.Vandaarzou deweg langséenoorderen oosterkusten van
den ouden Pontus Euxinus gevolgd w orden totaan de

grens,dieRusland van hetTurksche rijk scheidten al-

zoo doorBessarabië,doorChersonesus,doorTaurië of
het land der Tcherkessen, door de Kaukasische streken
en door Trans-Kaukasië voeren.
Vervolgens moestde kuststrook van Anatolië gevolgd
w orden,die den zuideroever der Zwarte Zee vormt,a1s

w anneerdekoppigste derM uzelmannen te Skoetariaan

den zuidelijken oevervan den Bosphorusaankomen zou,
zonder de nieuw e belasting betaald te hebben.

Datisin waarheideenreisvanzeshonderdenvijftig

Turksche ,,agatch's'' die zoo w at overeenkomen m et
tw ee duizend acht honderd kilom eter - of om Per
Turksch uur gaans te rekenen,d:twi1zeggen,dat de
afstand bedraagt,welken een beladen paard in den ge-

wonen stap in een uurtijdsaflegt- was heteen reis
van zevenhonderd van dieuren gaans,waarvan ervijf
en twintig op den graad gem eten w orden.Van den 17en

Augustus (Chaabon) totden 30en September (Ramazan)nu,bedraagtvijfen veertig dagen.Hetwarendus
vijftien uren gaansin de vieren twintig uren tijds,die

afgelegd moesten worden,om op den 30en September

terug te wezen.Diedatum wasdeuiterstetermijn voor

he
thuwelijk van Amasia vastjesteld,wilde zijin de
vastgestelde voorw aarden blljven om de honderd
duizend Turksche ponden van de nalatenschap harer

tante te kunnen Ontvangen.Hoehetook zij,en water
ook kon gebeuren,Keraban en zijn gastel
izoudengeen
plaats aan den disch dervilla te Skoetarikunnen nem en,
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waar het afgesproken diner opgediend zou w orden,
voordat vi
jfen veertig dagen verstreken zouden zijn.

Er zou evenwelveeltijd hebben kunnen bezuinigd
en de reisderhalve aanmerkelijltbekortworden,wan-

neer van de snellere gem eenschapsm iddelen,zooals de
bestaande stukken spoorw eg aanboden,had kunnen gebruik gemaakt worden. Zoo zouden de reizigers van
Constantinopelvertrekkende,den trein naarAdrianopel
hebben kunnen nemen, VanWaar een Vertakking Van

J
anboligaat.Verdernoordwaarts sluitde sgoorweg
van Varna naar Roetshoek aan de spoorweglilnen van
Rum enië, die w eer in verbinding staan m et de Zuid-

Russischebanen,die langsJassy,Kisscheff,Taganrog,
Nachintschewan loopen en eindelijk bij den Kaukasischen bergketen stuiten. Eindelijk loopt nog een tak
van TiflistotPoti,waarhijdeZwarte Zee raakt.W e1
is waar Ontmoet men dan in Aziatisch Turkije geen
spoorbaan m eertotBrussa,m aarvan daar bestaatw eer

een tak totbij Skoetari.

Om evenwel heer Keraban dienaangaande reden te
doen verstaan, daarop m ocht niet gerekend w orden.In

een spoorwegrijtuig stagpen endoordiedaad een offer

brengen aan den voorultgang dernieuwere nijverheid,
w as van hem , Turk van den ouden stempel, die zich

sedertveertig jaren met alzijn machttegen de overheersching dqr Europeesche uitvindingen kantte, niet

teverwachten.Neen,nimmer!Hijzou die geheelereis

eerderte voetafgelegd hebben,dan op datgunttoe te

geven.Toen Van Mitten en hijdanook dieelgen avond
op zijn kantoor te Galata aangekomen w aren,greep
daarom trent al dadeli
jk een woordenwisseling plaats.
Bijheteerste woord,datde Hollandervan deTurksche en Russische spoorbanen repte,antw oordde de

heer Keraban,terwijl hij op verachtelijke wijze de
schouders omhoog trok,meteene afdoende weigering.

Maar...''bejon Van Mitten,die hoewelhij geen

hoop had om zijn gastheerte overtuigen,toch voor den
vorm meende te moeten aanhouden.
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A1sik eenmaalneen gezeqdheb,ishetneenenblijft

,,

hetneen,''vielhem Keraban ln de rede.,,Gijhebtu aan
mijovergegeven,daarenbovenzijtgijmijn genoodigde,

mijn gast,ik zalzorgvoorudragen;4ijhebtnietsanders

te doen dan u te laten leiden en m iJ te laten begaan-''

Nu,hetzijzoo,''antwoorddeVanMitten.,yEvenwel,
bijgebrek aan spoorbanen,zou ermisschien een zeer
eenvoudig middelzijnom naarSkoetaritegaanzonder

den Bosphorus over te steken,m aar ook zonder den toer
van de Zw arte Zee af te leggen?''

W elk middel?''vroeg Keraban,terwijlhijdewenkbrauw en fronste. ,,lndien dat m iddel goed is,za1 ik het
aanw enden. Deugt het niet, w elnu, dan w il ik er niets
van w eten.Y,
:1Hetis een uitstekend m iddel-''
Laat dan hooren-''
Ik stelvoor,naar een der dichtst bi
jzijnde havens
van Constantinopelte gaan,die aan de Zwarte Zee zijn
gelegen.D aar huren w e een stoom boot...''
Een stoom boot?...''
.. eh... ik bedoel ei
,,Eh.
genlijk een zeilschip,waarm ede we naar een der havens van Anatolië zeilen.Aldaar zullen we op ons gemak in één dag over land

Skoetarikunnen bereiken,waarwijspottend op dege-

zondheid van den politie-commissarisvan Constantinopel kunnen drinken.''
M aaréén ding vergeetge,beste vriend.''
En dat is?''

Dat ik bij den kleinsten watertocht last heb van
zeeziekte!''
1/Zeeziekte?''
,,lui
st,zeeziekte,die ik reeds op een vijver,in een
badkuip krijg-''

M et deze opm erking w erd den w aardigen Hollander

zijn argumentuitde hand geslagen.

En daar de Turk zich hardnekkig verzette tegen alle
uitvindingen der m oderne techniek,kon er al evenm in
aan gedachtw orden,de reis perspoortrein te volvoeren.
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Van M itten w as er echter de m an nietnaar,lang over

zijn nederlaag te piekeren en het was dus op w elm eenenden toon,dat hijzi
jnvriend vroeg:
W elnu, beste vriend, hoe wilt u dan reizen?''
Per postkoetsl''
Per postkoets?''

Jtlistl''

M et uw eigen paarden?''
X00R*1'
1)M et w elke dan?''
M et postpaarden-''

Zijn die te krijgen?''

Stelligl''
Overal?''
Overall''
Alaar dat za1 u veel geld kosten, w aarde vriendy''
m erkte de Hollander 0p.
)/Het koste w at het w ill''

M instensvijftienhonderd pond-''

A1w as heteen m illioen pondl''
Van M itten zweeg.En Keraban vroeg:
,#Bent u nu klaar m et uw tegenw erpingen?'!

J1t.''
Hetwordtwaarachtig tijdl''
Toch veroorloofdeVanMitten zich,zijnheerschzuch-

tigen gastheeronderhetoog te brengen,dateen derge-

lijke reisvoorhem buitengewone uitgaven zouden beteekenen.W eliswaarhad hijeen belangrijkesom gelds
doorzijn Rotterdamschenbankierop eenbankinstelling
te Constantinopel laten overschrijven,maar dat geld

w as nog niet aangekom en.
De heerKeraban merkte daar tegen op,dat,aange-

zien Van M itten zijn gastwas,alde reisuitgaven voor
rekening kw am en van den gastheer.De heer Van M it-

ten diendenueensvoorgoed teweten,datdeschatrijke
tabakshandelaarvanGalatanietgewoon was,zijn gasten te laten betalen.Hijkwam nog meteen stortvloed
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van andere argum enten, zoodat de Hollander het gera-

den achtte,liever te zwijgen.

G elukkig bezatde heer Keraban een w elisw aar oud,

maarnog zeersteviq postrijtuij van Engelsch model,
waarmede hij indertlld zelfs ziln reis naarRotterdam
hadgemaakt.W ashijnietin hetbezitgeweestvan dit
rijtuig,dan had hijde reismoeten afleggen in een met
ossen bespannen Turksche araba.

Hetrijtuig van den heerKeraban bood plaats voor
drie reizigers,terwijl achterop nog gemakkelijk twee
bedienden konden plaats nemen.Daarhet rijtuig met
bereden postpaarden vervoerd w erd,w as ergeen koet-

siersbok.
Het geheel w as w elisw aar zeer ouderw etsch, m aar

nog stevij en doelmatig gebouwd,dathetgemakkelijk
de bezwaren eenermoeilijke reiskon trotseeren.
Hetspreektwe1bijna van zelf,datmen onmiddellijk

begon,de toebereidselen tot de reis te treffen.W antal
kon de heer Keraban niet m eer dienzelfden avond ver-

t
ren
kkwi
enl
,dz
oajlsto
hi
zih
jnetdr
fi
teke
tenkeva
nnnende
hn
ad gegeven,
da
eohi
cj
hin
bij
ki
r
volgenden

m orgen Op w eg gaan.
D e Bruin w erd er onmi
ddellijk op uitgezonden,om

een paar kruiers te halen.Hijkwam weldra met een

paar stevige kerels terug,waarna het opladen van het

postrijtuig,datuitden stalte voorschijn was gehaald,
terstond een aanvang nam.
Intusschen stelde de heer Keraban a1s nauw gezet

handelsman,ordeop zijnzaken.Hijmaaktezijn kasop

en nam een groote som geld in goud m ede, daar de
m untbilletten reeds in 1862 buiten koers w aren gesteld.
Daardetabakshandelaareen zekere som geld in Rus-

sische muntnoodig had,aangezien de reis langs een
gedealte van het Czarenrijk zou loopen,was hijvan
plan, ziin Turksch geld bij zijn vriend, den bankier
Selim om te w isselen.

Ook depaarden werden onmiddellijk besteld,zoodat
ergeen enkele hinderpaalbestond,bijhetkrieken van

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

41

den dag op w eg te gaan.Zooals de lezers kunnen be-

grijpen,werd er dien nacht nietveelgeslapen.
Den volgenden morgen, bij zonsl
opgang, stond de
w agen op de binnenplaats gereed om te vertrekken.
Alvorens echter in te stappen,vroeg Van M itten nog
eens voor de laatste m aal:
end Keraban,u bent dus vastbesloten,deze reis
,,vri
te ondernem en?''
Als eenig antw oord w ees de tabakshandelaar naar

het openstaande portier van het rijtuig.Van Mitten
boog zwijgend hethoofd en volgde zijn vriend in het
rijtuig,terwijlde bedienden reeds achterop hadden
plaats genom en.

Op hetOogenblik van vertrek gaf hijeen zijnerbedienden een briefvoorzijn kok in de villa te Skoetari.
D e inhoud van dezen brief luidde a1s volgt:

Het diner is uitgesteld tot mijn terugkomst. Het

,,

me
nuzija1svolgt:soepvanjestremdemelken schapenbout m etknoflook.Vooralnlet te gaar.''
D e postillons zetten hun paarden aan.M en reed door
de straten der voorstad, over de brug van Valideh'Sultana,kw am over den Gouden H oorn en verliet de

stad doorde Jeni-Kapoessiof Nieuwe Poort.

DeheerKerabanwaszijngrootereisbeqonnen.

DatAllah hem in zijnmachtigebeschermlng neme!

ZESDE HOOFDSTUK.

Hetbegin dermoeilijkheden.
Toen het rijtuig bui
ten de Jeni-Kapoessi kwam,

sloeg hetden w eg van ConstantinopelnaarChoem la in,

vanwaareen zijweg naarAdrianopelvoert.Deze weg
looptevenwijdig met de spoorbaan,welke deze stad
metConstantinopelverbindt.

Op hetoogenblik dathetrijtuig langsde spoorbaan
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reed, passeerde de trein. Een reiziger keek door het

coupé-raampjenaarbuiten,en kon hetrijtuig van den

heer Keraban zien, dat door een flink span paarden
w erd voortgetrokken.
Deze reiziger w as niem and anders dan de M althezer
scheepskapitein, die, gebruik m akende van den spoortrein,O dessa veel eerder zou bereiken dan de tabakshandelaar van Galata.
Deeerstedag derreiswasvrijeentoonig en spoedde
zonder bijzondere voorvallen ten einde. Tegen den

avondbereiktemen een vrijaanzienlijkestadjevan ongeveer zestien duizend inwoners. De naam van dit

stadje,Kirk-Kilissé,hetgeen:Veertig Kerken beteekende, w as alleszins gerechtvaardigd, daar het een zeer
groot aantal bedehuizen bevatte.

Het postrijtuig van den heer Keraban werd in den
stal van een vrij goed hotel ondergebracht en onze
vrienden hadden gelegenheid,zoowel het stadje zelf
a1s het da1 w aarin het gelegen is, te bezoeken.

Den volgenden dag,12 Augustus,werd de reis bij

zonsopgang voortgezeten kw am m en dien avond tegen

een uurofzeven bijhetdorp Boergaz aan,dataan de
gelijknamige golfgelegen is.De reizigers troffen het
nietzoo goed a1sden vorigen nacht,wantzijmoesten

zich nu tevreden stellen meteen z.g.n.,ykhari''ofdorps-

herberg,waarzijnietveelbetersliepen dan zijhetin
hetpostrijtuigzoudengedaankunnenhebben.Zij.schikten zich echter in hun lot.

Hetreistrajectvoerde hen den volgenden dag langs

de kust der Zw arte Zee, d.w -z.op eenige kilom eters

daarvan verwijderd.'sAvonds bereikte men Paravadi,
een der halten aan den spoorweg van Choemla naar
Varna. Vervolgens trok m en door de provincie 'Bu1-

garije en door zuidelijk Dobrutcha, op het uiteinde

der laatste voortzettingen van de Balkanketen gelegen.

En hiermede begonnen de eerstv moeilijkeden der
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reis. M en geraakte te m idden van m oerassige dalen,
die m et w aterplanten begroeid w aren,w aartusschen de
postkoets slechts m et de groote moeite vooruitkw am
en w aarin ontelbare soorten w aterw ild een schuilplaats
hadden gezocht.
A&eer dan eens w as m en genoodzaakt,de paarden uit
te spannen,ten einde het ri
jtuig,dattot aan de assen
derwielen in hetslijkwasgezakt,w eervoorttehelpen.

Delezerzallichtbegrijpen,datdergelijkegebeurtenissen nu juistnietbepaald geschiktwaren,om den heer
Keraban in een goede luim te brengen.Hij schold en
schimpte dan ook op de keizerlijke regeering dat het

een aard had.Om aan deze onaangenam e stem m ing een
einde te m aken,haalde de heer Van M i
tten zijn lange
Ooudsche pi
jp te voorschijn, en begon zwijgend te
rooken. Het voorbeeld w as goed, m isschien zelfs te
goed, w ant de heer Kerabas begon nu eveneens zoo
verw oed te dam pen, dat m en w eldra gedw ongen w as,

hetrijtuigportierte openen om den vreeselijken smook
een uitw eg te laten.

Na,bij gebrek aan goede herbergen,eenige nachten
in hetpostrijtuig tehebben doorgebracht,bereiktemen
in den avond van den 20en Augustushetstadje Koslidscha, w aar men besloot, den nacht in een hotel door
te brengen.
Deze rust had de reizigers goed gedaan en hetw as

volgoeden moed,datzijzich den volgendenmorgen op

weg begaven,in de richting van het meervan Kasalon,

Vieren twintig mijlen werden in den tijd van twaalf

uur afgelegd en het w as acht uur des avonds toen de

reizigersbijde spoorbaan voorKustendjénaarTchernavoda,vlak tegenoverhetstationsgebouw teMedjidié
stilhielden.M edjidiéiseengeheelnieuwestad,diereeds

tw intig duizend inwoners telten hetvooruitzicht heeft
zich nog m eer uit te breiden.
Daar kon heer Keraban totzijn grootongenoegen de

spoorbaan niet dadelijk oversteken om den Khan te
bereiken,waarhijdennachtwildedoorbrengen.Op die

44

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

baan stond een trein, en er m oest een groot kw artier
gew acht worden alvorens m en verder kon.
Vandaar klachten en gepr
utteltegen de spoorwejdirectiën, die zich verbeelden dat alles geoorloofd ls,
niet alleen om de rei
ziqerste laten vergletteren,die de
dw aasheid hebben Om ln hunne voertulgen te stappen,
m aar ook om de reizigers op te houden,die voorzoo'n

1ot hartelijk bedanken en weigeren in hunne wagens
plaats te nçm en.

In iedergevaly''zeiKeraban,,,mijza1geen spoor-

wegongeluk overkom en,dat w eet ik w el-''
W ie kan dat vooruit zeggen?''vroeg de w aardige
Hollander onvoorzichtig.
'Dat kan i
#)
kl''antw oordde heerKeraban op een toon,

die gèen tegenspraak duldde.

Eindelijkverlietdetrein hetstation van Medjidié,de
slagboomen werden geopend enhetpostrijtuig kon zijn
w eg vervolgen.W eldra w as m en in een zeergoed ingerichte Khan aangekom en, die in deze stad verrezen

was, welke ter eere van Sultan Abdul-M edjid diens
naam ontving.
Den volgenden dag kwamen allen,na een groote en
eenzam e vlakte doorsneden te hebben,te Bagdad aan,

maarzoo laat,dathetwenschelijk geachtwerd dereis
bijnachtvoortte zetten.Desavonds te vijfuur hield

men te Toultcha, een der voornaam ste steden van
M oldavië, stil.
Den daaropvolgenden dag, 24 Augustus, ging het

postrijtuig bij Toultcha den D'
onau over en reed de
Delta in,die door tw ee groote stroomtakken gevormd
w erd. D e eerste, dien de stoomvaartuigen steeds volgen, wordt de Toultcha-tak genoemd; de andere, die

zich meer noordwaarts richt, stroomt voorbij Isamël

en Kilia!en bereikt dan verder de Zw arte Zee,na zich

invijfklllenvertakttehebben.Datnoemtmendemondingen van den D onau.

VoorbijKilia en degrensontwikkeltzich Bessarabië,
dgt zich over een vijftiental mijlen noordoostwaarts
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uitstrekt en een gedeelte van de kuststreek van de
Zw arte Zee uitm aakt.
Onze reizigers w aren echter niet alleen in die eenzaamheid, daar groote zw erm en w ilde eenden en ganzen, ibissen, reigers, zw anen en pelikanen hun schenen
te vergezellen.M aar heerKeraban vergat dat de natuur
die w atervogels tot zw em mers of tot steltloopers ge-

vormd heeftendatmenwaarlijk'zwemvliezenofstelten
noodig heeft om die streek te doorreizen,die bij den

hoogen w aterstand der rivieren na het regenseizoen,

maar alte dikwijls overstroomd wordt.
Nu w aren de beenen der postpaarden, dat za1 m en
m oeten toegeven, w einig geschikt om dien bodem te

betreden,dienog doorzijgeldwasvandelaatsteover-

stroom ingen.Toen men dlen tak van den Donau overgetrokken was,die zich te Sulina in de Zw arteZeestort,
bevond zich m en in een uitgestrekte moeras,w aardoor
een nagenoeg onbruikbare w eg liep.In w eerw ilvan de

raadgevingen der postillons, waarbij Van M itten de
zijnevoegde,gafdeheerKerabanlasttotdoorrijden en
moestm en w e1gehoorzam en.W at te voorzien w as,gebeurde, dan ook inderdaad; tegen het vallen van den

avond bleef het postrijtuig in de modder steken en
waren de paarden niet bij machte,hetweer op den
goeden w eg te helpen.
N a veelheen en w eer gepruttel,besloot de o0m van
den jeugdigen Ahm et een der postillons naar het dorp
te zenden om een voorspan te halen.H et overige gedeeltevan den nachtwaren de reizigersw e1gedw ongen

in hetrijtuig doorte brengen.

ZEVENDE HO OFD STUK.
W aarin een korte,maar opw illdende geschiedenis wordt
verhaald.
Het za1 ongeveer tegen mi
ddernacht zijn geweest,
dat'
D e Bruintdie voorhetoverige gezelschap de wacht
hield, plotsellng door een onverklaarbare onrust w erd

opmerkzaam gemaakt.Totzijnverbazing warenookde
paarden bijzonder zenuwachtig.Hij keek naar buiten
en zag een groot aantallichtende punten in den donkeren nacht.

Ik geloof, dat het tijd wordt, den baas wakker te
makkeny'' dacht hij bij zich zelf.
'Hi
jaarzelde nietlang,klom in hetrijtuig en trok den
heer Van M itten aan den arm .
Dat de duivel den dom kop hale, die m e nu wakker maaktl''bulderde de Hollander.
W aarop De Bruin antw oordde:

Hetis nu jeen tijd demenschen naarden duivelte

w enschen,m ijnheer,vooralw aar de duivelons vlak op
de hielen zitl''
11 l
@e spreekt daar?''
1lIk*@**''@
)) le IS ),ik''?''
11lk,De Bruin,uw bediendel''

O,De Bruin,ben jij het?...Ik droomde...''
W at droomde u, mijnheer?''

'

Dat m evrouw Van M itten...''
W eer aan het ruziem aken w as?''

1)Juistl''
Zoo erg is hetniet,mijnheerl''

M aar vertel m e toch in 's hem elsnaam , w at er aan
de hand is?''
'!M aakt alstublief eerst den heer Keraban wakker,
m ilnheer Van M itten.''
Keraban w ekken?''
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Ja;hetis hoog tijdl''

,

Zooals m en w eet, slaapt niem and zoo vast a1s een
Turk, vooral, wanneer zoo'n Turk een zuiver gew eten

en een goedespljsvertering heeft.Enbeidenwasbijden
heer Keraban het geval. Het kbstte dan ook heel w at

moeite,den rijken koopman naar het land der werkelijkheid te krijgen.Toen.hijhalfop weg was,vroeg hij
op slaperigen toon:

Isdegostillon alterug methetvoorspan?''
Nog nlet,'' antwoordde Van M itten.
Nog niet?''
Neen !''

W aarom maaktu mijdan wakker?''
Dat za1D e Bruin u vertellen-''

Ker
DehBr
aan,
gri
jpeaban
n,wakeek
terop
etui
onoge
nblzonder
ik gebenog
urde.
goed tebeAls eenig antw oord w ees de Hollandsche bediende

naarbuiten.Nauwelijkshad de heerKeraban echterde
richting van zijn uitgestrekten arm metde blikken gevolgd,ofhijriep verschrikt:
##D at Allah ons beschermel''
W at beteekent dat?'' Vroeg Van M itten.

W e hebben een heele bende wilde zwijnen voor

,,

CSS!'î

Alhoewelhetgeen vleeschetendedieren zijn,moeten
dewildezwijnen tocha1szeergevaarlijkebeesten worden beschouwd.Keraban li
etdan ook onmiddellijk de
w apens uitdeelen,welke men bi
jhetbegin derreishad
m edegenom en.
Inmiddels w aren de dieren,Ongeveer tw intig in getal,
naderbijgekomen enomgaven thanshetpostrijtuig van
alle kànten.W eldra hadden zi
jzulk een dreigende hou-

ding aangenomen,datdevrienden voorhunlijfsbehoud

w eI gedwongen w aren, vuur te geven. M aar hierdoor
steeg de angst der paarden ten top. De verschrikte
dieren poogden tevergeefs,zich van hun strengen 1os

te rukken.leder oogenblik kon hetpostrijtuig omslaan
en wathiervan voorde reizigers.hetgevolg kon zijn,
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w as op dit oogenblik nog niet te voorzien, ten m inste,
De Bruin w ilde er niet aan denken.
M aar plotseling veranderde de toestand volkom en.
Tot het uiterste geprikkeld door hun waanzinnigen

angstendeopheninrennendewildezwijnen,haddende
paarden onverwachtszoo'n hevigen ruk aan hetrijtuig
gegeven,datdit uitde m oddergeraakte en op steviger
bodem kw am te staan.En nu begonnen de verschrikte

paarden overde vlakteterennen,hetpostrijtuig en de
reizigers achter zich aan sleepende.

De wilde zwijnen hadden den strijd echternog niet
Opgegeven enholdenachterhetrijtuig aan.
'

Aldus verstreek ongeveer een ullr.
Eensklaps sprak de heer Keraban:
end Van M itten,ik heb eens een geschiedenis ge,vri

hoord van eengroep reizigers,dieonderdergelijkeomstandigheden in Rusland door een bende w olven over-

vallen werd.Zijwerden echtergered doordezeldzame
opoffering van hun bediende-''
n bestond die opoffering, beste vriend?''
,,En w aari
luidde de vraag van Van M itten.

De bediende sprong uithetrijtuig en lietzich door

,,

de w olven oppeuzelen,w aardoor de m eesters gelegenheid kregen,een goed heenkom en te zoeken.''
Buitengew oonl''
De Bruin echter meende:
1)Eén zaak isjammer,mi
jnheerKeraban.''
11W elke?''
D at uw bediende toevallig niet hier isl''
Intusschen renden zoowel de paarden a1s de w ilde
zwijnen metonverm inderde snelheid overde eindelooze
vlakte. Ei
ndelijk,hetbeqon reedsdagteworden,verloren de aanvallers terreln,jui
stop hetoogenblik,dat

depaarden,bekaf,bijdewisselplaatsaankwamen.
Hierstonden Nizib en de postillon juistop hetpunt,
hen m et versche paarden tegemoet te gaan, zoodat
m en zonder oponthoud verder kon reizen.

Men vertrok onmiddellijk in de richting van Kilia.
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D eze kleine stad, w aarvan de Russen de vestingwerken ontmantelden,alvorenshaaraan Rumenië terug
te geven,is een havenplaats aan den Donau en gelegen

aan een derzijarmen derrivier,die haarnaam draaqt.
Zonderbijzondere stoornissen kwam het postrijtulg

daaraan in den avond van.den 25e1
4 Augustus.De reizi-

gers waren doodmoe.Zijstapten afin een der voornaam ste.hotels derstad en haalden hun schade in,vergaten de vermoeienissen van den voriqen dag, door
gedurende twaalfuuraan één stuk te blljven slapen.

Zijvertrokken den volyenden dag bijzonsopgang en

bertikten weldra de Russlsche grens.

Daarhad mennog eenigemoeilijkheden.DeRussische

grens-autoriteiten w aren n1. niet van bepaald zachtm oedigen aard en stelden hetgeduld des heeren Kera-

ban op een zeerzware proef.Hijhad hetongeluk,Of,
a1s men wi1hetgeluk,dank zijden handel,dien hijmet
Rusland dreef,de landstaal volkom en te beheerschen.

Een oogenblik was het te vreezen,dat hij door zijn
stijfhoofdigheid in botsing zou komen metde douanen,
die zijn bagage w ilden onderzoeken.
M et veelmoeite gel
ukte hetVan M itten echter,zijn
koppigen vriend tot bedaren te brengen en hem over
te halen, de verlangde inkom ende rechten te betalen.

Hijdeed dit,terwijlhijde overigensalleszinsgerechtvaardigde opmerking m aakte:

W aarachtig,deregeeeringen van allelanden zijn te

,,

zam en één potnat en nog nieteens de buitenschilvan
een w aterm eloen w aardl''
Eindelijk werd de Roemeensche grens overschreden
en ijlde hetpostrijtuig door dat gedeelte van Bessarabië,hetw elk daar ter plaatse de kuststrook naar het
noordoosten vormt.
H etreisgezelschap bevond zich nu slechts op een af-

stand van twintig mijlen van Odessa.

ACH TSTE HO O FD STU K.
W aarin de lezer kennis m aaktm etde schoone Am asia

en haar verloofde Ahmet.
Half uitgestrekt op een m et veelkleurige kussens
bedekten divan, lag Am asia, de dochter van bankier

Selim,te spreken methaar juffrouw van gezelschap,
Nedjeb genaamd.
En waar over zouden de beide jonge meisjes het
anders kunnen hebben dan over heta.s.huwelijk van
A masia?

Eensklaps vroeg Nedjeb:
W aar is de heer Ahm et heen gegaan, lieve
m eesteres?''
Voor zoover ik weet, naar de stad.''
#/Voor zaken?''
N een, naar het postkantoor-''

D atbegrijp ik nietalte bestl''
))W at niet?''
W at de heer Ahm etop hetpostkantoor m oet doen.''

Ik herhaalje,Nedjeb,dathijnaar de stad gegaan

,,

is om de postpakketten voor hetbankhuis in ontvangst

te nemen en voorzeker za1hijeen briefvan zijn oom
m eebrengen.''

,,J
a...!een briefvanheerKeraban,waarin dieknorrepotvolgensgewoonte herhalen za1datzijn zaken hem
te'
Constantinopelweerhouden;dathijzijnkantoornog
nietverlaten kan;datdeprijzenvan detabak stijgende
of dalende zijn,wat ons weinig kan schelen;dat hij

zonder'mankeeren over acht dagen za1 aankomen,zoo

hiet overveertienl...En wij zijn gehaast,wij hebben

slechts zes w eken voor ons;w ant nietw aar, dan moet

gijgetrouwd zijn,ofuw fortuin...''
,,Oh!Ahme
tbemintmij nietter wille van mijn for-

tuin!...''
ig nietl...M aar dat fortuin mag niet
,,Neen,waaracht
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verloren gaan door de traagheid van dien... Oh! die

heer Kerabanl...a1s datmijn oom wasl''
,,Nu,l
aateenshooren.W atzou je doen als hijjouw
oom w as?''
Ik zou niets met hem doen,waarde meesteres,wijl
niemand iets met dien grom pot kan uitvoerenl. En

toch,wanneerhijhierwas,wanneerhijheden aankwam,
dan zouden wijmorgen op zijn laatstnaarden rechter
kunnengaan om hethuwelijkscontracttelaten inschrijven. En overm orgen, wanneer die man het gebed zou

uitgesproken hebben,zoudenwijgetrouwd zijn,goed en
welgetrouw d!D e feesten op de villa zouden gedurende
veertien dagen duren, w aarna heer Keraban naar

Constantinopel kon terugkeeren, als hij daartoe lust
gevoelde-''
Hetw as zqkerdatde zaken zoo zouden kunnen loopen, op voorw aarde evenw el, dat oom Keraban niet
langer dralen zou om Constantinopelte verlaten.W an-

néer het contractmaar eenmaalbij den ,,wollah''bij
den ambtenaar van den burgerlijken stand,ingeschreven was, een contract,waarbij de aanstaande zich in
beginselverbond,aan zijn vrouw hetameublementvan
zijn huis, haar kleeding en de keqkenbenoodigdheden
voor het huishouden ten geschenke te geven, - dan

zou de godsdienstplechtigheid met al haar vormelijkheid in korten tijd,zooals Nedjeb datbeschreef,voltrokken kunnen worden;m aar dan moest heer Keraban,

wiens tegenwoordigheid, in zijn kwaliteit van voogd
van den bruidegom ,voor de geldigheid van het huw e-

lijk noodig was,ook de weinige dagen die de ongeduldigegezelschapsjuffrouw in naam van haarschoone
meesteres eischte,uitzijn zaken kunnen komen.
In dit oogenblik,riep Nedjeb uit
Kijk dan!D'
at kleine scheepje dat daar bij onzen
tuin het anker uitwerpt-''

W aarlijkl''riep Amasia.
En de beide meisjes richtten hare schreden naar de
trap,die naarzeevoerde,om hetvaartuigje,datbeval-
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1ig op hetwatervlak 1ag te dobberen,meervan nabij
OP te nem en.
H et w as een tartaan,welks zeilen thans half gereefd
en slap langs den m ast hingen.'Door een lichte bries

begunstigd,waszijde baaivan Odessa doorgestevend.
Haar ankerketting w eerhield haar thans op een afstand

van een paarvademen van den oever,en zij wiegelde
zacht op de laatste deininggolfjes, die de trap der
woning kwam en lekken.D e Turksche vlag - een rood
veld met zilveren halve m aan er in - wapperde aan
het uiteinde van de gaffel.
Kunt ge den naam lezen?'' Vroeg A masia aan

Nedjeb.

W e1 zekery'' antwoordde het jonge meisje. ,,
Kijk,
thans draait het vaartui
g zijn spiegelhierheen.Kijk,
daar staat de naam .H et is de G uidare-''
H et was inderdaad de Guidare, kapitein Yarhud, die

daarin datgedeelte derbaaigeankerd laj.Maarhet
scheen datzijdaarnietlang wildeblijven llggen,want
de zeilen waren slechts in hun reef-touw en gebonden

éll een zeeman zou ontwaard hebben dat het vaartuig
tot vertrek gereed bleef.
,,W aar
lijk,''zeiNedjeb,,,hetzou een gcnotzijn een
tochtje met die bevallige tartaan op de blauwe zee te

maken.0,ik zie haar reeds onderden lichten druk van

een zachtbriesje in haarblanke zeilen overhellenl''
Vervolgens,metdebeweeglijkheid harerverbeelding,
bespeurde de jeugdige Zingaarsche een kistje!dat op
een '
Chineesche laktafelbijden divan stond.ZiJopende
heten haalde er eenige juweelen uit.
Oh! wat fraaie zaken heeft u heer Ahmet toch

geschonkenl''riep zij uit.,,Mij dunkt, datwij ze in
langen tijd,zekerin geen uurbekeken hebben-''
,,Denk j
e dat?''mompelde Amasia, terwijl zij een

halssnoer en een paar armbanden nam,die onder haar
lieve vingeren nog even in hetdaglicht schitterden.

HeerAhmethooptu metdiejuweelen nog schooner

,y

te m aken;m aar dat za1hem niet gelukkenl''
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11W at zeg je daar, Nedjeb?'' antwoordde Amasia.
W elke vrouw zou niet schooner zijn,getooid met die
prachtvolle juweelen? Bezie die diamanten van Visapoor!'
Datzijn vuurstralen!Zijschijnen mijaan tekijken en gelijken daarbij op de oogen van mijn bruidegom .
M aar zeg eens, w aarde m eesteres, wanneer u hem

aankijkt,doen dan uwe oogen voor de zijne onder?''
:3Zottinnetjel'' hernam Amasia. ,yKijk dien saphier

van O rmusd,en die paarlen van Ophir en die turkooizen van M acedoniël...''

Turkooizen yeruild tegen een Turksche schoone!

,y

W aarachtigl''rlep Nedjeb vroolijk.,yMijnheer Ahmet
doet geen slechte ruill''

Onderdit.en dergelijk vroolijk gekoutsnelde de tijd
voort.
Eensklaps klonk een stem :
Am asial''

Het jonge meisje vloog op.
Een jongeman van omstreeks twee en twintig jaar
had haar geroepen. H et w as Ahmet, haar verloofde.
Ahm et,de neefvan den tabakshandelaarKeraban uit

Constantinopel,waseen bijzonderprettige verschijning,
geheelpassendebijzijn schoonebruid.Hijwasgekleed
volgens de oud-Turksche mode,waardoorzijn tegelijk
schoone en krachtige gestalte op zijn voordeeligstuitkw am .

Hij trad op zijn verloofde toe,vatte haar hand en

nam naast haar plaats op den divan.

Nauwelijks waren de beide jonge lieden gezeten,of
de praatgrage Nedjeb tiep:
l,W elnu, mijnheer Ahmet,hebt u hedenmorgen een
brlef van Constantinopel ontvangen?,,

Neen,Nedjeb-''
Zelfs geen handelsbrief?''
Zelfs dat nietl''

W aarop de jeugdige Zingaarsche opmerkte:
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Ge moogtzeggen watge w ilt!m aar ik vind die oom
Keraban, alles behalve vriendell
jk, mijnheer Ahmet!,,
In '' antwoordde Ahmet, :
3mij zelf komt de zaak
bijzonder Onverklaarbaar voor. Zelfs je vader, lieve

Am asia, bankier Selim ,heeft geen enkelen handelsbrief
van mijn oom ontvançen.Ik begri
jp er niets van.''
M isschien zendt hlj we1 een telegram l'
'

Onmogelijkl''
W aarom ?''

Omdatmijn oomydieeenvreeselijkeafkeerheeftvan
alle uitvindingen der m oderne techniek,evenm in van de
telegraaf gebruik zal m aken a1s per trein za1 reizenl''

Je hebt hem toch welgeschreven,nietwaar?''vroek
thans Am asia.
W el tien m aal heb ik hem geschreven-''

En wat antwoordde hij?''
H1
@Jan
* twoordde dat hij voor den véstgestelden datum hier zou zijn en.dat ik dus geen enkele reden tOt
klagen had. Intusschen moeten we wachten...''

Dieoom Keraban isonuitstaanbaar,''meende Nedjeb.
Jevergistje,Nedjeb,''luidde hetantwoord van den
jongeman,,yoom Keraban isnietonuitstaanbaar,neen,
hijis slechts...''
,

W elnu?''
Een w einig koppigl''

NEGENDE HOOPDSTUK.
Onverwacht bezoek en onvenvacht vertrek.
Nauwelijks had Ahmetdeze laatste woorden gespro-

ken,of een man van omstreeks vijftigjarigen leeftijd
verscheen op het terras der villa, waar dit gesprek
gevoerd werd.
Deze man was niemand anders dan de heer Selim,
de vader van Am asia.
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1,Goeden dag,vader,''zeihet jonge meisje.
D och zonder den groet zijner dochter te beantw oorden, sprak bankier Selim :
Am asia... Ahmet... ik breng groot nieuwsl''
Goed nieuw s?''vroeg Ahm et.

,1Uitstekend nieuws.Een spoedbode,door mijn vriend
Keraban gezonden, is zooeven hier aangekom enl''

,)Is het.mogelijk?''rieq Nedjeb uit.

Eenspoedbode,diemlJdeaankomstvanmijnvriend

,,

m eldt en hem slechts w einige oogenblikken vooruit isl''

,)M ijn oom Keraban bevindtzich nietmeer te Constantinopel?''
k verw acht hem ieder oogenblik hierl''
,,Neen, i

0,die goede heer Kerabanl''riep Nedjeb uit..

31W at komt hij doen?''vroeq Amasia.

,W e1
,hijkomtvooruw huwelljk?waardemeesteresl''
antwoordde Nedjeb. ,?W at zou h1j anders te Odessa

uit te voeren hebben?''
1,Dat m oet we1zoo zl
*l
*n,))zei Selim .
11Dat denk ik ook,'' antw oordde Ahmet. ,,W aarom

zou hij anders Constantinopelverlaten hebben,indien
dat huwelijk hem daartoe niet bewoog? Die waardige

oom zalvan qedachteveranderdzijnen nuheefthijzijn

kantoor en zljn -zaken plotseling verlaten,zonder kennisgavel...W e1ja,het is een verrassing,die hijons
heeft willen bereidenl''

0!welkehartelijkeontvangstwachthem hierl''riep
Nedjeb uit.

1)En heeft de spoedbode niets verteld om trent de
reden van zi
jn bezoek?''vroeg Amasia.

t'Niets,''antwoordde Selim.,,Deman is bijhetpost-

hulsteMajakitepaardgesteqen.Hetrijtuig vanmijn

vriend Keraban stond daarstllom te verspannen.Hij
is op hetkantooraangekomen om mijmede te deelen
datmijn vriend Keraban zich rechtstreekshierheen zou
begeven,zonderzich te Odessa ook maaréén minuutop

tehouden;zoodathijiederookenblik.verschijnen kan.''
Dat Keraban,dt vriend van den bankier Selim, de
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oom van Ahm eten de aanstaande oom van Amasia,reeds

nu,terwijl hij nog afwezig wasymetde liefelijkste benam ingen vereerd w erd, zalw e1 niet behoeven verteld
te w orden.D ie aankom stbeteekende de spoedige vol-

trekking van hethuwelijk.Daarmede washetgeluk van

de aanstaande echtgenpoten op zicht. D e zoo gewen-

schte verbintenis zou zelfs den uitersten termijn niet

behoeven af te wachten, om voltrokken te worden.0!
voorzeker, al was heer Keraban ook al de koppigste,

dan was,hij toch ook de beste.van alle menschen!
ln dit oogenblik werd buiten gerucht vernomen dat
door een heerschzuchtige stem ingeleid werd.De deur
ging open en heer Keraban, gevolgd door Van M itten,
D e Bruin en N izib,verscheen.

TIENDE HOOPDSTUK.
W aarin Ahmeteen krachtig besluitneemt, dat evenwel
door de omstandighedei
n geboden wordt.
Goeden dag,vriend Selim !goeden dag! Dat Allah
u en uw geheele huis in bescherm ing nem el''

Daarbij drukte heer Keraban krachtig de hand van
zijn correspondent te Odessa.
Goeden dag,neef Ahmetl''

En heer Keraban klemde zijn neef Ahmet krachtig

aan de borst.

Goeden dag,mijn lieve kleine Amasial''
En heerKeraban gafhetjongemeisje,datzijn nicht
'

ging w orden, op iedere w ang een klinkenden zoen.

Datallesging zoo snelin zijnwerk datniemand nog
den tijd had gehad iets te kunnen antwoorden.

En nu vaarwel,en vooruit,''zeiheer Keraban,ter-

wijl hij zich naar Van M itten keerde.
Dekoelbldedige Hollanderstond daarmetzijn niets-
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beduidend gelaat en geleek OP den een of anderen
vreem dsoortigen persoon, die in het voornaam ste
gedeelte van een treurspel optreedt.
Alle familieleden hadden geen oogenblik getwijfeld,
toenzijheerKeraban zoo zijn kussenzaçen ronddeelen

en zijn hand gulvoelden drukken,dathiJgekomen was
om devoltrekking van hethuwelijk te verhaasten;toen
zij hem nu hoorden uitroepen:,,kom vooruitl''waren
zij natuurlijk ten uiterste verbaasd.
Ahmet begon het eerste.

Hoe? vooruit?''vroeg hij.
Ja,vooruit! W ij vertrekken weer dadelijk,neef!''
U gaat weer vertrekken,oom ?''

Ja,dadelijkl''
Nieuwealgemeeneverbazing;terwijlVan Mitten zijn

knecht D e Bruin in het oor fluisterde:

'#Inderdaad, vriend Keraban verloochent zijn natuur
nooitl''
Nooitl'' antw oordde De Bruin.
Am asia bekeek intusschen Ahm et, die op zi
jn beurt

Selim aanstaarde,terwijlNedjebslechtsooqenhadvoor

dien onmogelijken oom,voor den man die ln staatwas
weer heen te gaan nOg vöôr hi
j aangekomen was!
#,Kom , Van M itten,'' hernam heer Keraban, terwi
jl
hijzic'
h reeds naar de deur begaf.
#$Maar,mijnheer,zeg mij dan t0ch...''vroeg Ahmet
aan Van M itten.
Nvat zou ik kunnen zeggen?'' antw oordde de Hol-

lander,die zijn vriend op dehielen volgde.
M aar heer Keraban,die reeds op het punt stond om
naar buiten te treden, stond eensklaps stil en zeide,

terwijlhij zich totden bankierwendde:

Ja,hetiswaarook,vriendSelim,weeszooqoedmij

,,

eenige duizend piasters tegen roebels in te w lsselen.''
Eenige duizend piasters?..-''' herhaalde Selim , die

zoo beteuterd was dat hij zelfs niet meer trachtte te
begrijpen.
,,J
a...Selim...ik heb Russisch geld noodig,om dat
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gedeelte van mijn reis te volvoeren, dat ik nog af te
leggen heb-''

M aar oom,''zeiAhmet,die door het jonge meisje
bijgestaan werd,,ywilt u ons eindelijk uitleggen...''
11H oe staat de wisselkoers heden?'' vroeg de heer
Keraban.

Drieeneenhalfprocent,''antwoorddeSelim dadelijk.
De bankier kwam weer voor een oogenblik bij hem
boven.
W at,drie en een half procent? dat 's duurl''

De roebels zijn stijgende,''antwoordde Selim.,,Er

,

is veel vraag naar.1,
Nu, vriend Selim,voor mi
j dan drie en een kwart,
nietw aar? Gi
j hoort het:drie en een kwartl''

VoOr u, ja, voor u, vriend Keraban! en dat zelfs

,,

zonder eenig com m issieloon-''

Db bankier Selim wistwaarachtig niet meer wat hij
zei en had geen besef van wat hij deed.
Voordatwijditverhaalechtervervolgen,moeten wij
de aandacht onzer lezers vestigen op een heerschap,

datwe sindseenigen tijd uithetoog hebben verloren,
n.I. op den kapitein der Guidare, den piraat Yarhud.

Uithetgesprek tusschen Amasia en Nedjeb hebben
wijkunnen afleiden,datde handlangervan den intendant Scarpant,met zijn piratenschip in de haven van
Odessa lag.De schurk had zijn schip vlak voordeaan

het strand gelegen villa van bankier Selim geankerd.
Zonder door de bewoners der villa gezien te worden,

was hijmetzijn sloep naarde in zee uitkomende trap
geroeid,naarboven geslopen- natuurlijk metminder

gunstigebedoelingen

enten slottewashethem qe-

lukt, het gesprek,dat door Keraban, Selim, Van M lt-

ten:Ahmet!Amasia en Nedjeb gevoerd werd,totin de
klelnste bilzonderheden af te luisteren.

Vervolgens hield hij zich eenigermate ter zijde en
nam het geheele tooneel m et de m eeste oplettendheid

waar.W atzou daaruitvoordeeligs ofschadelijks voor
zijn plannen voortvloeien?
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Ahmetgreep in ditoogenblikzijn oom bijden arm en
deed hem op den drempel der deur,dien hij op het
punt was te overschrijden, stilstaan en noodàaakte
hem,evenwelmethetoog op hetkaraktervan den stijfkop,nietzondermoeite,op zijn schreden terug tekeeren.
,,Oom,
'' zei hij, ,ybij uw aankomst hebt u ons allen
Omhelsd-''

Je bedoelt zeker,op hetoogenblik,dat ik ga ver-

,,

trekken,nietwaar?''

:3Het zij zoo... M aar zeg me nu eens,beste oom,
waarom u naar Odessa bent gekomen.''

!'OmdatOdessa juistop mijn weg lag,nietwaarVan

M ltten?''

Op dat ooyenblik herinnerde hij zich,dat hij zijn

vriend nog nlethad voorgesteld.
En zich tot Selim wendende,sprak hij:
,,Di
tis mijn vriend Van M itten uit Rotterdam , dien
ik heb uitgenoodigd,in mijn vill
a te Skoetarite komen
dineeren-''
l,In uw villa te Skoetari?''herhaalde de bankier op
een toon van verbazing.

Juist-''

En de tabakshandelaar liet er op volgen:
,,Hi
erbijsteliku tevensvoorzijn bediendeDeBruin,
een bravejongen,die nietvan zijn meesterwildeschei-

den-''
A&aar nu had Ahm et w eer w at te Vragen.
1/Beste OOm , indien u slechts naar Odessa bentgekom en,om dat die stad toevallig op uw weg ligt,w elken
weg volgt u dan om van Constantinopelnaar Skoetari
te kom en?''

W-e1,mijn jongen,ik volg den weg om de Zwarte

,,

Zeel''
Om de Zwarte Zee?''
Van louter verbazing zwegen alle aanw ezigen.

Eindelijk waagde bankier Selim de opmerking:
,,Be
stevriend,mijdunkttoch,datdekortsteweg van
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Constantinopelnaar Skoetariover den Bosphorus gaat,
niet waar?''
Er bestaat geen Bosphorus m eerl''

Geen Bosphorus meer?'' herhaalde Ahmet.

Althans voor mij niet.''
1*Daarbegrijp ik niets van-''
,,I
k za1hetje uitleggen,beste jongen.De Bosphorus

bestaat nog slechts voor lieden, die zich w illen onder-

werpen aan een even schandelijkea1s drukkendebelasting van tien paras,w elke van iedereen gevorderd wordt
die den Bosphorus wi1oversteken. Begrijp je hetnu?,;
Ahmet begreep nu onmiddellijk wat de oorzaak van
de vreemde reiszijnsoomswas.En daarhijzijn oom,
of beter diens stijfkoppigheid maar al te goed kende,
liet hij er terstond op volgen:
U hebt volkomen gelijk, beste oom l''
,>D atw ist ik wel,Ahm et-''
Ik verm oed echter,dat er niet zooveel haast achter
die reis zit, niet waar, oom ?''
,,

1)Integendeel;zeerveelhaast.Jeweetdrommelsgoed,
waarom ik binnen zes weken terug moetzijn-''
B at verhindert toch niet dat u een paar dagen te

y

Odessa blijftl''
,,I
k blijfergeen uur.Enbovendienzuljijmeop mijn
reis om de Zwarte Zee vergezellen.Neen,tegenspraak
duld ik nietl''
Yarhud had deze woorden vernomen en begon weer

te hopen, dat zijn misdadig plan ten slotte nog zou
slagen.
N u m engde zich bankier Selim in het gesprek:
end Keraban is het absoluut noodig,datAhmet
,,vri

met u mede gaat?,1

Ach,dringend noodig is hetniet,maar ik zie niet in,

,,

waarom hijzich tegen mijn wensch zou verzettenl''
M aar...'' meende Selim te moeten beginnen.
Keraban in, wiens tanden zich

.''viel heer
,Maar?..

op elkaarklemden,iets wathem altijd gebeurde,wanneer hij tegenspraak verwachtte.
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Een oogenblik van stilte, dateeuw ig scheen te duren,
volgde op dat vragend w oord,door heer Keraban uitgesproken.M aarAhm ethad ook een stellig besluitgenomen.,
Hijwisselde eenige fluisterende w oorden methet
jonge meisje.Hijbrachthaaraan hetverstand dat,welk
verdriet zij beiden over dat vertrek zouden gevoelen
het toch nOg beter was volstrekt geen weerstand te
bieden;dat die reis,zonder dathi
jerbijwastallerlei
vertragingen kon ondervinden;dat wanneer hiJ er aan
de
h
ijelnam , zij veelspoediger volbrachtzou worden;dat
met zijn kennis van de Russische taal, geen dag,

geen uurzelfszou latenverloren gaan;dathijzijn oom

w eI noodzaken zou m et versnelden pas - zooals m en
zegt - voort te reizen,al m oest het dan ook driem aal

zooveela1sanderskosten;dathijeindelijk Keraban op

den linkeroever Qan den Bosphorus zou aangebracht
hebben,vöôr het einde van de volgende m aand,dat w i1
zeggen:voordat dedatum verschenenwaswaarop Ama-

sia gehuwd moestwezen,om het aanzienlijk vermogen,
dat haar toegezegd w as, niet te zien ontsnappen.
Am asia vond de kracht niet om ja te zeggen; maar
zij begreep dat de betoogen van haar verloofde gegrond w aren en geen beter besluit te nemen w as.
nu, dat is afgesproken, Oom l'' zei Ahmet. ,,lk
,W el
zal u vergezellen; ik ben tot vertrek gereed, m aar...''

Tut,tut!geene voorwaarde alsjeblieft,neef!''

,,

1,Neen, geen voorwaardenl''antwoordde Ahmet.

En binnensmonds mompelde hij :
,,I
k za1je doen loopen,almoestje je longen erbij

inschieten, koppigste van alle oom sl''
Vooruit dan m aarl'' zei Keraban.
En zich tot Selim wendende

En die roebelsin ruilvoormijn piasters!W aarzijn

,,

Ze?'J
Ik za1ze u te Odessa ter hand stellen,''antwoordde
Selim. 11Ik vergezel u tot daar-''

zijtge klaar,Van Mitten?''vroeg Keraban.
lk ben altijd klaar-''

,r
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W elnu,Ahmet,omhels je bruid-''hernam Keraban,

,,

11om hels haar goed en dan op wegl''

Ahmetsloothetjongemeisje,datharetranen onmogelijk bedwingen kon,reeds in zijne armen.
,Ahme
t!lieve Ahmetl''zuchtte zij.
schrei niet,dierbare Am asial''riep Ahmet.,,lndien

,j

ons huwelijk ook alnietvervroegd is,zoo zalhetevenmin vertraagd worden,datbeloofik je!...Geloofmij,
het geldt thans slechts een luttele afwezigheid van
eenige w eken.''
Ach,waardem eesteres,''zeiNedjeb,,,a1sheerKeraban toch m aar een been,of a1s het niet anders kan,

alle twee mocht breken, voordat hij dit huis verliet!
Zeg,wilt u datik datvoor mijne rekening neem?''
Ahmet beval de jeugdige Zingaarsche zich stil te
houden,en daardeed hijgoed aan.W aarachtig,Nedjeb
zou welin staatzijn alles te beproeven om dien onhandelbaren OOm hier te houden.
Hetafscheid W aS genomen en de laatste kussen w aren
gew isseld. Allen waren bew ogen. Zelfs de H ollander
voelde zich hetharta1s toegeknepen.Alleen heer Keraban zag niets of wilde van de algemeene ontroering
niets zien.

Is het postrijtuig gereed?''vroeg hijaan Nizib,die
op dit oogenblik de galerijbinnentrad.
H et staat aangespannen,'' antwoordde Nizib.
1)Vooruit dan m aarl''zeiKeraban.,,Ah!heeren,m o-

derne Ottomanen,gij die u volgens de Europeesche
mode kleedt! Oh, heeren nieuwerw etsche Turken, die
zelfs de kunst niet verstaat om u vet te m estenl...''

Datlaatste was blijkbaareen onvergeeflijke achter-

uitgang in het oog van heer Keraban.
en, die u aan de voorschriften
,,Ah! heeren renegat
van een M ahm oed onderwerpt;ik za1 u toonen dat er

nog oud-geloovigen zijn,waarmee ge geen ree kunt
schietenl''
N iem and w eersprak hem ,en toch begon heerKeraban
z-ich al m eer en meer op te winden.
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:3Ah!gij wilt den Bosphorus ten eigen bate monopoliseeren! W elnu, ik heb uwen Bosphorus niet noodig!
Ik lach om uwen Bosphorus! - W at zegt ge, Van
M itten?''
Ik?''antwoordde Van M itten verbaasd.,,Ik zeg niets-''
En waarlijk,al
s rechtgeaard Hollander paste hij er
wel op,om ook maar even den mond te openen.
1:Uw en Bosphorus! H unnen Bosphorusl'' ging heer

Keraban voort, terwijl hij de gebalde vuist naar het
zuiden uitstak.y,Gelukkig is erde Zwarte Zee nog.Zij

heeft Goddank eene kuststrook,die Zwarte Zee,en die
is niet alleen voor de karavanengeleiders en ook niet
voor de ganzen gem aakt! Ik zal die kuststrook volgen,
ik za1de Zwarte Zee rond reizen.O !w aarde vrienden,
verbeeldt tl de gezichten yan de gouvernem entsbeamb-

ten,wanneerzijmijOp de heuvelen van Skoetarizullen
zien verschijnen,zonderdatik ook maaréén halven para
in hun adm inistratieven bedelnap zalgeofferd hebbenl''
Het m oet, in weerw il van alles, gezegd w orden, dat

de aanblik van den heer Keraban,terwijlhij deze verw ensching uitsprak, prachtig w as.

Hij was reeds bij de deur, toen Selim hem met een
enkel woord w eerhield.
11V riend Keraban, een opm erkingl''
1,Geen enkelel''
,1M aarluistertoch,w aarde vriend.W at zult ge doen,

als ge weer te Skoetarizijt?''
,,Ik?...''

y)U zulttoèh nietvoorgoed in Skoetariblijven,waar
uw kantoren te Constantinopelzijn?''
,,N een...''
Ook Ahmet had nu wat te zeggen.

Als u bij uw besluitblijft!om den Bosphorus niet
over te steken,w at zult u dan l
n gevalvanonshuwelijk
doen,beste oom ?''

Ik ga niet naar Constantinopel,maar...''
M aar?''

Gij komt allen naar Skoetaril''
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#)Alles goed en w el,'' m eende Selim, ,ym aar a1s de

huwelijksplechtigheid voorbijis...''

t
D an keer ik terug naar Constantinopel, indien de
belasting is opgehevenl''
En a1s dat niet het geval is?''

BijAllah,dan za1ik den zelfden weg om deZwarte
Zee ten tw eede m ale afleggen,m aar in geen geval za1
ik tien garas belasting betalen!Bij Allah,dat zal ik
stellig nlet doenl''

ELFDE HOOFDSTUK.

W aarin een Turkschejongedame in een Russische stad

door een M althezer piraat ontvoerd w ordt en in een
Rotterdamschen bloembollentuin een ruzie wordt uitgepochten, die een handelaar in M acedonische tabak

de somma van pïj/ en twintig duizend gulden kost.
Allen waren vertrokken.Zijhadden devillaverlaten;
heerKeraban om zijn reistevervolgen,Van Mitten om

zijnvriendteverçezellen,Ahmetom zijnoom tevolgen,
Nizib en '
De Bruln omdatzijwaarachtiq nietanders
konden.Dewoning wasnu verlaten op vljfofzes bedienden na,die hunne bezigheden in de bijgebouwen
hadden.Zelfs de bankief Selim was naar Odessa gegaan,om de Turksche piasters derreizigers tegen Russische roebels te w isselens
Vân al de bewoners der villa bleven dus slechts de

twee jonge meisjes,Amasia en Nedjeb over.

Datw istdeM althezerkapitein zeergoed.Geen enkele

derbijzonderheden van datafscheid washem ontgaan.
De lezer begrijpt,dathij dat alles metbelangstelling
gadegeslagen had.Zou heerKeraban hethuwelijk van
Amasia metAhmettotzijn terugkomst uitstellen? Ja,
hij had het uitgesteldlDat was een eerste winstkaart
in het spel,hetwelk hij ondernomen had.Zou Ahmet
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toestemmen om zijn oom te volgen?Ja,hijhad toegestem d,en datwasde tw eede w instkaart in Yarhud's spel.
W elnu, de M althezer hield een derde w instkaart in

de hand:Amasia en Nedjeb waren nu alleen in de villa
often minste alleen in de galerij,die op de zee uitzicht
verleende.Zijn tartaan 1ag daar op een halve kabellengte ten anker.Zijn sloep wachtteonderaan de trap...
Zijn matrozen waren alle mannen om hem op ieder
gegeven teelten,welk ook,te gehoorzamen...Hijhad
dus slechts te w illen!
De kapitein w as w e1geneigd om geweld te gebruiken,
ten einde zich van Am asia m eesterte m aken.M aardaar

hijtoch,we1beschouwd,een voorzichtig man was,die
niets van een onzekeren kans w i1 laten afhangen, zoo

overwooghijalleswatertoeleidenkonom deschaking
te volvoeren,zonderdat ersporen overbleven.

Het was toen klaarlichten dag. Indien hij geweld
gebruikte,zou Amasia om hulp schreeuwen.Nedjeb zou
nietachterblijvenen haargegilaandatvanhaarmeesteres paren.Het was niet onmogelijk datzijdoor den
een ofanderen bediende zouden gehoord w orden!W el-

lichtzou de Guïdare gezien worden,terwijlzijin alle

haastzeilzette,om de baaivan Odessa te verlaten.D at

zou een aanwijzing,een begin van een bewijs zijn...
N een,beterw as het,m etm eerom zichtigheid te w erk te

gaan.Hijzou dennachtafwachtenom tehandelen.Het
voornaam ste w as voorshands,datAhmetzich nietm eer
Op de villa bevond.

De Malthezerbleefdusterzijde.Hijnam plaats op
deachterbank van zijn sloep,diedooreen gedeeltevan
hethekwerk dergalerijverborgen werd.Vandaarsloeg
hijdebeidejongemeisjesgade.Zijdachtenwaarachtig
aan de tegenwoordigheid van dien gevaarlijken vreemdeling nietm eer.

W anneerevenwelAmasiaenNedjeb erintoestemden,
tengevolge van hetvoorgenom en bezoek,om aan boord

van de tartaan te komen,hetzij om de koopwaren te
bezichtlgen,die zij van zins waren te koopen,hetzij
x- - * * w ftsy td*e

:
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uit eenige andere bew eegreden - en daarom trenthad

Yarhud zoo zijn eiqen denkbeelden - dan kon hijbe-

slissen ofhetgeschlkte oogenblik daar w as,zonderden
nacht of te wachten.
N adat Ahm et vertrokken W aS, zat Amasia, terneergeslagendoordatwreedejeval,stileningedachtenver-

zonken,terwijlzijden bllk lietgaan lanjs den verren
gezichteinder,diezich naarhetnoorden ultstrekte-Daar

teekende zich de kuststrook af,welkeromtrek de stijfhoofdige reiziger zou volgen;daar liep de w eg,w aar-

vandemoeilijkheden,degevaren,wellichtheerKeraban
en allqn,diehem vergezelden,ofdie hijin zijn gevolg

meesleepte,op de proefzouden stellen.Als haarhuw e-

lijk voltrokken was, zou zij geen oogenblik geaarzeld
hebben,om Ahmettevergezellen.Hoe zou zijn oom zich
daartegen kunnen verzetten? Neen,datzou hijniet.A1s
zijmaareenmaalzijn nichtgeworden was,dan zou zij
we1eenigen invloed ophem gehad hebben.Zijzouhem
hebben gewezen op de gevaarlijkehelling,waarop zijn

onwrikbarestijfhoofdigheid hem brachten diehem noj

zulke parten zou kunnen spelen. En nu?.. nu w as z1J

alleen.Zijzounog weken moeten wachten,voordatzij
Ahmet in de villa te Skoetarizou ontmoeten,waar hun

huwelijk zou voltrokken worden.
MaarwasAmasia droeviggestemd,Nedjebwaswoedend;ja,woedend over den stijfkop,die van aldie

teleurstellingen de oorzaak was.0 ,a1s hethaar eigen

huwelijk gegolden had,dan zou de jeugdige Zingaarsche zich haar bruidegom niet zoo maar hebben laten

he
onb
tvo
bee
n!
ren.
NeZi
en!
jz
Da
outde
zou
ns
zt
öij
ofhnoo
iet
fdi
ge
ge
gahe
antz
ho
ijn!
ofd geboden

Nvaarach-

tig niet!

Nedjeb naderde hetjonge meisje.Zijnam haarbij
de hand,geleidde haar naar den divan en noodzaakte

haarzich daarop neertevlijen.Zijzelfnam een kussen
en zette zich aan haarvoeten.

#,W aarde meesteres,'' zei zij,,,als ik in uw plaats

was,dan zou ik m inder aan Ahm etdenken om hem te
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beklagen,dan aan heerKeraban om hem op mijn gemak
te vloekenl''
W aartoe zou dat dienen?'' antwoordde Amasia.

##Het zou mijn hart lucht geven en ik zou minder
bedroefd zijn,''luidde hetantwoord.
M etdezeen dergelijkegesprekkenging dedagvoorbij en weldra vielde avond.

0? een gegevenoogenblik verwijderdeNedjeb zich,

tenelnde een verfrisschenden drank voorhaarm eesteres
uit de villa te gaan halen. In gedachten verdiept bleef
A masia achter en bem erkte niet, dat een sloep van de

Guïdare afstak en naarde kustvoer.Zijzag evenmin

dat de sloep het terras naderde, w elks trap door de
golven der Zw arte Zee bespoeld werd.
Yarhud en drie m atrozen kropen onhoorbaar de
trap Op.
Plotseling sprong de zeeschuim er op het w eerlooze

meisjetoeen greephaarvast,v66rdatzeeen beweging
van verzet had kunnen maken.
Help! Helpl'' kon de ongelukkige nog roepen.
Ondanks hetfeit echter,dathaarhulpkreten door de

piraten onmiddellijk gesmoord werden,waren zijreeds
doorNedjeb vernomen.
Zonder zich een oogenblik te bedenken, snelde het

jonge meisje haarmeesterestehulp.
Maar nauwelijks had ze de galerijdeur bereikt,of
tw ee van de drie m atrozen w ierpen zich op haar en

maakten haaroogenblikkelijk weerloos.
11Naar boordl''bevalYarhud.

Overweldigd dgorde vierbandieten,werdendetwee
meisjesnaarde bloep gedragen,dieterstond in bewe-

ging kw am en naarde Guidare w erd geroeid.Hetanker
w erd gelichten hetzeerooversschip koos hetruim esop.

Een der villabedienden had de kreten der meisjes

echter gehoord en snelde naar buiten,ten einde haar

hulg tebrengen.Juistop ditoogenblik kwam deheer
Sellm weerthuis.Hijvernam wateraan de hand was
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en de radelooze vadersnelde naarhetterras,waarhij
hetzeerooversschip nog juist kon waarnemen.
'El
lendelingen, bandi
eten!'' riep hij uit. ,,Men ontvoertmijn dochterAm asia!Houdthen!Houdthenl''
A1s eenige antw oord w eerklonk van het dek der
Guïdare een gew eerschot.
Getroffen door een kogelin den schouder,stortte de
bankier ter aarde.
Een oogenblik laterw as hetkaperschip in denavondnevel verdwenen.
Keeren we thans terug tot onze vrienden,die in het
postrijtuig gezeten,de reis om de Zw arte Zee zouden
m aken.
Bespannen met een stelflinke paarden hadhetri
jtuig
Gdessa omstreeks vier uur in den nam iddag verlaten.
De postillons hadden opdracht gekregen,er w at spoed
achter te zetten, en zoo gebeurde het dan, dat ons gezelschap zonder w ederw aardigheden de stad Kherson in
den vroegen m orgen van den 29en Augustus bereikte.
Tothun geluk vonden ze ereen uitm untend hotel,w aar
m en volop in de gelegenheid w as, den inw endigen
m ensch te versterken.
Nadat de pijpen gestoptwaren,vroeg Keraban plotseling:
Beste vriend Van M itten, hOe gaat het toch m et
m evrouW , uw echtgenoote?'
'
,1M evrouw Van M itten?''

1)Ja zeker-''
M evrouw Van M itten vaart uitstekend, m aar..
vriend Keraban,waarom zouden w e over m evrouw Van
M itten spreken?''
,W e1
,omdatzijeen zeerlievedame is,voorzoover
ikmijherinner-''

,W

ét?'' zei Van M itten, a1s iem and die iets zeer

vreemdstehooren krijgt.

Alhoewel ik bekennen moet,'' vervolgde Keraban,
zonder op dezen laatsten uitroep acht te slaan, j,dat

Getroffen door een kogel,stortte de '
bankier ter aarde.
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vele vrouw en nog alwispelturig van aard zijn.Ditis

dan ook de reden,dat ik niet getrouw d ben-''
'Dat w as heel verstandi
g van u,beste vriendy'' antwoordde de Hollander.
,,Houdt me
vrouw Van Mitten nog altijd zoo hartstochtelijkveelvan tulpen?''
13Nog altijd-''

tten, stort uw hart eens uit.Ik vind,
,,K0m ,Van M i
dat u m et de m ededeelingen om trent uw echtgenoote
nogal karig bent-''
Er vol
gdeeen kortzwijgen.

Zijn uw gevoelens jegens mevrouw Van Mitten

koelergeworden?''vroeg Keraban verder.
#,De uitdrukking ,,koel''is een w einig te zacht voor

hetgeen ik jegens mevrouw Van Mitten gevoel-''
##W at zegt u?''

1,Ik zeg u,datik ditonderwerp waarschijnlijk nooit

zou aangeroerd hebben,maar aangezien u er over begonnen bent,w i1ik de gelegenheid benutten,u een bekentenis te doen.''
Een bekentenis?''

:1Juist-''

W elke?''

Mevrouw Van Mitten en ik zijn op het oogenblik

,j

gescheiden-''
W at?''
Zooals ik u zegl''
1,M etonderling goedvinden?'?
In ''

Vooraltijd?''
Voor altijdl''
Vertelme eens,beste vriend,hoe datin z'n w erk is

gegaan,tenziju ertesterk bewogen doorbent.''
W aarom zou ik bewogen zijn?''vroeg de Hollander
koel.

W elnu,verteldanop.lk ben werkelijk nieuwsgierig,

,,

uw geschiedenis te vernem en-''
ster dan,beste vriendj''begon de Hollander op
,,Lui
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zoo onverschilligen toon,alsofhijde geschiedenis van
een ander verhaalde.,,sedert eenige jarenwashetleven
tusschen m evrouw Van M itten en mij ondraaglijk geworden.W ijmaakten ruzieom allesen niets-W emaakten ruzie over de vraag w atw e dien dag zduden eten en
w at w e niet zouden eten; in w elke kam er gestookt zou
w orden en in w elke kam er niet;w atw e zouden drinken
en w at w e niet zouden drinken;over een venster dat
gesloten en dat geopend m oest w orden;over de planten
die de tuinm an zou poten en over de planten die de
tuinm an zou uittrekken; over de m eubelen; over het

weerdatgeweestwas;overhetweerdathetjuistwas
en over het w eer dat nog m oest kom en...''
D us zoo ongeveer over alles, nietw aar?'' m erkte
Keraban'ten slotte OP.
Juistoveralles.M aar het werd met den dag erger,

alhoewelik,met mijn meegaand karakter,mijn vrouw
steeds gelijk gaf, teneinde zooveel mogelijk ruzie te
vermijden-''
Dat w as zeer verstandig,'' m eende Ahm et.
lntegendeel,'' liet Keraban zich hooren; ,,dat w as
hoogst verkeerd,'' Er ontbrak niet veel aan, of de koppige T urk zou zelfs over ditvraagstuk nog ruzie gaan
m aken.
Van M itten,de hoofdpersoon van het dram a,kw am
tusschenbeide m etde opm erking:
/3Ik w eet nog niet of ik verstandig of verkeerd ge,

handeld heb.Laatik u in iedergevalzeggen,datik bij
onzen laatsten twist voet bij stuk heb gehouden en
w eerstand heb geboden...alsof ik Keraban zelf w are
gew eestl''

BijAllah,datisnietmogelijkj''riepdetabakshande-

laar uit,die zich zelfhet beste scheen te kennen.
er dan Kerabanl''vulde Van M itten aan.,,M aar
,,Bet

laatmijdezaak in dejuistevolgordevertellen.Hetging
om tulpen.Ja,onzelaatstetwistging om tulpen,bloe-

men,waaroq ik verzotbenenwaarvan ik exemplaren
bezit,die dulzend gulden perstuk waard zijn.''
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1:Acht duizend piasters,''m om pelde Keraban,die a1s
gewoonte had, elke vreem de m untsoort terstond tot
T urkschen koers om te rekenen.

1*Juisty'' antwoordde de Hollander. yyAcht duizend

Piasters!W at deed m evrouw Van M itten nu? Op zeke-

ren daj heeftzedeonzaligegedachte,een mijnerValencïc's ultte rukken en deze dooreen Zonnebog van haar
te w illen Vervangen.
Dat ging toch alle perken te buitenl... Ik verzette

mij tegen het P1an... Zij hield voet bij stukl... Ze
ontsnapte mij. Ze stortte zich op mijn Valencia...

rukte ze uit den grond...
1,Een grapje, dat acht duizend Piasters kostte,''
m erkte Keraban OP.
)1Toen stor
$tte ik mijop haar Zonneoog en vertrapte

die onder mijn hiel...
Een tw eede grap van acht duizend '
Pigsters of te
zam en zestien duizend piasters-''

,#Zijwierp zich op mijn tweede Valencia...
Keraban scheen dit echtelijk drama als een rekensommetje te behandelen,want hij sprak nu '
halfluid:
W aardoor de kibbelpartij een waarde krijgt van
vier en tw intig duizend Piastersl''
Ik beantwoordde haarm eteen tw eede Zonneoog...
Tw ee en dertig duizend Piasters...''
'
En toen hadden w e de poppen eerst goed aan het

dansen.Mevrouw Van Mitten wasbuiten zich zelf.Zij
w ierp m e tw ee zeerkostbare bollen naarhethoofdl''
9)48.000 Piastersl''
1#Ik trof haar met drie anderen in de volle borst...
:172.000 Piasters!''
H etwerd een ware stortregen van bloembollen,zoo-

a1s erwaarschijnlijk nooitte voren een had plaatsgevonden.D e tuin w erd geplunderd en na den tuin kw am

de broeikas aan de beurt.Eindelijk,na een bloedige
veldslag,waren almijn bloembollen vernield-''
$#En hoeveelheeftu datgrapje gekost?''
Ongeveervijfen twintig duizend gulden.''
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),Tw ee m aalhonderd duizend Piastersl''

Een oogenblik zweej degoede man.
Daarna vervolgde h1J:

1)Na deze qebeurtenis heb ik de echtelijke woning
.

verlaten en mljn zaakwaarnemer opdracht gegeven,al
mijn goederen tegeldete maken.Hijzou mijn geld bij
een bankiersfirm a te Constantinopeldeponeeren en ver-

volgensben ik metmijn trouwe bediende De Bruin naar
de stad aan den '
Gouden H oorn vertrokken.''

De spreker zweeg.Na eenigen tijd kwam hetpostrijtuig weervoor,bespannen metverschepaarden.M en
stapte in en reed den geheelen nacht door, totdat m en
het m arkvlek Perekop had bereikt,dat aan hetuitende

van degelijknamigegolfisgelegen,n.1.bijhetsmalste

gedeelte van dè landengte, die de Krim m et ZuidRusland verbindt.

TW AALFDE HOOFDSTUK.
W aarin verhaald w ordt van een even zonderling span
trekdieren voor een even zonderlingen reiziger.
D e Krim ! W at zou Van M itten hier schoone dingen

hebben kunnen zien!Zijn vriend Keraban reisde echter
niet om te genieten,dan wel,om zoo spoedi
g mogelijk
zijn doelte bereiken.En Ahmet,die daarenboven aldie
heerlijkhedenvandeKrim kende,w as even zoo begeerig
a1szijnoom,om zoo snelmogelijk vooruittekomen.
M isschien za1hettoch mogel
ijkzijn,''momyeldeVan
M itten in zich zelven, ,,dat ik in het voorbijgaan een
vluchtigen indruk van datoude Chersonesus,datterecht
zoo beroem d is,zalkunnen opvangen!''

Hetzou evenwelnietmogen zijn.Hetpostrijtuig zou,
den kortsten weg volgende,eene schuine lijn van het
noorden naarhetzuidw esten afleggen,zonder het m idden,of de zuidkust van het oude Taurië te bereiken.
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En inderdaad, de reisw eg, die gevolgd w erd, w as

vastgesteld in eene bijeenkomst,waarbijde Hollander
niet eens een raadgevende stem gehad had. W anneer
m en de Krim dwars doorreist, dan zou men den toer
rondom de Zee van Azofxen derhalve m instenshonderd

vijftig mijlen uitsparen.
W anneer men rechtop Perekop richting nam langs
hetschiereiland van Kertsch,dan zou m en nog een eind
uitw innen. En eenm aal op den anderen oever van de
straat Yenekale aangekomen, zou het schiereiland

Taman een gereeden en gemakkelijken doortocht tot

aan het Kaukasische kustland verleenen.
Hetpostrijtuig roldedus op de sm alle landengtevoor-

waarts,waaraan deKrim evenalseen fraaieoranje-appel
aan den tak van een Aurantium a1s het w are hing.Aan

deeenezijdehadden dereizigersde baaivan Perekop,
aandeandere zijdedemoerassenvan Sivach,meerbekend onderden naam van Stinkzee.'
Deze laatste is een
di
e
t
wee
m
illiarden vierkante
soortuitgestrekte vijver,
m eters beslaaten die gevoed w ordt doorde beken van

Tauriëen doordeZeevanAzof,diedoordeterreinsnij-

ding van Ghenitché a1s door een kanaal dringt.

Onzereizigerskondeninhetvoorbijrijdendatmoeras
van Civach waarnemen.Erstaatover hetalgemeen niet
m eerdan eqn m eterw ater,en datw ateriszoo zout,dat

hetopveleplaatsen bijnaverzadigdma4 heeten.Daar
nu het gekristallizeerde zout zich bijd1e verzadiging

begint af te zetten,zoo zou men van die Stinkzee een
van de meest voordeelige zoutkeeten van de geheele
w ereld kunnen maken.

Hetmoeterevenwelbijverteld worden,datdereuk-

organen niet gestreeld w erden,toen m en dat m oeras

voorbijreed.De dampkring is ermeteen zekere hoe-

veelheid zw avelw aterstofgas bezw angerd, en de visschen,die datm eerbinnendringen,vinden eronm iddellijk den dood.De Stinkzee isduseen tegenhangervan
de D oode Zee, die zich in Palestina bevindt.
M idden door die moerassen loopt de spoorbaan van
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Alexandroffnaar Sebastopol.De heerKeraban kon dan

ookhetoorverdoovendgefluithoorenvan devoortijlen-

de locom otieven,die over rails liepen,w aartegen som s
de zw are w ateren derStinkzee klotsten.
D en volgenden dag,den 3lsten Augustus,voerde de
w eg door een lachend landschap. Daar verhieven zich

boschjes van olijfboomen,welker bladeren,door den

wi
nd bewogen,eenqekletterdeden hooren,alsofmen
een regen van kw ikzllver vernam .Daar breidden zich
ook boschjescypressen uitmethun donkergroen loof,
datbijnazwartscheen,boschjeseikeboomen methunne
gekartelde bladeren, boschjes haag-appelboomen van
buitengew oneontw ikkeling.Overalverhieven zich daar-

boven langs de heuvelhellingen uitgestrekte wijnstokaanplantingen,dievrijweldemededinging metdeFransche wijngaarden konden volhouden.
Onder den aandrang van Ahm et, die de roebels niet
spaarde, m aar ze met kw istige hand uitgaf, w aren
w isselpaarden steeds gereed om aangespannen te w or-

den en reden depostiljons,daartoemetklinkende munt
aangemoedigd, steeds langs den naastbijzijnden weg.
Des avonds was men het markvlek Ddrta voorbijgereden en w eer OP de boorden van de Stinkzee aangekom en.

Hierterplaatse washetwonderlijkehaftslechtsvan

de Zee van Azof gescheiden door een zandbank, die
zich eenige meters boven de wateroppervlakte verhief,
grootendeels uit. schelplagen bestond en gemiddeld

hoogstenseen kwartmijlbreed was.
Die smalle landengte heethetnauw van Arabat.Zij

strektzich uitvan afhet dorp van dien naam ,hetw elk
zuidwaarts ervan ligt,noordwaarts tot Ghenitché,dat
reeds OP het vasteland ligt. Daar bestaat de doorsnijding,waarvan wij hierboven gew aagden, die drie
honderd voetlang is en w aardoor de Zee van Azof in
de Stinkzee dringt.
M ethetaanbreken van den dag werden heerKeraban

enzijn reisgenooten doordichte,vochtigeenongezonde
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dampen omgeven,dielangzamerhand onderden invloed
der zonnestralen optrokken.

Eindelijk,in den avond van den 1en September,bereikte het postrijtuig het dorp Arabat. De reizigers

w aren nu zoo uitgeput,dat het w aarachtig m eer dan

tijd werd,eindelijk op een behoorlijk bed uitterusten,
alw ashetdan ook m aarhetbed van een dorpsherberg.
Zeer tot ongenoegen van Ahmet, die het liefst dag en
nacht had doorgereisd,w erd daarom besloten, in het
dorpslogem ent te overnachten.
D en volgenden m orgen, 2 Septem ber, w as Ahm et

reeds bijhetkrieken van den dag bijde hand en liep

naar het posthuis, om de w isselpaarden te doen voorbrengen.

W eldra hadhijhetposthuisgevonden,maarvan versche paarden w as er geen spoor.
De stal w as leeg en de Postm eester zOu geen span
kunnen leveren, al w ilde men hun gew icht in goud
betalen.
Ahmet w as door di
entegenspoedzeerteleurqesteld.

Hij keerde naar de herberg terug,waar hijziln oom

Keraban, Van M itten, De Bruin en Nizib,tot vertrek

gereed,wachtendevond,totdathetpostrijtuijvoorreed.
Zelfs een hunner- hetzalwe1onnoodig ziln hem m et
nam e te noem en - begon zichtbare teekenen van ongeduld te geven.
W elnuwi
Ahm
et
kom
ge
j he
t,po
strtijt
uigalleen terug?''riep hijuit.
M oeten
bij het station gaan afhalen?''
ukkig genoeg, volm aakt overbodig
,,D
, at zou, ongel

zijn,oom,''antwoorddeAhmet.,,Erisgeen enkelpaard
op stall''
Geen enkel paard?...''vroeg Keraban.

13En wijkunnen morgen slechts een span krijgenl''
M orgen eerst?-a-''

Ja,datisvieren twintig uren verlorenl''

#kVier en tw intig uien verloren!'' riep Keraban uit.
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Maarik wi1ergeen tien verliezen,zelfs geen vijf,zelfs
geen een !''

M aar,''brachtde Hollanderin hetmidden,toen hij
zijn vriend zich reeds zag opwinden.y,M aarals ergeen
paarden zijn?...''
Er moeten er zijnl''antwoordde de heer Keraban.
A llen volgden hem op een teeken.

Een kwartier later bereikten zijde wisselplaats en
stonden voor de deur stil.
D e postmeester stond op den drem pel in de onverschillige houding van iem and,die volkom en overtuigd
is,datm en hem nietnoodzaken kan te verschaffen w at

hijnietheeft.
Hebt gij geen paarden meer?''vroeg Keraban met
eene stem buiging,die niets goeds verkondigde.
k heb slechts die,w elke u gisteren avond hier ge,,I
bracht hebt,'' antw oordde de postm eester ,,maar die
kunnen thans niet loopen.''

1:
En waarom zijn ergeen versche postpaarden in uw
stallen,alsjeblieft?''
l,omdatzijdoor-een Turksch heergenomen zijn,die
naar Kertsch reist,vanwaar hij Poti wi1 bereiken, om
den Kaukasus over te trekken.''
Een Turksch heerl'' riep Keraban uit. ,,zeker een

van die nieuwmodische Ottomanen.W aarlijk,zijvergenoegen zich niet m eer m et iem and in de straten van
Constantinopelvan de been te loopen, nu moet ik er

nOg hier in het hartje van de Krim aantreffen!W ie
ishij?''
Ikweet,dathijheerSaffargenoem d wordt,m aardat
is alles,'' antw oordde de postm eester bedaard.

Zoo,en waarom hebtge u de vrijheid veroorloofd,

,

den heer Saffar uw laatste paarden te geven?''
stermorgen, d. w. z. vier en
j,omdat deze heer gi
tw intig uur vtl6r u hierw as-''

Datkan mijreinig schelen!Ofgijpaarden hebtof

,,

niet,wijmoeten ln iedergevaldadelijk vertrekken.
jMaari
kzeg u,datergeenpaarden teArabatzijnl''
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Zoek dan een stell''

#,Veryeefsche moeitel''

ndlen ergeen stelis,breng m e dan één paard,desz,l
noods een half paard.
De postm eester had geen paarden en Keraban w ilde
vertrekken. De Rus w as even koppig a1s de Turk en
bleef den laatsten het antw oord niet schuldig. Deze

redetwist had misschien op handtastelijkheden uitgeloopen,indièn op hèt laatste oogenblik nieteen inw oner
Van Arabattusschenbeide w as gekom en m etde opm erking:
H eer Turkl''
Dit gold Keraban.
De tabakshandelaar draaide zich om en Vroeg:
W at is er?''
U zoek een rijspan,nietwaar?''

JZ!îl
,M

oeten het volstrekt Paarden zi
jn?''
Ezels zijn ook goed,1nits...''

M itS?''
M its w e maar kunnen vertrekkenl''
:1Ik heb w at anders voor u!''
Laat hoorenl''
Tw ee drom edarissenl''
#$Te huur?''
31Neen, te k00P!''
Goed, ik kOOP Zel''
Een span dromedarissen vooreenpostri
jtuig wasn0g

nooit gezien;nù zou hetde eerste maalworden.

Binnen het uur w as de koop gesloten en VOOr een

goeden prijsook.W are de verkooperwatslimmergeweest, dan had hij zeker we1 het dubbele van het

bedrag gekregen,m aar zoo w as het ook w e1in orde.
De eigenaarderbeide dieren kroop op den rug van een
derdrom edarissen en,totgroote verbazing en verm aak
der Arabatsche bevolking,vertrok hetspan in gestekten draf naar Kertsch,de naaste stad.

Des avondskwam men te Argin,op twaalfmijlvan

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

Arabat,maar ook daarvernam Keraban totzijn ergernis,datdeheer Saffarde laatste paarden in beslag had
genom en.
Den volgenden m orgen vertrok het gezelschap, gereden door de beide drom edarissen, naar het dorp

M ariënthal,datop zeventien mijlvan Argin gelegen is.
Aldaar w erd overnacht en den volgenden m orgen w erd

de tochtbij hetkrieken van den dag voortgezet,in de
richting naar Kertsch.

De heerKeraban en zijn vHenden hadden ntl, sinds

hun vertrek uit Constantinopelop 17 Augustus, en na
een tocht van negentien dagen,drie zevenden van hun
tocht afgelegd,ofongeveer drie honderd m ijlen van de
zeven honderd.Ditresultaatkon bevredigend genoem d
worden en a1s m en dezelfde snelheid behield,dan kon
m en de reis op den 30en Septem berbeëindigd hebben.

##En toch,''zeiDe Bruin tot zijn meester,''heb ik er

een voorgevoel van, dat alles nog slecht afloopt-''
1,Voor den heer Keraban?''
Voor den heer Keraban en voor ons allen, die hem
op deze reis vergezellen-''

DERTIENDE HOOFD:
STUK.

Waarin de heer Keraban zc/Jd pruttelt
tegen de elementen water ea puur.

Het postrijtuig reed hetstadje Kertsch door,welks
bevolking hoofdzakelijk uit Joden, Tartaren, Grieken
en Russen bestond.

Nauwelijkswaren de reizigers in hethotelConstantijn afgestapt,ofAhmettrok naarhetposthuis,teneinde
er zich van te overtuigen dat men den volgenden m or-

genverscheqaardenkonkrijgen.
Dit bleek lnderdaad het geval te zijn, zoodat de
jongeman verheugd naar hethotelterugkeerdv.
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D e drom edarissen w erden aaan een Tartarenhoofdm an verkocht, die er echter m inder voor betaalde dan
de heer Keraban eenige dagen te voren.

Den volgenden morgen,tegen tien uur,stond het rij-

tuig klaar, bespannen m et een flink stel Perzische
paarden in welke dieren te Kersch een levendigen handel wordt gedreven.
M en ging op w eg.
Een der leden van het gezelschap zag de dingen, die
in de allernaaste toekom stmoesten gebeuren,metgroote
bezorgdheid tegem oet.Dat was Ahmet.M en naderde n.l.
de zeeëngte, die de zwarte Zee van de Zee van Azof

scheidt.En Ahmetwistwelk een onoverwinlijken afkeer
zijn oom had van alles wat maar in de verte op zee
geleek. Indien m en echter dezen z'eearm niet overstak,

dan zou men gedwongen zijn den tocht om de zee van
Azof te m aken, hetgeen een Om Weg Van ruim twee

honderd mijl beteekende. Een omweg van twee honderd mijl!En de jongeman wilde zoo gaarne tijdig te
Skoetari zijn oln met zijn beminde Amasia in het
huwelijk te kunnen treden.W aarlijk,de toekomstliet
zich donker aanzien!

Hijbeslootechterzijn oom niets te zeggen van het-

geen hen te wachten stond en de dingen op hun beloop
te laten.
D eed hij er verstandi
g aan?
D at zullen de volgendebladzijden leeren.
Het liep reeds tegen m iddag, toen de reizigers een
zwaren toren in hetzichtkregen,die doorvier kleinere

torentjes geflankeerd werd. Ditwas hetfort,hetwelk
zich ten noorden van het plaatsje Yenikale verheft.

D aarna kwam de zeeëngte voorden blik open methaar
tw ee naar elkaar toegekeerde kapen,die te zamen de
baai van Tam an vorm en. In de verte teekenden zich
de eerste golvingen van den Kaukasus op de Aziatische

kustafenvormden een reusachtigeomlijsting langsden
Cimmerischen Bosphorus.
De heer Keraban had van ditnatuurtafereel echter
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nog niets bemerkt,daar hi
j in hetpostrijtuiq een aangenaam dutje deed.Eindelijk stond men biJ de voornaam ste herberg van het stadje stil en werd de heer

Keraban uit zijn droomen gewekt.
Onmiddellijk vroeg hij:
Zijn wij bij het verspanningsstation?''
Jawel, oomy'' antwoordde Ahmet.
Allen stegen uit en betraden de herberg,terwi
jlhet
rijtuig doorreed naar het posthuis. Van daar zou de
inscheping plaats vinden op een veerpont,die de reizi-

gers methun wagensen rijdieren gewoonlijk van Europa naar A zië en omgekeerd brengt.
Na verloop van een half uur,gaf de heer Keraban
het teeken t0t vertrek.

Bij de kade aangekomen liet de tabakshandelaar

echter een kreet van w oede hooren.

W aarog Ahmetvroeg:

W at ls er aan de hand, beste oom ?''

Een oogenblik zweeg de Turksche stijfkop. Daarna
antwoordde hij:
Is dat een rivier?''

Jawel,oom-''
Ik vind haarverschrikkelijk breedl''
Van M itten wilde zijn jonge vriend te hulp komen

en m erkte op:
Dat komt van het sneeuwsmelten,beste vriend-''
V an het sneeuw sm elten?''

)1Juist.Daardoor is zijzoo sterk gewassen-''
,,Dus gi
j denkt,Van M itten,dat in de maand Sep-

tember sneeuw sm elt?''

3)Hum... hum... hum... ik bedoel eigenlijk... ja...

ik w ilde zeggen: oude sneeuw-''
Oude sneeuw?''

Ja.Sneeuw van verleden jaarl''

11W Zt?''
''Hu1'
n... hum ... hum --. SneeuW ,die van het Kaukasusgebergte kom t---''
Keraban gaf geen antwoord.
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Eindelijk vroeg hij:
W aar is hier de brug?''
1:Er is geen brug, beste oom ,'' antwoordde Ahmet.
H oe zullen w e dan over de rivier kom en?''

Ja,datweetik ook niet-''
Er moettoch minstens een veerpont zijnl''
Hierop had de slimme jongen slechts gewacht.
Natuurlijk,oom ,is er een veerpont.lk geloofzelfs,
dat ons rijtuig reeds opgeladen isl''
Geheelaangespannèn?''
Geheel aangespannenl''
W ie heeft daar opdracht toe gegeven?''

Niemand,oom.,
De postmeester heeft het rijtuig op
de veerpont laten brenkenl''
och w e1 een ander m iddel om den
yM aar er w as t
overkant der rivier te bereiken?''
))W elk m iddel, 0om ?''
g, door een tocht langs de noordkust
,,Hee1 eenvoudi
der Zw arte Zee te m akenl''
1)Alaar, oom, dat zou een Om Weg beteekend hebben
van ruim twee honderd 1
T1ij1!''

Keraban antwoorddeniet,maarstaptezwijgend naar
de veerpont.Hij werd op den voet gevolgd door de

overige leden van het ezelschap.
Een oogenblik bl
eefh1jnog op de kade staan.

Eindelijk betrad hijhetvaartuig.

D e anderen volgden hem.
D e veerpont stak van w al.
Gelukkig was de oppervlakte van de zeeëngte zoo
glad als een spiegel, zoodat m en een uur later den

tegenoverligjenden oeverhad bereikt.Eeq paarroe-

bels, door vrlend A hmet den schipper zw il
-gend in de
hand gedrukt,w aren m ede-oorzaak aan dezen gelukkigen overtocht.
Na een voorspoedige ontscheping van reizigers,

paarden en rijtuig,ging het in gestrekten draf voorw aarts door de vlakten van Tam an.

W as Kertsch Grieksch door hagr bevolking, zoQ
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behoorde daarentegen die van Tam an tot den Kozakkenstam. V andaar een schril kontrast, dat Van M itten
slechts terloops kon w aarnem en.
Het postri
jtuig,dat steeds de kortste w egen insloeg,
volgde thans de zuider kuststrook van de Tam an-baai;
maar uit het w einige, dat de reizigers van het land
zagen, konden zi
j besluiten dat zij een buitengewoon

jachtterrein doorreden enwe1eenzoodanig,a1swellicht
geen tw eede op de geheele aarde aangetroffen w ordt.
En inderdaad, geheele vluchten pelikanen, zeeraven,
zilverduikers, zonder de zwerm en trapganzen m ede te

tellen, hadden een schuilplaats in de nabij gelegen
m oerassen gevonden.
,I
k heb nooitzoo'n menigte waterwild bij elkander
gezienl''merkte Van M itten zeer juist op.,,Men zou

hier geen gew eerschot op goed geluk kunnen lossen
zonder iets te treffen.Geen enkele hagelkorrelzou zelfs
te loor gaanl''
D e opmerking van den Hollander lokte geen woorden-

wisseling uit.Heer Keraban was geen jager en Ahmet
had waarlijk we1aan wat anders te denken.
Toch had er een begin van tw ist plaats terzake van
een vlucht eendqn, die vlak voor de paarden opvloog

op het oogenblik dat zij de kuststrook verlieten,om in
zuid-oostelijke richting weg te vliegen.
,,Ki
jk eens wateen zwerml''riep Van Mitten.,,Het
isw aarachtig een geheelregim entl''

A,Een regiment? Gij wilt zeygen een geheel legerl''

antwoordde Keraban,terwijlh1jde schouders optrok.
,Gi
j hebt waarachtig gelijkl'' hernam Van Mitten.
Er zijn daarwe1honderd duizend eendenl''
Honderd duizend eenden?'' riep Keraban uit. GI
*J
*
kunt gerustzeggen tw eem aalhonderd duizendl''
Oh!tw eem aal honderd duizend;dat is te veel-''
11Ik kan'gerust driem aal honderd duizend zeggen,

Van Mitten,dan blijfik nog beneden dewaarheid.''
,,Gi
jhebtgelijk,vriend Keraban,''antwoordde voorzichtig de Hollander,die zijn reisgenootnietwilde in
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verzoeking brengen, hem een m illioen eenden naar het

hoofd te smijten.
Toch had Van M itten gelijk.Honderd duizend wilde
eenden, dat is werkelijk een fraaie vlucht,maar heel
veel m inder w aren er toch niet in die bewonderens-

waardigewolk,die,terwijlzijzich voordezon ontwikkelde,een onmetelijke schaduw op de baaiwierp.
Hetweerwasvrijgoeden deweg genoegzaam berijdbaar.Hetspan stoof flink vooruit en de wisselpaarden
lieten nietop zich wachten.Geen heer Saffarreed onze
reizigers op dit schiereiland vooruit.
Het w as besloten dat men den geheelen nacht zou

doorrijden,teneinde de eerste uitloopers van den Kaukasus, w ier donkere m assa reeds aan den horizon te

bespeuren was,tegemoette ijlen.Daar zij een goeden
nacht te Kertsch hadden doorgebracht, kon niemand
der reizigers er ietg tegen hebben, om gedurende zes-

en-dertig achtereenvolgende uren in het postrijtuig
door te brengen.

Evenwelhielden de reizigers bij het vallen van den

avond, tegen het etensuur,voor een pleisterplaats stil,

die tevens tot herberg strekte. Zij wisten niet welke
hulpbronnen zij op de Kaukasische kuststrook zouden
aantreffen,en oferwelmogelijkheid was,daarlevensm iddelen te krijgen.Het kon dus voorzichtig heeten,
om spaarzaam met de m ondbehoeften, die te Kertsch
aangekochtw aren,om te springen.
De herberg was zeerm iddelm atig,m aar levensm idde1en ontbraken er niet.Daarom trentbestond geen reden
tot klagen.
Alleen was er een ei
genaardige bijzonderheid. De
herbergier wilde zich, hetzij uit wantrouwen, hetzi
j
volgens landsjebruik, alles doen betalen zoodra de
zaken voorgedlend w erden.

Zoo zeide hij,toeh hijbrood opbracht:
Dat is tien kopeken.''

En Ahmetmoesttien kogeken betalen.
Toen hijde eieren voordlende:
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Dat is vier-en-twintig kopeken,'' zeide hij.
En Ahm et m oest de gevraagde vier-en-twintig kopeken betalen.
1)Voor een ,,kw ass''zooveel, voor de eenden zooveel,

voor het zout,ja,voor het zout!zooveel.
En Ahmet moest betalen.
Voor het gebruik van het tafellakenyvan de servetten,

van de banken,waarop men zat,moestafzonderlijk en

vooruit betaald w orden,tot zelfs voor het gebruik der
m essen,der glazen,der lepels,der vorken en der borden.

M en begrijpt dat dit ten slotte heer Keraban moest
ontstemmen en welzoodanig,dathijermee eindigde
metalhettafelgereedschap,voorzijn maaltijd benoo-

digd,te koopen.Dat ditnietzonder gekibbelgebeurde,
ligt voor de hand; m aar de herbergier hoorde hem m et
een kalm te aan, die Van M itten eer zou aangedaan
hebben.

Toen de maaltijd afgeloopen was,deed Keraban al

dat tafelgereedschay weer aan den herbergier over,
natuurlijk met vijftlg percent verlies.
,2Het is gelukkig,datdie herbergier ons de spijsverterlng niet doet betalenl'' zei Keraban. ,,W at een kerel!

Hij moest minister van financiën in het Turksche rijk
worden!Datzou ereenzijn,die op iederen roeislagvan
de kaïks in den Bosphorus een belasting zou leggen.

Men had echtervrijgoed gedineerd en datwas het

voornaamste,zooals D e Bruin terechtopm erkte.Tegen
het vallen van den avond ging men w eer op w eg.
H et duurde niet lang,of onze vrienden waren in het

rijtuig ingeslapen.
Het kon tegen e1f uur 's avonds geweest zijn,toen
een vreem d geluid hen wekte.Het klonk a1s hetsissen
van stoom ,die door een zekerheidsklep ontsnapt.

W atkon datzijn?
Tot groote verw ondering der reizigers, stonden de
paarden plotseling stil. Ahmet, die w eten w ilde, w at

eraan dehand was,opendehetportierraampjeen keek
naar buiten.
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1$W at is ergaande?''vroeg hijden postillon.
M oddervulkanen,'' was het lakonieke antwoord.
)#Het begint hoe langer h0e mooier te w orden,''riep
Keraban vertoornd, die de laatste w oorden vernom en
had.
D e postillon m erkte echter 0p:

M ijnheer,hetzou beter zijn,indien u en uw reisgenoten uitstegen.
,)W aarom ?''
j,omdat i
k met de mogelijkheid moet rekening honden,datmijn paarden er van door gaan-''
,,,Daar be
n jij toch verantwoordelijk voorl''

Ahm et kwam tusschenbeiden.
1:Beste oom,hetli
jktmijook beter,datwehetrijtuig
te voet vol
gen.*#e zijn dan zeker,geen ongeluk te

zullen krijgen-''
Van M itten voegde zijn raadbijdien van Ahmet.Zoo
koppig Keraban ook was,zag hij nu wi1 in,dat hij
voor de noodzakelijkheid moest wijken. M opperend
steeg hijdan oOk uit,terwijlde anderen hem volgden.
Het was een stikdonkeren nacht.

Bijhetgesisdatdevrienden in deoorendrong,kwam

er nu ook een vreem de geur, die hun reukorganen op
niet bepaald aangename wijze streelde.
Van M itten,die veelaan scheikunde had gedaan,w ist

onmiddellijk waaraan men zich te houden had.
Lichtgas,''sprak hij op overtuigenden toon.
En hijlieterop volgen:

iDrommels, ik geloof, dat deze tocht niet van alle
gevaar ontbloot is. Het is niet uitgesloten,dat er een
ontploffing plaats vindt.''
De postillon,die in deze streken bekend en van het

dreigende gevaarop de hoogte was,had bijwijzevan
voorzichtigheidsm aatregel, de lantaarns gedoofd.
D'
it bracht Ahm et op de gedachte,tot D e Bruin en
Nizib te zeggen:

,)Hetishoogstgevaarlijk hierte rooken,bestevrienden.
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kDatbegrijp ik,''antwoordde de bediende van den

Rotterdamm er.,,Ik heb dan ook niet den m insten lust,

mij zelf in de lucht te laten springen-''
M aar ook nu had de heer Keraban weer wat te pruttelen.
#3'
W at, mogen w e hier niet rooken?''
Neen, oom l''
Zelfs geen sigaret?''
11V riend Keraban,'' mengde zich nu de Hollander in

hetgesprek,,,hetiseven gevaarlijk hierte rooken,als
in een tot den nok gevuld kruithuis.''

'tIs me watfraaisl''luidde hetantwoord van zijn

Turkschen vriend.,,Een m ooiland,waar m en nog niet
eens een cigaret m ag opsteken. Ik ben nieuwsgierig,
hoe de tabakshandelaars hier zaken kunnen doenl''
Ahmeten de overige vrienden kozen de verstandigste

partij,door op ditpruttelen nietin te gaan.
En zeer tegen den zin van den Turkschen tabaks-

handelaar,begon men den nachtelijken tocht,die niet
zonder ongem akken zou verloopen.
H et w as,zooals w e reeds gezegd hebben, een stik-

donkere nacht.Daarbij kwam,dat de weg vo1kuilen

en gaten w as.Tengevolge van een en ander gebeurde
hetm eer dan eens,dat een der leden van hetreisgezelschap lang uit over den weg tuimelde.
Plotseling w erd de w eg tot aan den gezichteinder
verlichtdoor een ontelbaar aantalvlam men die uit den

çrondspoten.Deweg zelveslingerdedooreenonmetelljke vlakte,die metvulkanen bezaaid scheen.

Vooruit!vooruitl''riep Ahmet.
Niemand antwoordde;maar iedereen gehoorzaamde.

Allen spoedden voortin de richting,die hqtpostrijtuig,
dat men nietmeer ontwaren kon,lngeslagen had.Daar

bijden horizon scheen deduisternisweerteheerschen;
dat was dus de grens van die gevaarlijke streek,die
bereikt moest worden.
Plotseling ontstond eene ontploffing op den weg
zelven. Een stroom vuur jpoot uit een blaasvormige
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hoogte, die den bodem in een ondeelbagr oogenblik
opgeheven had.
Keraban w erd omver gew orpen en m en kon hem te

midden dervlammen zien spartelen.Hij wasverloren,
wanneer hij er nietin slaagde om spoedig overeind te
kom en...

Ahmet stoof meteen sprong zijn oom te hulp.Hij

greep hem , voordat de ontvlamde gassen hem hadden
kunnen bereiken, en sleepte hem , half verstikt door
inademing van het w aterstofgas, voort.

Oom,ooml''riep hij.
En allen,zoow elV an M itten a1s D e Bruin en Nizib,
stelden alle: in het werk, na hem op den rand van een

helling van denweg neergelegd tehebben,om zijn longen meer lucht te verschaffen.

Eindelijk liet de lijder een krachtig broem ! broem !
hooren,dat een goed voorteeken w as.'
D e stevige borstkas van den sterken Keraban begon een haastig op- en
neergaande beweging te vertoonen,waardoor de schade-

lia
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hij
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r.'
Den
e
eerste woorden die hij sprak waren:
Zultgij nog tegenover mij volhouden,Ahmet?dat
wijnietbetcrzouden gedaan hebben,wanneerwiJden
toer rondom de Zee van Azofgevolgd hadden?''

Gijhebtgelijk,ooml''
Ik heb altijd gelijk,neef!''
Nauwelijks had heer Keraban dien laatsten volzin
uitgesproken, toen plotseling een diepe duisternis de
voorafgaande verlichting verving. D e kegels w aren

plotseling entegelijkertijd uitgebluscht.M enzougezegd

hebben dat de hand van een m achinist de kraan der
verlichting van een schouw burg met één ruk gesloten
had. Alles w as weer stikdonker gew orden, wat te m eer
indruk m aakte,daarde oogen den invloed van dehevige
verlichting van straks,die nu plotseling uitgedoofd was,
nog op het netvlies bewaarden.W at was er dan toch
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Metlevensgevaar redde Ahmet zijn oom uit de brandende
grassen.
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gebeurd? Nvatw as de reden dat die kegelsvuurhadden
gevat? Geen vonk was toch hun kraters genaderd.
Ziehier de waarschijnli
jke oplossing van datfeit.Onder den invloed van een gassoort,die van zelfin brand
vliegtbij aanraking met de dam pkringslucht,w as een
gelijksoortig natuurverschijnsel ontstaan als dat, hetw elk in 1840 de om streken van Tam an in brand zette.
Die luchtsoort is het phosphorwgterstofgas dat uit de

phosphorrijkebestanddeelen ontstaat,welkezich uitde
lijken vanzeedierenontwikkelen,diedaarindemergel-

lagen begraven liggen. Dit gas ontvlam t en deelt het
vuur aan het kot
alwaterstofgas, dat niet anders dan
lichtgas is, m ede. D us in ieder oogenblik kunnen deze

ontbrandingsverschijnselen,wellichtonder den invloed
van zekere atmospherische toestanden,plaats grijpen,
zonder datze te voorzien zijn.
U itdit oogpuntbeschouw d,leveren dus de wegen op
de schiereilanden van Kertsch en van Tam anr ernstige

gevaren og,diedeste moeilijkerteontgaan zljn,naarmate zij zlch geheel onverwacht voordoen.
Heer Keraban had dus geen ongelijk,toen hij beweerde dat iedere andere weg te verkiezen ware gew eest boven dien, welken de ongeduldige Ahm et hem
had doen inslaan.
M aar allen waren het gevaar ontsnapt, en dat was
het voornaamste. Oom en neef waren w el een w einig
gezengd en geblakerd,maarde anderen hadden hoegenaamd geen letsel gekregen.

De postillon had zijn paarden op driewersten weder
tot staan gebracht en had ze nu weer geheelin zijn

m acht. Zoodra de uitbarstingsvlam m en uitgebluscht

waren,had hijde lantaarnswederaangestoken,zoodat
de reizigers,op datlichtafgaande,hetpostrijtuig zonder gevaar,m aar toch zeer verm oeid, bereikten.

Iederhernam zijn plaats,en voortging hetweer.De
nachtspoedde verderrustig ten einde.M aar Van W tten
zou een blijvendeherinnering aandattooneelbehouden.
Hijzou nietmeeropgetogen hebben kunnen zijn,wan-
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neer zijn gesternte hem plotseling in de streken van
N ieuw-zeeland gevoerd had, op het oogenblik dat de

vuurbronnen,die daar trapsgewijze op het amphitheater van dat uitbarstingsgebergte a1s geordend zijn,
ontvlam m en.

Den volgenden dag,6 September,kwam hetpostrijtuig door het markvlek Anapa,dat op achttien mijlen
van Taman gelegen is,na gedeeltelijk rondom de baai
van Kisiltasch gereden te zlln,en hield dienzelfden dag

tegenachtuurdesavondsstilbijhetmarkvlek Rajewskaja,op de grensvan de Kaukasische streken.
VEERTIEND E HOOFDSTUK.

Hetgeen van bijzonderbelang isvoorH.H.Handelaars
in Oriëntalische tabak.

D rie w egen voeren over de uitloopers van het Kaukasusgebergte,waarboven de toppen van Kat-Elbruz ter
hoogte van vier duizend acht honderd m eter uitsteken.
D e eerste dezer wegen voert van Tam an naar Poti
door de kuststreek van de Zw arte Zee;de tw eede voert
van M osdok naar T iflis en de derde van Kizliar naar
Bakoe.

Vanzelfsprekend besloot de heer Keraban,na zijn
neef Ahmet geraadpleegd te hebben, den eersten weg

in teslaan.W aartoezou hetnoodig zijnzich temidden

van den Kaukasischen doolhof te begeven? W aartoe

zich aan talvan moeilijkhedenenbijgevolg ook aan ta1
van vertragingen bloot te stellen? Een goede w eg voert
van de havenplaats Potien langs dezen ontbreken noch
de markvlekken, noch de dorpen op de oostkust van

de Zwarte zee.

W e1bestond in de nabijheid de spoorbaan van Rostow naarW ladi-Kaukasus:ook dievan Tiflisnaar Potiy

maar Ahmet hoedde et zlch we1voor,zijn oom deze
reisroute voprte stellen.Hijherinnerde zgch nog maar
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altegoed metwelkeengemopperzijn oom hetvoorstel
vroegerbegroethad,de spoorbanen van Taurië en Chersonesus te benutten.
T oen alles goed en we1overeen was gekom en,verliet

het postrijtuig het markvlek Rujewskaja in den morgen van den 7en Septem ber.

Ahmet was vast besloten met de grootstmogelijke
snelheid te reizen.
Er bleven nog vier en twintig dagen overom hetreisplan tot een gelukkig einde te brengen en Skoetari op
den uitersten datum te bereiken.O ok Keraban deelde
in dit opzicht volkom en de gevoelens van zijn neef.
Slechts Van M itten had gaarne gew enscht wat langzam er te reizen, opdat hi
j wat meer reisindrukken zou
kunnen vergaren.M aar de H ollander w as slechts een
gast van den heer Keraban, een gast die aangenom en

had bij zijn gastheer te komen dineeren.W elnu,men
brachthem naar de villa te Skoetari:watwenschte hij
dan nOg m eerg
.
'
De Bruin w as hiermede in het geheelniet ingenom en
en schoof zi
jn meening niet onder stoelen of banken.

Mag ik u eens watzeggen,mijnheer?''

Laat hooren,De Bruin-''
W aarom laatu den heer Kerabanen zi
jn neefniet
alleen om de Zw arte Zee trekken?''
1)Hen verlaten?''

Juist,mijnheer.Hen verlaten,natuurlijk,na hen een

voorspoedige reis te hebben gew enscht-''

En wij dan?''

W i1
*?î1

Ja,wij...Moetenwijhierblijven?''
W arom niet, mijnheer? W e zijn nu eenmaal in
den Kaukasusenwe zijn hiereven goed a1sergensan-

ders om de ruzies te ontgaan van m evrouw Van M ...''
Spreek dien naam niet uit,De Bruin-''

Neen,mijnheer, i,
k zal dien naam niet uitspreken.

M aaru zultm e m oeten toegeven dat hethaar schuld is

datwijdeze reis hebben moeten ondernemen.W aarom
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zijn we nietop de Boompjes gebleven,aan de Delftsche
Poort of aan den schoonen M aasoever?''
W at moeten w e dan doen?''
In uw plaats, mijnheer,zou ik een bel
eefd briefje
schrijven aan uw vriend Keraban en hem mededeelen

dat u hem stelliy te Constantinokel komt bezoeken,
indien u daar oolt weer eens verzelld raakt.

1:Dat zou onbetamelijk zijn-''
1)M aar toch voorzichtig-''

Voel je je dan zoo ongelukkig?''
D'
atisniethetjuistewoord,mijnheer,maarikgeloof

,,

waarachtig dat ik mager begin te worden-''
3)D at is zoo erg niet. De Bruin-''

Noemtu datnieterg?M ijnheer,ik ben erheilig van
overtuigd dat ik bij voortzetting van een dergelijke
levenswijze er spoedig zal uitzien als een geraamtel''
14eb je je gewogen?''
D1
D at w ilde i,
k te Kertsch doen, m aar...''
Y ZZC?îî

lk vond er slechts een brievenwegertje op het post-

,,

kantoor-''

En dat was natuurlijk onvoldoende,nietwaar?''
Natuurlijk was datonvoldoende,mijnheer.M aar ik

,,
y,

veroorloof m e de opm erking, dat uw bediende w eldra

zoo mager za1zijn dat hij met genoemd brievenwegertje gewogen kan worden!''
En de brave jongen liet erop volgen:
,,Komaan,mi
jnheer,neem een besluit.Laatdien heer
Keraban rustig zijn reis alleen vervolgen.''
Neen, D e Bruin, dat gaat nu eenmaal niet.''
1)W aarom niet?''

Ik ben zijn gast-''
zijn gast? Een fraaie gastheer,die zijn gastcn een
reis laatmaken van zeven honderd mijlom ten slotte
nietanderste krijgen dan een bord schapenvleesch met
,,

zure m elkl''
D at m aakt geen verschil-''
l of geen verschil, maar ik beweer dat p
,yverschi

g4
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ongelijk hebt,mijnheer!Ik herhaalhet:wezijnnogniet
aan het eind onzer ellende en ben er van overtuigd dat
het ergste nog moet komen.''
Zouden de voorgevoelens van den braven bediende

bewaarheà
Wd worden? /
De toekomstza1het leeren.Hoe
het echter ook zij,hij had zijn meester gewaarschuwd
en daar deze bij zijn besluit bleef,den heer Keraban
te blijven volgen,schoot er voor hem niets anders over
-

dan,om a1s een trouwe knecht,daarhéen te gaan w aar-

heen ook zijn meester ging.
De reis w erd dus voortgezet.

'

Na langs debaaivan Zemesgereden tezijn,vondde
postillon een weg die eng besloten 1ag tusschen de kust
en het eerste voorgebergte van de hoofdketen van het
Kaukasusgebergte.
Tegen achtuur 's avonds bereikte m en hetm arkvlek
Gelendschik.D aar w erd het avondm aalgebruikt,ver-

sche paarden voor het rijtuig gespannen en

een Uur

later begaf m en zich weer op w eg.D ien geheelen nacht
w erd doorgereden. Na een rustigen nacht bereikte m en
tegen zeven uur in den morgen het m arkvlek Berego-

waja en tegen den middag hetdorp Schoeba.Dien dag
en ook den daarop volgenden nachtw erd geen oogenblik haltgehouden en den volgenden m iddag om tw ee
uur was m en te Lachom sk.

Ahmet zou ongelijk gehad hebben indien hij zich
beklaagd had.De reis verliep totnog toe zondereenike
moeilijkheid,wathem zeer aanstond maar00k zonder
belangrijke voorvallen,hetgeen weer minder naarden
zin w as van den heer Van M itten.
In laatstgenoem d dorp l
noestm en twee uurpleisteren
omdat de aanw ezige paarden naar de weide gezonden

warenydie tamelijk ver buiten het dorp was gelegen.
Zeldzamerwijshad deheerKeraban daarnietstegen
in te brengen.

Hijstelde zelfs voor:
A1s het niet anders kan, zullen we twee uur hier
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blijven,maar dan lijkthetmijook wenschelijk,van den
tijd' gebruik te maken,doorop ons gem ak te dineeren.''
1:Daar ben ik het roerend m ee eens,''m erkte de heer
Van M itten op.
M en begaf zich naar de dorpsherberg. M
' en diende
hen een m aal op, w aarvan de bestanddeelen uit de
naburige ,ydoekhan'', een soort w inkel afkom stig w aren, w aar de spekslager, bakker en kruidenier m eestal

in den zelfden persoon zijn vereenigd.
H et m aal bestond uit een kalkoensche haan, een

gatschapoeri''koek, een soort meelspijs met stukjes
buffelkaas doorregen en flensjes,die met zure melk
overgoten w aren.D e kelder leverde eenige kruiken dik
bier en d
ee
paar
ess
,e
iendoo
rdeflRu
sche
senninwodka,
bijzond
een
r zeer sterke
groote kwanjenever,
titeiten verorberd wordt.
Alen za1 moeten toegeven dat m en in een herberg,
gelegen in een van God en de m enschen vergeten dorp
aan de Zw arte Zee, niet veel beters kon verlangen.
Bovendien w aren onze vrienden zoo goed als uitgehongerd.Ze bew ezen hetm aaldan ook veeleer en erbleef
niet veel Op de schotels liggen.
Toen hetdinerafgeloopen w as,verlietAhmetde her-

berg om,zooals het zijn gewoonte was, zelf voor het
inspannen der paarden te zorgen.

In afwachting van zijn terugkomst namen Keraban
en Van Mitten plaats in een klein priëeltje,datachter
de herberg was gelegen.
En zooals het bi
jgoede tabakshandelaars de 4ew oonte is,w erd na zulk een overvloedig m aal,onm ld-

dellijk de brand in depijpen gestoken.
De heer Keraban stopte zijn narguilhé met tomeki-

t
abakvanPerzië,terwijldeheerVanMittenzijnlanje
Gouwenaar oudergewoonte met latakie van Klein-Azlë
stopte.

Het duurde nietlanq of de luchtin hettuinhuisje

was doortrokken metdlen geurigen rook,welke slechts

afkomstig kan zijn van de allerbeste tabaksoorten.
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Gedurende eenigeoogenblikken gaven de beidevrien-

den zich over aan hetgenotvan het kostelijk kruid en
dampten stilzwijgend verder.
Eindelijk sprak Keraban:
Ik ken geen grooter genotdan zoo'n uurtje rookend
door te brengen.''

Ja,''antwoordde de Rotterdammer,,,vooral indien
gedurende zoo'n uurtje geen woordentwist te duchten is-''
Keraban ging op dit gezegde niet in doch zei na
eenige m inuten:

1)De Turksche regeering, die hoofdzakelijk uit domkoppen bestaat, heeft zeer onverstandig gedaan, door

een belasting te heffen van de tabak,waardoorde prijs

vertienvoudijd wordt.Als gevolgd hiervan,wordt llet
tâbakverbrulk met den dag m inder en zalweldra geheel
ophouden-''

I
Dat zou inderdaad te betreuren zijn,waarde vriend
Keraban!''

W at mij betreft,vriend Van M itten, ik koester een

zoo sterke voorliefde voor de tabak dat ik liever dood

zou willen zijn dan hetgenotvan hetrooken te moeten
laten-''
'
3:
D ood?''

Ja,dood!En a1si,
k tentijdevan Ahmoed IV geleefd

had, dien despoot, die het tabakrooken op straffe des
doods w ilde verbieden,dan had ik m e liever het hoofd

van den romp laten scheiden dan de pijp uitden mond
te nem en.''

Volkomen gelijk, beste vriend,'' antwoordde Van

M itten, die snel achter elkaar een paar dichte rookw olken uitblies.
U m oetnietzoo gauw rooken,Van M itten.D etabak

moet men langzaam genieten, terwijl u op mij den
indruk maakt van een gulzigaard, die de lekkerste
stukken overhaast o'
pslikt,zonder ze te kauwen-''

U hebt als steeds volkomen gelijk,beste vriendy''

antw oordde Van M itten,die voor geen geld ter w ereld

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

97

de kalmerustwildeverstoren,waarvan hijop ditoogen-

blik genieten kon.

Juist,Van M itten:als steeds gelijkl''
##Er is echter iets dat mij ten zeerste verwondert,
vriend Keraban-''
1,En dat is?''
,.Dat wi
j,tabakshandelaren,zooveelgenot scheppen
in de waar die wij zelf verkoopenl''
1,Hoe komtu daarbij?''

Om dat de banketbakkers in den regel hun eigen
w aar verfoeien en de suikerbakkers hun suikergoed
niet kunnen luchten...''
En daarm ede w ilde u zeggen?''
1,D at de tabakshandelaren een walg moesten hebben
van de tabakl''
.
llit antw oord scheen den T urk kribbig te maken.
##Vergun mij één opm erking,vriend Van M itten-''
##Zelfs twee-''

t,ilebt u ooit een wijnhandelaar ontmoet die zijn

w ilnen verafschuw t?,,
$1N eenl''

W elnu,wijnhandelaren en tabakshandelaren zijn in

,,

dit opzicht hetzelfde.''
k heb vrede m et uw opmerking en
,Aangenomen: i

vind datuw voorbeeld juist gekozen is-''
t'M aar,'' hernam Keraban, daar u over dit punt

twlstmetmij schijntte willen zoeken---''
#'Ik?''

JJl.''

God bew are. Ik denk er niet aan-''
1*Toch is het zoo.''
Ik verzeker u...''
31W Yt?î3
D at het niet zoo is-''

En u maaktstekeligeopmerkingen overmijn smaak

,,

voor tabak...''
W aarachtig nietl''
Keraban wond zich echter op.
Kc-u ? ge Jtf//w- /dke
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Ja, ja,ik begrijp die steken onder water wel-''
Ik m aak geen stekelige opm erkingen.''

Toch is hetzoo.En nu is hetmijn beurt-''
Gaat uw gangl''

1#Ik begrijp niet hoe u latakié-tabak kunt rooken.
Dat bewijst dat u geen smaak hebt.''
M aar mij dunkt dat ik toch we1het recht za1hebben,'' antwoordde Van M itten, ,,om mi
jn voorkeur aan
die tabaksoort van Klein-Azië te m ogen schenken...''
31Klein-Azië! W at Klein-Azië? Dd
at haalt waarachtig

niet bij Perzië, ten minste wanneer het rooktabak
ïeldt.''
kD at hangt er van af-''
De tombéki, zelfs wanneer hij afgetrokken is,
behoudt nog eigenschappen die hem ver boven den
latakié stellen.''
D at geloof ik wel,'
' riej de Hollander uit, ,,a1 te
goede eigenschappen, die hlj alleen aan de tegenwoor-

digheid van de bella-dona te danken heeftl''

(
Debella-dona,in betamelijkehoeveelheden gebruikt,

doet slechts de goede eigenschappen van de tabak
uitkom en, m aakt pittigl...''
V oor de m enschen die van langzaam vergift hou-

den,ja,''antwoordde Van Mitten.
1,Het is geen vergijftl''
Het is een van de m eest scherpe vergiftenl''
Ben ik er dan aan gestorven! Ik, die den geheelen

dag dietabak rook?''riep Keraban uiten sliktedaarbij
een geheele rookw olk op.

/1Neen!M aargijzult er aan stervenl''
W elnu,zelfsbijmijn doodstrijd,''hernam Keraban,
w iens stem een onrustbarende snelheid aannam, 11zelfs

bij mijn doodstrijd zalik volhouden dat de tombeki-

tabak verreweg boven datgedroogde hooite verkiezen
is,dat latakié genoem d w ordtl''
11Ik kan zoo'n dwaling niet zonder protest laten ui-

tenl''antwoordde Van Mitten,die zich op zijn beurt
ook opwond.
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1)Die dwaling uit ik tochl''

En gij durft dat volhouden tegenover iemand die
gedurende twintig jaren in de tabak geweest is?''

'/En gij durft het tegendeel volhouden tejenover

iemand die deze handelswaar gedurende dertlg jaar
verkocht heeft?''

Twintig jaren,vriend Kerabanl''
Dertig jaren,vriend Van M ittenl''
Bij dien nieuwen overgang van den twist,waren de
beide kemphanen tegelijkertijd opgestaan.M aarterwijl
zij zoo twistten en levendige gebaren maakten, lieten
hunne lippen de mondstukken hunner pijpen los,en vie1en deze op den grond.Beiden haastten zich om ze op te

rapen,en zetten den twist voort,en we1zoo dat zij er
toe kw am en om elkander de onaangenaam ste gezegden
naar het hoofd te slingeren.
31W aarachtig2Van M itteny'' zei Keraban,,,
gijzijtwel
de m eest kopplge kerel dien ik ooit ontmoet heb-''
Na u, Keraban, na u!''
k?''
. ))I

'/JZ>C1îî riep de Hollander,die zijn zelfbeheersching

geheel had verloren. yzM aar zie dan toch den rook van
den latakié die ui
t mljn mond komtl''
D e Turk bleef niet achter.
e dan toch den rook van de tom beki dien
,M aar zi
ik aIs een geurige wolk uitblaas.''

En beiden zogen aan hetmondstuk van hun pijp,op
gevaar af in den rook te stikken.
Alaar ruik dan toch den geur van mijn latakiél
''
Alaar ruik dan toch den geur van mijn tombekil''
Ten slotte zei Van M itten :
k za1u noodzaken te bekennen dat u er geen ver,,I
stand van hebtl''
e wel de meest ellendige van alle rookers
,,U! u,di
bentl''
De beide vertoornde mannen spraken thans zoo luid
dat ze ver buiten het tuinhui
sje te hooren waren.Ze
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waren nu zoo w oedend dat ze elkaar de heftigste
beleedigingen naar het hoofd slingerden.

NiOp
ditoogenblik verschenen Ahmej,t
De Bruin en
zib, die door de luide ruzie naderbil gelokt waren.
Alle driebleven op den drempelvan hettuinhuisje staan.
D och nauwelijks had de verloofde van de schoone
Amasia de reden derruzie vernomen ofzoowelhij a1s
de beide m annen die hem vergezelden, begonnen luidkeels te lachen.
D e beide tw istzoekers keken OP.
Ahm etl'' riep 'de Turk.
O 0m .''

##W atveroorloofje je well''
11M aar beste oom , merkt u dan niets?''
W at zou ik merken?''

Dat u uit de pijp van den heer-van M itten en de

,,

heer V an M itten uit de uwe rooktl''
En zoo w as het inderdaad.In het vuur van hun tw ist

hadden de beide mannen hun pijpen verwisseld, toen
deze op den grond ggvallen waren. Het gevolg w as dat
de heerKeraban latakié en de heerVan M itten tombeki
rookte.
Neen,datwaste koddig.Ze moesten erzelfom lachen

ep eindigen er mede elkaar de hand ter verzoening te
reiken.

11
'
De paarden staan voor het rijtgigl'' riep Ahmet.

Beste oom , we kunnen vertrekken.''
Vooruit dan maar,'' luidde het antwoord.

Nadat de bagage opgeladen was, nam ieder zijn

gew one plaats w eer in.

Doch oj het ooyenblik dat Keraban in het rijtuig

stapte, flul
sterde h1j zijn vriend toe:
V an 'M itten!''
Vriend Keraban?''

Nu gijervan geproefd hebt,zultu moetentoegeven

dat de tombeki lekkerder smaakt dan de latakiél''

Toegegeven,''antwoorddede Rotterdammer,diezijn

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

101

kâlmte reedsherwonnen had en totiederen prijseenige
ruzie metzijn vriend wilde vermijden.
,,Ik dank j
e wel,beste vriend,''zeiKeraban,die door
zooveel toegeeflijkheid diep ontroerd was.,,Dat is een

toenadering die ik nietvergeten zal-''

En met een krachtigen handdruk bezegelden beide
m annen de hernieuwde vriendschap die voortaan nooit
meer zou gestoord worden.

Intusschen had depostillon zijn zweep overdepaardengelegd en roldehetrijtuig invollevaartdenweg af.
Tegen acht uur 's avonds bereikte men Abkasië.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Een zeer ernstige gebeurtenis,w aarm ede heteerste deel
dezer geschiedenis besloten w ordt.
Tem idden der Kaukasische streken, vormt Abkasië

een afzonderlijkeprovincie.Hetburgerlijk bestuuriser

no4 nietingevoerd;zijwordtdanookgeheelenaldoor

milltairen geregeerd.Zijgrenstten zuiden aan derivier

Ingoer, welker w aterea haar van M ingrelië scheiden,
hetw elk een dervoornaam ste districten van hetgouvernement Koetaïs vormt.
Van M itten bleefnieti
ngeàreke,hetscherpecontrast
op te m erken tusschen deze streek en de meer be-

schaafde, waardoor hij en zijn vrienden tot dusver
getrokken waren.

Dena
eed
rs
pl
ei
ten,
etegr
en
zsetnerpl
teaat
zijsn,welke de reizigersontmoetovergegaan,was het m arkvlek Gragie,dat een in alle opzichten fraai dorp kon
genoemd worden en waarin men een prachtige kerk kan

bewonderen,gewijd aan de Heilige Hypata;de voormalige sacristie dezer kerk dientthans totwijnkelder.
Verder was er een fort aanwezig dat tevins tot
militairhospitaaldiendeen een rlvier,dle op datoogenblik geheelopgedroogd was.Aan den eenen kantstrekte
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zich de wijde zee en aan den anderen een onmetelijk
fruitland uit, waar, tusschen de vruchtboomen, groote

acasia's geplant waren, terwijl overal in den omtrek
heerlijk geurende rozenbo'
schjes werden aangetroffen.
Op een afstand van ongeveervijftig werststrekte zich
hetgrens-berglandschap van Perto uit,datde afscheiding vorm ttusschen Abkasië en Circassië.

Tegen negen uur des avonds kwam het qostrijtuig

aan.Het spreekt bijna van zelf, dat onze relzigers in
hetdorpslogementovernachtten,waarui
tzijdenvolgen,

den m orgen w eer vertrokken...
Desm iddagstegen tw aalfuurbereiktehetgezelschap
het dorp Puzinda, waar m en vprsche paarden vond.
M en had een halfuuroponthoud,w aarvan de heerVan
M itten gebruik m aakte,om de kerk te gaan bew onderen,
w aar vroeger de oude patriarchen van W est-Kaukasië
resideerden. '
D it van roode baksteen opgetrokken ge-

bouw,welksdak vroegermetkoperbedektwas,enzijn

interieur,dat in den vorm van een Grieksch kruis w as
gebouw d, verdient ten volle a1s een m eesterstuk van
Byzantische architectuur der zesde eeuw te worden
beschouw d.
Verderw erden dien dàg dedorpen Goedoeatien Goenista bereikt en te m iddernacht nam en de reizigers,

na een vlug afgelegde etappevan achttien mijl,eenige
uren rustin hetmarkvlek Soekhloem Kalè,datbijeen
breede open reede gebouw d w as, die zich zuidwaarts
totKaap Kodor uitstrekte.
Soekhloem Kalè is de voornaam ste havenplaats van
Abkasië; gedurende den laatsten oorlog w erd de stad
echter voor een groot deel in asch gelegd door de

vijandelijke en roofzieke troepen.
Hetdiner,datde reizigers in hetdorpslogementwerd
voorgezet,was geheelvolgens Georgisch receptbereid,
Het bestond uit een scherp zure soep,w aarvan kippenbouillon een voornaam bestanddeel uitmaakte,verder

uiteen schotelsterk gekruid vleesch en spek,waarbij

een zure saus van safraanm elk w erd opgediend.Noch
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der,,dan zultge toch w eleenige uren teruwerbeschikking hebben?''....
,,A1
s ik daarmee klaarben,mijnheerVan M itten,dan
za1ikonspostrijtuig in oogenschouw moetennemen.Ik

zalde w agensm id m oeten opsnorren,om eenige schroeven te doen aandraaien,om de assen te sm eren,om het

rijtuig te doen nazien of de veeren niette veelspeling
hebben gekregen,en den ketting van den remschoen te

doen vernieuwen.W ijmoeten aan de andere zljdevan
de grens geen reparatie hebben.Het is mijn voornemendanook,om hetpostrijtuig in goedenstaattedoen
brellgen;w antik reken er op,daarm ede onze w onder-

lijkereistebeëindigen-''
#,Goed!Maara1sgedaarmeeklaarzijt?...''herhaalde

Van M itten.
A1s ik daarmee klaarben,dan ga ik naarhetposthuis om voor de w isselpaarden te zorgen-''

Zeer goedlMaar als ge daarmee klaar zijt?''zei
Van M itten,diecijn denkbeèld nietlosliet.
,,A1
s ik daarmee klaarben,dan ishettijd om tevertrekken.En danzullen wijookvertrekken!Vergeefmij
dus,dat ik u alleen laat.''

,, Een oogenbl
ik,mijn jongevriendy''hernam deHo1lander,,,en veroorloofmij,u nog eenvraag tedoen.''
,,spr
eek, mijnheer Van Mitten, maar een beetje

gauW.$#

Gij kentwaarschijnlijk deze zonderlinge provincie

,,

M ingrelië niet?''

#'Jawel,zoo wat.''
s
,,Dat i

de landstreek die besproeid wordt door de

dichterlijke Pahsa,waarvan degoudlovertjesweleerop
de wit marmeren trappen der paleizenTdie langs haar
boorden verrezen,kwamen aanspoelen.,
11Inderdaad.''
1:Hier werd de legendarische Colchisgevonden,waar
Jason en'
zijn Argonauten,door de toovergodin M edea
geholpen,het kostbare guldenvlies kwamen veroveren,
dat door een verschrikkel
ijken draak verdedigd werd,
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de Turken,noch de H ollanders vonden dit m aal lekker.
Den volgenden m orgen,om negen uur,ging men w eer
OP W eg.
Otchemchiri,de districtshoofdstad,werd zonder oponthoud voorbijgereden,evenals hetop een tw aalftal

wersten verder liggende Hori, welks Byzantijnsch

heiligdom verdiendebezochttew orden,m aarw aarm en

wegens gebrek aan tijd niet kon stilhouden.Verder
passeerde m en ook nog op di
en dag Gajida en Anaklifa.
Het w as w e1 de langste étappe,w elke dien dag afgelegd w erd;althans m en reed,en duchtig ook,hetgrootste aantal uren. M aar de reizigers bereikten dan ook
tegen elf uur in den avond de grens van Abkasië;zij

x

waadden doorderivierIngourenhieldenvijf-en-twintig

w ersten verder stil te Redout Kalé, hoofdplaats van
M ingrelië, een der provinciën van het gouvernement
Kautaïs.

De weinige nachtelijke uren,die zijdaarstilhielden,
werden aandenslaap gewijd.Van M itten evenwel,hoe
vermoeid hijook was,stond desmorgensheelvroeg op,
ten einde ten minste een nuttig uitstapjev6érzijn vertrek te doen.Maar hij vond Ahmet,die even vroeg
opgestaan wasa1shij,ook terbeen;terwijlheerKeraban nog rustig sliep in de geschikste kam er van de
voornaam ste herberg van de plaats.

Reedsop?''vroeg Van Mitten,toen hijAhmetontwaarde,die uit wilde gaan.j,Heeftmijn jonge vriend
hetvoornemen opgevatom mijbijmijn morgenwandeling te vergezellen?''

Daartoe heb ik geen tijd,''antwoordde Ahmet.,,Ik

,y

m oet zorg dragen,dat de m ondbehoeften in het post-

rijtuigvernieuwd enaangevuld worden.W ijzullenweldrà de grenzen overschrijden en op Turksch grondgebied aankomen.Het zou niet gemakkelijk zijn,in de
woestenijen van Laristan en van Anatolië levensmiddelen te vinden.Gijzietduswel,datik geen oogenblik
te verliezen heb-''

#:M aaralsgedaarmeeklaarzijt,''hernam'deHollan-
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zonder nog te spreken van de vreeselijke stieren,die
fantastische vlam m en spogen-''
#$Ik ontken dat niet...''

Hetishierin ditgebergte,hetwelk gijdaarbijden

,,

horizon tegen de lucht ziet afsteken, op de rots van
Khom li,w elke de nieuw ere stad Koutaïsbeheerscht,dat

Promotheus,zoonvanJaphete'
nClymena,nastoutmoe-

dig hethem elsche vuurgeroofd te hebben,m etketenen
vastgeklonken werd, w aarna hem een hongerige gier
het steeds aangroeiende hart afscheurde en verslond.''

Al1es zeerwaar,mijnheerVan Mitten,maarik her-

,,

haal,datik zeerveelhaastheb.W aar w iltge toch m et
dieArgonauten-en diePromotheus-geschiedenisheen?''

Luister,mijn jeugdige vriend,''antwoordde de Hollander,die zijn gezichtin debeminneli
jkste plooizette.
Mijdunkt,dat eenige dagen hier in dit gedeelte van
M ingrelië en w e1 beschouwd ook in het Koutaïsche,
goed besteed zouden kunnen w orden om onze reis zoo

aangenaam mogelijk te...''
,,Gi
j stelt dus voor,''vielhem Ahmet in de rede,
,,eeni
ge tijd te RedoutKaléteverwijlen?''
Oh!vierofvijfdagen zouden voléoendezijn...''
,jzoudt ge mi
jn oom Keraban datdurven voorstellen?''vroeg Ahm etschamper.

lk?...God bewarel...Nooit,jonge vriendl''ant-

,,

w oordde de Hollander. ,,Dat zou w eer aanleiding tot
krakeelen geven. En sedert dien betreurensw aardigen

twistom de takabsoorten,heb ik mijstellig voorgenomen,mijin geen woordenwisseling,hoegenaamd ook,
metdien voortreffelijken man in te laten.''
D aar zult ge wijsmee handel
enl''
htaar ik wend me thans niettotden schrikkeli
jken
Keraban,doch tot mi
jn jeugdigen vriend Ahmet.''
,,zi
etge,mijnheerVan Mitten,daarin vergistge u,''
antwoorddeAhmet,terwijlhijdenHollanderbijdehand
greep,,,U spreektnu niettotuw vriend,maar...
X aar?''

TotdeverloofdevaqAmasia,mijnhevrVapMitjvn,

jj
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en u w eet heelgoed,dat de verloofde van Am asia geen
uur,geen m inuut te verliezen heeft.''
Daarop snelde ARmetheen om zich m et de toebereidselen tot het vertrek bezig te houden.Van M itten, die

vrijbooswas,zagzich genoodzaakt,naeenkortewandeling,in gezelschap van zijn trouwen bediende,naarde
pleisterplaats terug te keeren.
Tegen tw aalf uur 's m iddags w aren de reizigers

gereed om te vertrekken.Hetpostrijtuig was door de
dorpstim m erm an terdege onder handen genom en en
nagezien,zoodat er geen enkele vrees bestond,dathet

op de lange trajecten,die men n0g afte leggen had,
eenig ongevalzou krijgen.Dank zijde voorzorgsmaatregelen van Ahmet, die aan alles scheen te denken,
w asook de proviandkist ruim voorzien,zoodatde inwen-

dige mensch onderweg geen gebrek behoefde te lijden.
D e heer Keraban w as uiterst tevreden, dat de reis
onder zulke gunstige omstandigheden volbracht w erd.

W atzou zijn Turksche stijfhoofdigheid gestreeld worden,a1shij,na de reiszonderongelukken volbrachtte

hebben,op den linkeroevervan den Bosphoruskon ver-

schijnen en daar naarhartelust den spot kon drijven
metde belastingambtenaren van Constantinopel.
D aar Redoet-Kalé ongeveer negentien w ersten van
de Turksche grens gelegen was,kon de koppigste aller
M uzelm annen er op rekenen, binnen de vier en tw intig

uurweervoette zetten op vaderlandschen bodem;hij
zou zich dan w eer geheel thuis gevoelen.

Kom Ahmet, laat ons wat voortmakenl''riep hij

,,

koed gemutsttotzijnneef.,,En datAllahonsookverder
in zijn almachtige bescherming nemel''
Ik vind het best,w aarde oom l''

En gevolgd door dei bedroefden Van Mitten,die te
vergeefs poogde,den legendarischen top van den Kaukasus te ontw aren, w aarop de heiligschennende Pro-

motheuis zijn proefneming zoo zwaargeboethad,stegen Keraban en Ahmetin hetrijtuig,datonmiddellijk
vertrok.
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De zw eep des postillons knalde door de lucht, de
krachtige, volbloed paarden hinnikten en in gestrekten
draf ging het voore aarts.
'

Een uurlatertrok hetgostrijtuig overde grensvan

Goeriel,een landstreek,d1e in 1801bijM ingreliëw erd
gevoegd.Potiisde hoofdstad dezerprovincie.Hierzij
opgem erkt, dat Poti door een spoorw eg rechtstreeks
verbonden is m etTiflis,de hoofdstad van Georgië.

Na een uurte hebben doorgereden hield hetrijtuig
stilvoor den spoorweg van Potinaar Tiflis,bij een
punt,waardestraatweg denspoorweg snijdt,ongeveer
een werst'
voorbijhetstationvan Sakario.Daarvoerde
de w eg over de spoorbaan die overschreden m oestw orden!w ilde m en hetop den linkeroever der riviergelegen

Potllangs den kortstmogelijken weg bereiken.
De.paarden stonden dus stilvoor den slagboom ,die
de spoorbaan afsloot.

De voorraampjes van het rijtuig waren neergelaten,
en wel zoodanig,dat de heer Keraban en zijn beide
tochtgenooten alles konden zien w at er op den w eg
voorviel.
De postillon riep den spoorw egw achter, die echter
eenige m inuten op zich liet w achten.

Keraban stak hethoofd doorhetportierraampje.
Metwoedende stem vroeg hij:
W aar zit die dekselsche kerel? Zullen w e nog lang
op hem m oeten w achten?''
De slagboom bleefechter neergelaten.
Van M itten meende de reden te kennen.

$2W aarschijnlijk komterbinnen eenige minuten een
treln voorbij,''merkte hijop.
W aarom moet er een trein voorbijkomen?'' was
Keraban's w edervraag.
D aarop m oest de Hollander het antwoord schuldig

blijven.

Intusschen begon de postillon uit alle m acht te
schreeuwen, maar de wachter kwam niet. Trouwens,
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in den geheelen omtrek vanhetbaanwachterhuisjewas
geen levende zielte bekennen.
Dat Allah hem den nek omdraaiey'' riep Keraban
buiten zich zelf. ,,A1s die vervloekte kerel niet direct
kom t,za1ik zelfden slagboom openen-''

Slechts metde grootste moeite kon Ahmetzijn oom
weerhouden,de daad bijhetwoord te voegen.
'#Kalm te,beste oom -''
##Kalm te?...

Eindelijk kwam de spoorwegwachter uit zijn huisje
en liep op hetrijtuig toe.
Kunnen wijpasseeren,jaofneen,''riep Keraban.
zeker kuntu dat.De trein van '
Potikomteerstover

,

tien minuten voorbij-''

Open den slagboom dan.''

Dat zal ik doen-''
En de m an liep naarden slagboom die den overkant
van den weg afsloot,opende hem en kwam terug om het
zelfde te doen m etden slagboom ,die depaarden tegenhield. Dit alles geschiedde m et de m eest volm aakte
kalmte die men zich kan denken,d.w .z.metde kalmte
van een beam bte,die zich van het ongeduld van het.
publiek albitter weinig aantrekt.
Keraban kookte van woede.

Eindelijk waren beide slagboomen open en was de
weg vrij,zoodathetrijtuig despoorbaan opreed.Doch
op hetzelfdeoogenblik verscheen aan deoverzijde der
spoorbaan een troep reizigers.Een Turksche heer op
een prachtig paard gezeten en gevolgd door tw ee andere ruiters, was op het punt, den overgang van de
spoorbaan te betreden.

Hetwas klaarblijkelijk een zeervoornaam heer.Hij
was ongeveervijfen dertig jaar,had een zeer rijzige
gestalteen droeg hethoofd fierin den nek.In zijn edel
gelaatschitterden eenpaarhartstochtelijkeoogen.Tusschen zijn halfgeopende lippen,die waarschijnlijk nog

no
oitgeqlimlachthadden,werdentweerijenhagelwitte
tanden zlchtbaar.In het kort,deze man zag er uitals
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iemand,die gew oon is te bevelen en tevens gew oon is,
dat deze bevelen,hoe zonderling, eigenzinnig, w ispelturig en onrechtvaardig ze ook m ochten w ezen,blindelings w erden ten uitvoer gebracht.
De vreemdeling droeg een eenvoudig reiskostuum ,

geheelvervaardigd volgens de coupe der rijke Turken.
Ongetwijfeld trachtte hij onder zijn eenvoudigen,donkerenkaftan,dienhijdroeg,zijn voornamepersoonlijkheid te verbergen.

Juistop hetoogenblik dathetrijtuig hetmidden der
spoorbaan bereikte,kwam ook deruiterstoetterplaatse.

Daarhetdoor den nauwen overgang onmogelijk wass
elkaartepasseeren,moestofhetrijtuig ofderuiterstoet
wijken.
Het postrijtuig had halt gehouden, welk voorbeeld
doorde ruiters gevolgd werd.Aâaar hetscheen niet!dat
de vreem deling van plan was, een stap achterult te
doen.H ier stond Turk tegenover Turk!dw.z.stijfhoof-

digheid tegenoverkoppiyheid en zoo lets moestnoodzakelijkerwijze totverwlkkelingen leiden.

G aat uit den w egl'' riep Keraban den ruiters toe,
w ier paarden m et de koppen tegen die van de koetspaarden stonden.
j
'
f uit den w eg!' riep de vreem deling, die
,,Gaat zel
geen pas achteruit w ilde doen.
Ik ben het eerst aangekomen-''
D an zultu als tw eede vertrekken-''
Ik ga nietterugl''
Ik ook nietl''
De tw istscheen ernstige vorm en te zullen aannemen.
Ahm etw ilde tusschenbeiden kom en.

0om,''zeihij,,ywatkan hetons eigenlijk schelen...
Juist,mijkan hetzeerveelschelenl''

Beste vriend...''sprak Van M itten sussend.
Laatm e m etrustl''w ashetsnauw ende antw oord.
Nu kw am de baanw achter aangeloopen.

Heeren,''riep hij,,,je zultu moeten haasten;de

trein van Potiza1dadelllk hierzijn.''
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Maar Keraban was reeds uit hetrijtuig gestapt en
staptetOeophetpaardvan den vreemdeling,dathijnu
bij de teugels greep.
W iltu mijden weg vrijgeven?''riep hijbuitenzich
zelf van w oede.
N ooit!''
'
D at zullen w e zienl''
Goed;datzullen w e zienl''
/1U kentKeraban nog nietl''
En u kent Saffarnog nietl''

Het was inderdaad Saffar, die een toertje maakte

doorhetKaukasusgebergte.
M aar de naam van Saffar,de naam Van den m an die
hem op de laatste pleisterplaatsen de beste paarden

voorden neushad weggekaapt,deed Keraban zijn bezinning geheel en al verliezen.
Zoo,bentu de heer Saffar?''
))O m u te dienen-''

W elnu dan,mijnheer Saffar:achteruitl''
Vooruitl''

En Saffar gafzijn volgelingen een teeken,om zich
m etgew eld een doortocht te banen.
Ahm et,Van M itten,De Bruin en Nizib,die we1inzq-

gen, dat Keraban nooit rou toegeven, maakten zich
gereed,hun reisgenootterhulp te komen.
Op het zelfde oogenblik klonk reeds het fluiten van
den naderenden trein.
')Achteruitl''riep Keraban.
Achteruitl'' riep Saffar.

Hetgegilder locomotiefwerd duidelijker.De trein
verscheen bijeen kromming van den weg...de baanwachterzwaaide metzijn seinvlag,teneinde den trein

tot staan te brengen...het w as echter reeds te laat...

de trein wasnu vlakbij.
Toen Saffar inzag,dathijgeen tijd zou hebben,de
spoorbaan overte '
steken,deinsde hij met zijn paard

eenige stappen achteruit.D e Bruin en Nizib w aren ter
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zijdegesprongen,terwijlAhmeten VanM itten Keraban
van

den gevaarvollen w eg trokken.

Op ditoogenblik stormde de trein voorbij.M aar in
hetvoorbijrijden raakte de achterste waggon hetachterste gedeelte van hetpostrijtuig,datde postillon niet
geheelterzijdehad kunnen brengen.ln een ommezien
1ag hetfraaie rijtuig verbrijzeld aan den weg.
Keraban had zijn beheersching nu geheelen alverloren.ln blinde woedeliep hijop zijn tegenstandertoe
enwildezich op hem storten.Doch dezegafzijn paard
de sporen, en reed m et een m inachtend gebâar de
spoorbaan over,zonder zelfs een enkele m aaleen blik
achter zich te w erpen.
0, die lafaardl... riep Keraban, ,,A1s ik hem ooit

tusschen de handen krijgl...''
M et dat alhebben we geen ri
jtuig meerj''merkte
Ahm et verdrietig op.
:3Dat doet m inder ter zake. Ik ben het eerst gepasseerdl''
Dit antw oord teekende den Persoon van den heer
Keraban.

O p dit oogenblik naderden eenige kozakken,die in

Rusland de rolvan gendarmen vervullen.Zijhadden op
korten afstand alles gezien w at er op den spoorw eg
w as voorgevallen en reden op Keraban toe om hem te
arresteeren.
1

Dezeprotesteerde zoo heftig a1shij,
kon,terwijlook

de neefen de vriend tusschenbeiden trachten te kom en.
M aar dit alles hielp niets.Keraban moestm ee.H ierop

begon de koppige kerelzich te verzetten,hetgeen zijn
misdrijfnog ergermaakte.W antten eerstehad hijinbreuk gem aaktop de bepalingen ten opzichte derspoor-

weg-overgangen ennupoogde hijzichtegendeautoriteiten te verzetten.
M en kan evenm in redeneeren m et een kozak a1s m et
een gendarme of m et een doodgewonen veldw achter.

Zulkemenschen begrijpenhettochniet.En ondankszijn
verzeten zijn goed recht,moestKeraban wijken voor
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hetbruutgeweld en werd hijmedegenomen naarSakario. Van M itten, Ahm et en de beide bedienden bleven

verbijsterd achter.
Zijberaadslaagdenwathen nutedoenstond,Keràban
moestin iedergevaluitzijn'
neteligepositiegeredworden.
Zijwarennogbezig methunbesprekingen,toen detr.
ein
van TiflisnaarPotihen in vollevaartvoorbijstoomde.
Zij keken..
Aan hetvenster van een derw aggons verscheen het

verwilderde'gelaatdes heeren Keraban.Hijwas rood
vantoorn,zijnoogenwarenmetbloedbeloopen.Hijwas
geheelbuiten zich zelf en dat nog niet eens zoo zeer om

zijn arrestatie dan weloverhetfeit,dathijdoorde vervloekte kozakken genoodzaakt was,in een spoortrein te
reizen.
D e achtergeblevenen hadden spoedig een besluit ge-

nomen.Zijlieten de stukken van hetpostrijtuiq achter,
huurden een kar en reden regelrecht naar Potl,w elke

stad op ongeveer zes m ijl van de plaats des onheils
gelegen w as.
Ter plaatse aangekom en,begaven de vrienden zich

terstond naarhetpolitiebureau,teneinde de invrijheidstelling van Keraban mogelijk temaken.
M en deelde hen op het politiebureau m ede, dat de
heer Keraban eerst een boete had m oeten betalen w e-

gens verzet tègen de kozakken,vervolgens een tweede
boete,wegens overtreding van het spoorw egreglem ent

en daarna was hijaan de kozakken overgeleverd,die
hem a1s lastige vreemdeling zoo spoedig mogelijk over
de grenzen zouden zetten,

Aandegrenszoudenzijhunvriend weerin ontvangst
kunnen nem en.
Ahm et vroeg eveneens,wat er van den heer Saffar
w as gew orden.
M en vertelde hem,datdeze heer Potireeds verlaten

had.Hijhad juisteenigeminuten geleden plaatsgenomen op een stoomboot die hem naar Trebisonde zou
brengen.

TNUEED E D EEL
SCHIPBREUK EN REDDING.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
D e verbannen Turk.

Delezerza1zich waarschijnlijk noy we1herinneren,

hoeonze Rotterdamsche vriend Van M ltten teleurgesteld

was,omdat hij de bouwvallen van Colchis niet kon
bezoeken.

Hijhad toen hetplan opgevat,zich daarvoorzooveel
mogelijk schadeloostestellen,doorde in degeschiedenis zoo beroem de Phasa te gaan bezoeken,w elke rivier
zich, thans onder den m inder schoon klinkenden naam

van Rion,bij Potiin de Zwarte Zee stort.
En totzi
jn spijtwasdewaardigeHollanderwederom
verplicht, zijn hoop op te geven.Drommels,het zou
anders welte pas zijn gekomen thans de voetstappen
van Jason en derArgonauten te gaan drukken,waar
deze stoutmoedige helden het Gulden Vlies van Eson
hadden geroofd.Neen,er vielnu heusch w e1w atanders
te doen,n.1.Potizonderuitstelte verlaten en hetspoor
te volgen van den heer Keraban,waar deze zich in de

nabijheidderTurksch-Russischegrensmoestophouden.
Zooals gezegd,w asditeen nieuw eteleurstelling voor

den heerVan Mitten.Hetliep tegen vijfuurin denna-

middag.Menrekendeerop,denvolgendendaq,13Sep-

tember,bijzonsopgang te vedrekken.Van Mltten kon

van Potidus niets anders bewonderen dan den openbaren tuin,de eigenaardig op palen gebouwde huizen,
'
de breede straten,die door grachten omzoomd waren
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w aarin duizenden kikkers kw aakten,de druk bezochte
haven, benevens de prachtige, m odern gebouw de en
ingerichte vuurtoren.
D e Rotterdam sche tabakshandelaar w as bijna ontroostbaar over het feit,dat hem zoo weinig ti
jd over-

bleef.Hijtroosttezich echtermetdegedachte,zoo snel
mogelijk deze streek te ontvluchten,die doormoeraskoortsen zeer ongezond wçrd gem aakt.
Intusschen stelde Ahm et alle pogingen in het w erk,
een voertuig m achtig te w orden,om de reis zoo spoedig

mogelijk te kunnen hervatten.Nu datde gemakkelijke
reiskoets door de schuld van den eigenaar geheel vernield w as, zou men zich zelfs tevreden gesteld hebben
m et een soort inlandsche ossenw agen, die w elisw aar

minder gerieflijk was ingericht en waarmede men wel
m inderspoedig vooruit zou komen,doch die in elk geval

de mogelijkheid bood, den heer Keraban zoo spoedig
mogelijk te bereiken.
T ot zijn ongenoegen m oest de verloofde der schoone
Am asia echter vaststellen, dat nergens in het dorp een

reiskarofiets dergelijks te krijgen was.Kortbesloten
vattehijdus hetplan op,hettrajectvan Potinaarde
Turksche grens,ongeveer twintig mijl,te paard afte
leggen.ZoowelhijzelfalsNizib waren uitstekende rui-

ters en zouden hetplan zonderdem inste hinderten uit-

voerkunnen brengen.Toen hijermetVan Mitten over
sprak,gafdezetoe,inzijnjeugd eenigerijlessen tehebben genom en.W atD eBruin aangaat,deze zou uitaan-

hankelijkheid voor zijn meester, het gezelschap wel
volgen.
Nadat m en een en ander besproken had, ging Van
M itten een w andeling door de stad m aken.De Bruin
vergezelde hem dezen keerniet.
Hoe kw am dat?
W el in De Bruin's brein had een alleszins verklaar-

baardenkbeeldpostgevat.W aseraltePotigeenrijtuig
van welken aard ook,geen karteverkrijgen,dan was
er wellicht toch een weegschaal.Dat zou voor onzen
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verm agerden Hollander nu ofnooiteen gelegenheid w ezen om het verschilvan zi
jn tegenwoordigezwaarte,in
vergelijking metzijnvroegergew icht,tew eten tekom en.
De Bruin had dus op zi1
-n beurt het hotel verlaten,

maardaarbijzorg gedragen,zondererietsvan te zeggen,den reisgidsvan zijn baasmedetenemen,ten einde

de berekening van de Russische gew ichten, w elker

waarde hij niet kende, in hc ne verhouding tot de
Nederlandsche te kunnen m aken.
Op de kaden eener haven,daar w aar de am btenaren
van de in-en uitgaande rechten hunne kantoren hadden,

zouwelsteedseen dierweegtoestellentevinden zijn,op
welker schalen een mensch zich gemakkelijkerwegen
kon.
De Bruin w as daarom trent dus niet verlegen.D oor
m iddelvan eeni
gekopeken verzekerdehijzich den bijstand dier am btenaren. M en zette een eerbiedw aardig

zwaar gewicht op een der schalen van het weegtoestel
en D e Bruin klom , niet zonder eenige Ongerustheid in

zijn binnenste te voelen,op de andere.
De schaal,w aarop het gew icht geplaatst w as,bleef

totzijn grootongenoegen a1s hetware aan den grond
genageld.W elke moeite De Bruin zich ook gafom zich

zwaarderte maken hijverbeeldde zich onder anderen,dathijerin slagen zou doorzich op teblazen
hethielp niets

hetgew ichtrees geen halve streep.

Duivelsl''momgeldehij.,,Datishet,watikvreesde-''

Een lichter gew lcht verving het eerstbedoelde op de
schaal...Helaas,deze bew oog zich niet.

ls hetmogelijkl''riep De Bruin uit,die zijn bloed
voelde verstijven.
In ditoogenblik vestigdezich zijn blik op een goedig
gezicht dat hem met een bijzondere welwillendheid
aanstaarde.

Baasl''riep hijuit.

Het w as inderdaad Van M itten, die al w andelende

toevalligopdekade,juistbijdeplekwaardeambtenaren
bezig warenzijn knechttewegen,verzeild geraaktwas.
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##Baas?''herhaalde De Bruin,,,u hier?''
,J
a, ik hier,''antwoordde Van M itten.,,Ik zie met
genoegen datje bezig wasmet...''
1,Metme te wegen...juistl''

#$En watis er de uitslag van?...''
tslag?...de uitslag?...w el,die is tot nu toe,
,,De ui

datikeraantwijfel,oferweleen gewichtlichtgenoeg
bestaatom de zwaarte,die mijnog overblijft,aan te
duiden!''
'De Br
uin gaf dat antw oord m et zoo'n naargeestige

gelaatsuitdrukking en metzoo ietslijdendsin zijn stem,
datVan Mitten doorhetdaarin opgeslotenverwijtdiep
getroffen w erd.

'#W atl''zeihij,,,zoujesedertonsvertrek van Rotterdam zoodanig vermagerd zijn,arme De Bruin?''
Oordeelerzelfover,baasl''

M en had juist e:n derde gewicht,veellichter dan de

beide anderen,die het vervangen m oest,op de schaal
vaa hetw eegtoestelgeplaatst.
Dezen keer w erd dit langzam erhand door D e Bruin
om hoog gehaald,zoodatde beide schalen in evenwicht,
in een en het zelfde denkbeeldig plat vlak terecht
kw am en.

Eindelijk,Goddankl''zeiDe Bruin.,,Maarhoeveel

,,

weegtditgewicht?''

Het vertegenwoordigde een zwaarte van juist vier

Russische pouds,nietmeerofnietminder.

VanMittengreep dadelijkden reisgids,dienD eBruin
hem toereikte,om de vergelijkingstafelder gew ichten

van de verschillende landen op te zoeken.
W elnu,baas?''vroeg De B ruin,die van nieuw sgierigheid,m aar toch ook w e1ietw at van angsttrilde.
$1Hoeveeli: een Russisch poud?''
Ongeveerachttien en drie kw artN ederlandsch pond
ofkilogram,''aniwoorddeVanM i
tten,naeen oogenblik
bijzichzelven gerekend te hebben.
En datmaakt?...''
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Dat maaktjui
stvijfen zeventig Nederlandsche of
ongeveer honderd en vijftig oude pondenl''
DeBruin slaakteeen wanhoopskreet.Hijsprong van
de w eegschaalaf,zonder er op te letten,dat de andere,
die het gewicht droeg,m et kracht op den grond neer-

kwam,en vielzelfhalfonmachtig op een nabijstaande
bank.

Honderd en vijftig pondenl''herhaalde hij,alsofhij
een gedeelte van zijn leven verloren had.
En inderdaad.De Bruin,diebijzijnvertrek van Rot-

terdam vier en tachtig kilogz
ram of honderd acht en

zestig pond gewogen had,haàlde thansslechts vijfen
zeventig kilogram ofhonderd en vijftig pond;hijwas
dus achttien pond verm agerd!En datin zes en tw intig

dagen!Bijhetdoeneenerreisdiebetrekkelijkgemakkelijkgeweestwasengeenwezenlijkeontberingen envermoeienissen opgeleverd had!En nu,terwijlhetslechte

gedeelteginq beginnen!W aarmoestdatheen?W atzou

ervandatbulkjeworden,datDeBruinmetzooveelzorg
zelf had verzorgd en gekweekt,waarvoor hijtwintig

jaren noodighadgehad,om hetzoo'n behaqelijkerondheidtedoenverkrijgen,endaartoeeenwelbegrepen gezondheidsleer had m oeten volgen!H oeveelzou die buik
nog m oeten dalen onderdateerzaam gem iddelde,w aarin

hijhem tothedenhadwetentehouden?Hoeveelzouhij
verm ageren,nuvooral,w aardereis ondergeheelnieuw e

en moeilijkeromstandigheden zou worden voortgezet?
Neen,datliep toch de spuigaten uit.Erm oest absoluuteen einde kom en aan dithondenleven.

1,Mijnheerj''zeihijtotVan Mitten,,,er is een grens
vooralles,zelfsvoorde menschelijkedwaasheden.W ij
zullen nietverder reizen!
Van M itten bleef kalm.

W atben je dan van plan,mijnjongen?''

,,

##Ik?''

Ja;heb je soms lust,je in dezen vergeten uithoek

,,

van den Kaukasus te gaan vestigen?''

Datin geen gevalmijnheer!Maarik stelvoor,dat

,,

-
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weden heerKeraban en zijn neefstilverderlaten reizen.
W ijnemen heeleenvoudig de packetboot,die ons gemakkelijk en snelnaarConstantinopelterugbrengt-''
1,M aar beste jongen,dat gaattoch nietl''
))W aarom niet,mijnheer?''
,,l
k kan mijn vriend toch nietin den steek laten!''
D e heer Kcraban is uw vriend niet,mi
jnheer.Hijis

slechts zijn eigen vriend,een m an,die slechts rekening
houdt m etzijn ei
gen bekrompen wenschen,zonderooit
aan anderen te denken.Zooeven *zeiu,datdrievierden
van de reis reeds achter den rug 1S.W elnu,ik verzeker
U, dathet laatste kw artveelonaangenamerza1zi
jn dan
het tot nu toe afgel
egde traject.
Ten slotte zeiVan M itten:

Beste De Bruin,eris een noodzakelijkheid,die mij

aan vriend Keraban bindtl''

Een noodzakelijkheid?''
JKiSt!'>
En m ag ik vragen,welke,mi
jnheer?''
Van M itten dacht een oogenblik na.

Eindelijk antwoordde hij:
7!Toen i2 Rotterdam verliet,heb ik bijvergissing te
welniggeldbijmegestoken,zoodatmijnbeursnubijna
geheelleeg is.''

U kunttoch geld Opnemen bijuw bankierte Con-

,,

stantinopel?''
Dat gaatnietl''

W
aarom niet,mijnheer?''
'
Omdat mijn storting te Rotterdam nOg niet overgemaaktkan zijn.''
,,zoodatwi
jgedwongen zijn...
,,Bi
j vriend Keraban te blijven of hem om geld te
,

verzoeken,beste De Bruin-''

W elnu, met dit argument kon de brave jongen al
evenminvredehebben,wanthijwaserstelligvanovertuigd,dat,zoo zijn meesterKeraban weerzag,deze in
geen geval geld zou leenen, om daarvoor gebruik te
gaan m aken van den spoortrein ofde stoomboot.
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M aar w atm oest er dan gedaan w orden? Zich tot den

jeugdigen Ahmet wenden met het verzoek om geld?
Deze zou alevenmin bereid zijn,iemand de middelen
te verschaffen om zijn oom in den steek te laten.Ook
daar viel in het onderhavige geval niet aan te denken.
Ten slotte dachtVan M itten een goede invalte hebben

gekregen.Hij zou naarKeraban gaan en deze vertellen
dathijte ziek was,om den weg verderop die manier
afteleggen.W as hijziek,dan zou zijn vriend hem in

geen gevalhetbenoodigde geld voorde reis w eigeren.

Drommels,''dachtDeBruin,terwijlhijzich achter

,,

de Ooren krabde... dat kan een fraaie geschiedenis

worden...de baaszou Keraban vertellen,dathijzich
nietprettig gevoelt...waar hijerzoo stevig en sterk

uitziet a1s de Delftsche Poort aan den Coolsingel te
Rotterdam ?
Detrouw e bediende ginç erechternietverderop in
e
n
voljdezijn meester zwilgend naarhethotel.Na den
eten glng m en vroeg naar bed,daar het voor de reizigers w eervroeg dag zou zi
jn.
De kastelein kw am hen 's m orgens wekken m et de
boodschap,dat er vier gezadelde paarden voor de deur
stonden.M en had het gezicht van De Bruin eens moe-

ten zien,toen hijte paard moeststijgen.Gelukkig dat
het een oude knol w as, w aarvan m en geen vrees behoefde te hebben, dat het op hol zou slaan.
Hetwaspreciesvijfuur'smorgens,toen de vrienden
zich op weg begaven.Tegen achtuur had men twintig

wersten afgelegd en werd het ontbijt genuttigd.Na,
nogmaals vijf en dertig wersten te hebben gereden,
bereikte hetgezelschap om twee uurin den middag de
stad Batoem ,in Noord Lazistanië.

Ahmethad haast,zich zoo snelmogelijk bijzijn oom
te voegen,zoodatm en zich nietlang teBatoem ophield.
In gestrekten drafreed men nog dertig wersten verder
en kwam tegen zesuur's avonds aan de lang gezochte
Turksch-Russische grens.

Daarvond men een man,onderhetvaderlijk oog van
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een detachem ent kozakken. De m an zat een tiental

metersvan zijn bewakersverwijderd en welzoodanig,
dathij metbeide voeten den Turkschen bodem drukte.
Deze m an w as de heerKeraban.

Nauwelijks hadden onze vrienden hem ontwaard,of
zijspoorden hun paarden totgrooteren spoed aan.

Ahmetwas de eerste,dievan z'
ijn rijdiersprong.Hij

w erd gevolgd door Van M itten.
Oom !'' riep de een.
1)Beste vriendl'' riep de ander.
Keraban greep de hem toegestoken handen en w ees
met een gebaarvan m achtelooze woede en m inachting

naarde kozakken,die eenige meters van hem verwijderd stonden.
#)In den spoortrein!...

Hijkon nauwelijks uitzijn woorden komen.
n1In den spoortreinl...die bandieten hebben mij in

den spoortrein gestoptl...
Deze m anier van reizen scheen hem zoo onwaardig,

dathijzljn woede nauwelijks luchtkon geven.
Ahmet koos de verstandigste partij,door zijn oom
gelijk te geven.
Ja,beste o0m,''antwoordde hij,y,zoo'n maniervan

reizen komt niet overeen met de waardigheid van een
rechtgeaard M uzelm an-''
Volkomen juist,beste neef!'
'
Van Mitten m eende te m oeten vragen,ofzijn vriend
geen ongeluk overkomen was.M aar dat maakte den
Turk nog woedender. Het reizen per spoortrein was

volgenshem alerggenoeg,zoodatdetreinzijnentwege

best had kunnen derailleeren.
Ahm etpoogde een andere w ending te geven aan dit

gesprek,datden gemoedstoestand van zijn oom slecf
hts
kon verergeren.

0om,''zeide hij, ik geloof te kunnen verzekeren,
datgijmijnheerVan M itten slechtbegrepen hebt-''
W aarlijkl''

1)Ofbeter?mijnheerVan Mitten heeftzich verkeerd
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uitgedrukt!Hijgevoelt,evenals ik,een diepgew ortelde
verontw aardiging ten opzichte derbehandeling,die deze
vervloekte Kozakken u hebben doen ondergâan.'
'
Gelukkig w erd ditalles in de Turksche taalgezegd,
zoodatdie ,,vervloekte Kozakken,''die nog steeds in de
nabijheid waren,erniets van verstonden.
,,Maar goe
d beschouwd,oom, moet gij u tot een

anderw enden,dievan ditalles deoorzaak is.Een ander

isverantwoordelijk vooralhetgeen uoverkomt.Datis
dieonbeschoftekerel,dieu den toortochtbijde spoor-

baan te Potibetwistte.Datis die Saffarl''...

a,die Saffarl''riep Keraban uit,wienswoede door
,,J
zijnneefzeerbehendig opeennieuw spoorgevoerd werd.
a,duizendmaalja,datis die Saffarl''haastte zich
,,J
Van M itten aan te vullen. ,,Dat is het, wat ik straks
wildezeggen,vriend Kerabanl''
Die schoftige Saffarl''zeiKeraban.
9,D ie schoftige Saffarl''herhaalde Van M itten op den-

zelfden driftigen toon van zijn vriend.
Hijhad nogeenveelscherperbijvoeglijk naamwoord
w illen bezigen;maarhi
jvond ergeen.
A1swijhem ooitontm oetenl''zeiAhmet.
E n niet naar Potite kunnen 'terugkeeren,om hem
,

zijn onbeschoftheid betaald te zettenl''riep Keraban
uit,'' om hem uit te dagen, om hem het hart uit het
lichaam te scheuren, om hem in beulshanden over te
gevenl''
Om hem te doen spietsenl...''meende Van M itten,

die zich afschuwelijk wreed aanstelde, alleen om de
verloren vriendschap terug te winnen.
tvoorstel,dat- m en za1hetm oeten erkennen ,,Di

zoo bijuitstek Turksch was,bezorgde hem een hartelijken handdruk van zijn vriend Keraban.
#,H etzou geheelvergeefs zi
jn,oom,om in ditoogen-

blik dien Saffar te willen opzoeken,''zeiAhm et.
,#En waarom,neef?''
,de kerelis niet meer te Potiy''hernam Ahmet
,,W el

Toenwijeraankwamen,hadhijzichreedsingescheept

,,
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aan boord van een der pakketbooten, die den dienst
langs de kust van Klein Azië verrichten-''
ein Aziël''herhaalde Keraban.
,L
' angs de kust van Kl

M aaris datde reisroute niet,die wijvolgen?''

,,

Inderdaad,oom -''

W elnu,a1s wij dien schoftigen Saffar op ons pad
ontmoeten.Allah bismillah-l-lahi!Dan,bij Allah,dan
zalhijervan lusten!''
Na die heilige woorden uitgesproken te hebben,die

een verschrikkelijken eed bijGodsnaam bevatten,kon
heerKerabanniets sterkeruitbrengen.Hijzweegdan ook.
M aarhoe zou men nu verder reizen,nu onze reizigers

geen postrijtuig meerhadden? M en kon toch onmogelijk

heer Keraban ernstig voorstellen, die geheele reis te

paard af te leggen.Dat zou zijn zwaarlijvigheid niet
gedoogen.En zoo hij zich daarboven op zoo'n paard
zekernietop zijn gemak zou gevoeld hebben,hetarme
dier zou onder dien last nog veelm eer geleden hebben.
Er w erd dus afgespro/en, dat m en naar Choppa zou
gaan, een klein m arktvlek,dat het m eest nabi
jgelegen
w as.D itgold m aarw einige wersten en diezou Keraban
te voet afleggen. '
Hetzelfde zou De Bruin ook doen,

wantdie voelde zijn ledematen dermate gebroken,dat
hijonmogelijk wederin hetzadelkon komen.
Gijzoudt Keraban geld vragen?''zeide hijtotzijn
baas,dien hijterzijde geroepen had.
Ja,te'
Choppa,''antwoordde Van Mitten.

Drommels,hijzaçmetzekereongerustheidhetoogen-

blik naderen,dathlj die teere snaar zou moeten aanroeren.

Eenige oogenblikken later stapten de reizigers den
w eg op,die langs de zeeoevers van Lazistanië voerde.
Bijhetheenqaankeerde Keraban zich voorde laatste
m aalom,ten elnde nog eens de vuistte ballen tegen de
Kozakken,die hem - hem ,Keraban!- zoo oneerbie-

dig en zoo zonder veelomhaalin een spoorrijtuig gestopthadden-'Daarna verdw een de grens van hetM os-

kovische,Rijk uitzijn oog.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Van uitsteltotafstel.
''Een zonderling landl'' schreef Van M itten in zi
jn

aanteekenboekje,toen hijeenige indrukken,die hij ter
loops opgevangen had, eenigermate wilde bestendigen.
De vrouw en arbeiden,torsen zware lasten; terwi
jlde
m annen vlas spinnen en kousen breien!
En Onze brave Hollander vergiste zich niet. Zoo
gebeurt het heden ten dage nog in de verafgelegen
provincie Lazistanië, waarin het tw eede gedeelte der
af te leggen reisroute zou beginnen.

Van M itten had echtergeen tijd meer diepere studies
aangaande het land en de bevolking te maken. Hij
moest maar vooruit.Daarbij kwam De Bruin herhaaldelijk op zijn voorstel terug; hij zou en moest geld
leenen van Keraban, teneinde hem te kunnen verlaten.

,1Te Choppa,''antwoordde Van M itten, en daarbij

bleefhet.
M en reisde dus naar Choppa.Ahm etw as reeds vooruitgereden, ten einde voor een reisw agen te zorgen.En

werkelijk,toen de vrienden na een vermoeiende marsch,
eindelij'
k Choppa bereikten,vonden zij voor de stadsherberg een bespannen araba voor de deur staan.
N u eerste besefte m en m aar alte goed w at m en in

hetpostrijtuig verloren had.Pruttelen hielp in degegeven om standigheden echter al bitter w einig en m en
moest voor lief nemen hetgeen men vond.
Keraban w as echter zoo verstandig, niet de m inste

spijt over het geleden verlies te laten blijken. Op
gemaakt vroolijken toon zeihij zelfs :
#'Aleer hebben w e niet noodig, om onze reis tot een
goed einde te brengenl''

,,J
a,''zeiAhmet,,,met een flinke bos.stroo in die
araba,zullen wij...''

Als vorsten reizen,''vulde Keraban aan.
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Zooals onze lezers begrijpen zullen,was De Bruin
het m et deze zienszi
jze niet geheel eens.
M en kwam ten slotte overeen,dat Keraban, Van M itten en De Bruin in de araba zouden plaats nemen,de

po
stillon og den rugvaneen derpaarden,terwijlAhmet
en N izib,dle aan de vermoeinissen van een ritte paard
gewend waren,hun Russische dravers zouden blijven
berijden.
0 p deze m anier hoopte m en zonder ongelukken
Trebisonde tebereiken,in welkebelangrijkehandelsstad

men stellig eenmeergerieflijkvervoermiddelzouvinden.
Nadat men voldoende levensm iddelen en gereedschappen in de araba had geladen, gaf Ktraban het
sein tot vertrek.

vooruitl''riep hij met gebiedende stem.
vooruitl''herhaalde Ahmet,toen zijn oom in het

,,
y,

voertuig had plaats genom en.

Nu trad De Bruinop zijn meestertoeen vroeg ernstig:
M ij
-nheer...''
D e Bruin?''
),En het voorstel?--.''
W elk?''
Dat u den heer Keraban wilde doen?''

Van Mitten wistnietwat hij moest zeggen.En hij
antwoordde dus ontwijkend:
k heb nog geen gelegenheid gevonden er met hem
,,l
over te spreken.''
Moeten we dus in dat ding plaats nemen?'' vroeg
De Bruin,meteen gebaarvan minachting naarde araba

wijzend.
Ja...voorloopig-''

En wanneer zultu den heer Keraban het geld vragen,w aarm ede we onze vrijheid kunnen koopen?''
W anneer?''

Ja wanneer?''

1,In het volgende dorp-''
In Archawa-''

$#J1'*îî
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De Bruin schudde het hoofd ten teeken van afkeu-

,

ring. Hij volgde zijn meester echter in het rijtuig,
waarna de araba vertrok.
H et w eer liet zich niet al te goed aanzien. D ikke

onweerswolken stapelden zich op aan den westelijken
gezichteinder. Er bleef onzen reizigers echter geen
andere keus over dan te vertrekken, hetgeen dan ook
zonder eenige aarzeling gedaan werd.
H et liep tegen negen uur 's m orgens,toen de araba
het m arktvlek Archaw a bereikte.M en nam alle m aatregelen om een uur later w eer te kunnen vertrekken,
zonder dat de heer Van M itten evenweleen gelegenheid
had gevonden den heer Keraban om geld te verzoeken.
D e Bruin kon het nietlanger verkroppen.

En hiivroeg zijn O eester:
W elnu,mijnheer,hebtu eraan gedacht?''
#>W aaraan?''

Aan het geld.''

Het spijtme,mijn jongen,maar...''
1:Y YYVC''
egenheid er met Keraban over
,,Ik had nog geen gel
te spreken.''
W anneer doet u het dan?''
1,ln het volgende dorp-''

l;Hoe heet dat?''
,w itse-',
Zult u er dan over spreken?''
Stelligl''

Mopperend nam de brave jongen weer plaats in de
araba,die zich onmiddellijk in beweging zette.
Keraban had de vreemde houding van De Bruin
opgem erkt en vroeg aan Van M itten:
W at is er toch m et uw bediende?''
Van M itten wilde het gesprek een andere wending
geven en antwoordde:

lk dçnk dathij een weinig vermoeld is-''

,,

Keraban wilde hetniet gelooven.

W at? Uw bediende vermoeid? Hij ziet er uit als

,,

12#

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE
'

Hollands welvaren. Ik geloof zelfs dat hij met den
dag dikker w ordt, vriend Van ,
M ittenl''

1)Ik/'riep De Bruin,nijdig.
Ja,zeker;hijheeftallen aanleg om een goedenTurk

m et een w elgedanen buik te w orden.''
Reeds w as De Bruin van plan een scherp antwoord

op dit onjuiste compliment te geven,toen Van M itten
hem op het laatste oogenblik in den arm kneep,om hem

te doen begrijpen dathij moest zwijgen.
Zonder verdere bijzonderheden werd den tochtvoort-

gezet. O m e1f '
uur 's m orgens kw am m en te W itse,
een dorp dat gelegen is aan de Pyxites-rivier. Daar

werd een voorloopig ontbijt gebruikt - een beetje al
te voorloopig naar den zin des heeren Keraban, w ant

hijlieteen gebrom hooren,dataan ontevredenheid niets

te wenschen over liet.
Door deze om standigheid meende Van M itten dat
het oogenblik nog niet gekomen was m et Keraban over

zijn geldelijke aanjelegenheid te spreken. Hij stond
reeds op het puntln het rijtuig te stappen,toen zijn
bediende hem beleefd terzijde trok.
1)W elnu, mijnheer?''
))W at is er,De Bruin?''
))Hoe denkt u er over?''
In het volgende dorp.''
,)D'
us alw eer een uitstel-''

13Helaas,jal''
Hoe heet het volgende dorp, mijnheer?''
Artachen-''
Te Artachen dus...''
Stellig, m jJ.n J.ongen.))
-nheer-''
Ik reken er OP,m iJ
D oe datl''
Doch te Artachen ging het al niet veel beter dan te
W itse en Archawa.M en bereikte hetdorp om drie uur
en vertrok om vier,zonderdatVan M itten metKeraban

gesproken had.DeBruin drong nu echterzoo sterk bij
zijn meester aan datdeze beslootde zaak metKeraban
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in hetreine te brengen,voordatm en hetvolgende dorp,
Altina genaamd,bereikthad.

Om ditdorp te bereiken,moest een traject van vijf
mijlen afgelegd worden,hetgeen,gevoegd bijden reeds
afgelegen afstand van dien dag,vijftien mijlen gaans
beteekende.Maarhetweer,datzich totnu toetamelijk
goed had gehouden, veranderde plotseling.
ln de verte stapelden zich dikke onw eerswolken boven
den zeespiegelop.leder oogenblik zou m en het ratelen

van den donderkunnen vernemen.Bij ditalles kwam
nog een andere Onaangenaamheid,welke in hetbijzonder vriend De Bruin trof.
De araba kon slechts drie reizigers bevatten. N och
Ahm et, noch N izib zouden een beschutting onder de
waterdichte huif kunnen vinden, indien het mocht
beginnen .te regenen. Bovendien w as het nog zeer de
vraag of de huif aan de m achtige rukw inden w eerstand
zou kunnen bieden.
Het was voor alle reizigers dus van het grootste

belang zoo snelmogelijk hetvolgende dorp te bereiken.
Op een gegeven oogenblik keek de heer Keraban naar
buiten en staarde bezorgd naar den steeds dreigender
w ordende hem el.

lk geloofdatwe slechtweerkrijgenl''riep hijAhmet
toe.

U hebt gelijk,beste oom-''
zouden we nog bijtijds het volgende dorp kunnen

,,

bereiken,Ahmet?''
11Ik weet het niet,oom !''

Als hetgaatregenen,moetje maar onder hetzeil

,,

in de araba kruipen-''
Er is slechts plaats voor drie-''
13'Dan moet i
emand zijn plaats afstaan!''
l*e7)
. ,

D e Bruinl''

11En waarmoetdie dan blijven?''
1fHij zalje paard aan de hand leiden-''

De Bruin wilde opstuiven; nee maar dat ging toch
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alle perken van beleefdheid tebuiten.Zijn meesterwist
hem echter m et. een zachten handdruk tot bedaren te
brengen, hetgeen echter niet zonder eenige moeite
gepaard ging.

Ahmetgafzijn paard desporen,terwijlKeraban den

postillon opdroeg ook de trekdieren totgrooteren spoed
aan te zetten.

Deze had de opdracht echter niet noodig,daar hij
evenzeeralszijnpassagiersnaareenveiligebeschutting
verlangde.D aar de atm ospheer echter als met electriciteit geladen w as, konden de paarden slechts m et de
grootste m oeite ademhalen hetgeen w ederom m inder

bevorderlijk was, om hen sneller te doen draven.
Zwijgend reed men nog eenige tijd voorwaarts.
Plotseling vroeg Van M itten:
Vriend Keraban,wat denktu van hetw eer?''
W at ik ervan denk?''

#AJal''
De lezer zalbegrijpen dat deze vraag niets anders
dan een aanloopje wasom eind
.elijk hetdoorDe Bruin

verlangde ,,geld-thema'' te openen. Van M itten ging
dus over tot den aanval.
De heer Keraban
aag
onder
echtvond
erzoodez
vreeevr
md
dat
hijopde gegeven
om standigheden
zijnbeurt
aan Van M itten vroeg:
W at scheeltje toch,beste vriend?'
'
, i1-?''

Ja.''

O nietsl''

Toch schijnthet mij,alsof je met deze vraag een
bijgedachte koestert.''
A1Hoe kom je erbij?''
,3Toch is het zoo.Komaan,beste vriend,vertel eens

watje op hetharthebt.''
Nietsl''

Heb je me soms iets te verwijten? Ik heb je uitgenoodigd toteen diner in mijn villa te Skoetari.W elnu,
breng ik je nietnaarSkoetari? Is hetmijn schuld dat
,,
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mijnrijtuigdoordienvervloekten spoortreinindenabijheid van Poti verbrijzeld werd?'
'
Natuurlijk washetde schuld van den stijfkop!M aar
de H ollander wachtte zich wel, bevestigend op deze
ernstigevraaj te antwoorden.
11Is het m lln schuld dat w e slecht weer hebben?

Komaan,stort je hart uitl''
Eindelijk Ivatte de Rotterdammer al zijn moed te
'

zam en en antw oordde:

Beste vriend Keraban...ik wilde je verlofvragen...
om ... met je toestemming... in het dorp Atina met
mijn bediende te mogen achterblijven?''
Eindelijk was heteruit.
W at? Stelje een scheiding voor?''
0,vriend Keraban...natuurlijk maar een scheiding
van zeerkorten duur...De Bruin en ik zijn zeervermoeid van het reizen... W ij zouden gaarne over zee
naar '
Constantinopel terug willen keeren...''
Over zee?...''
H et w erd den Hollander steeds onbehaaglijker te

moede. Hij vervolgde:
,,J
a,vriend Keraban,over zee...0,ik weet dat jij
nietvan de zee houdtl...Ik zeg hetdan ook nietom je
tekwetsen...Ikkanzeergoed begrijpendatjeafkeerig
bentvan een tochtoverhetw ater...alis deze nog zoo

klein...Maar zie je...En buitendien...ik vind hetook
zeer natnurlijk...ja zeker, zeer natuurlijk...begrijp
megoed,bestevriend...datjijdereisoverlandvoortzet...M aar de vermoeidheid begint mij die reis zeer
lastig te maken... en... kijk maar... De Bruin ver-

m agertl...''
11Ah Z0()f
.... D e Bruin verm agertl'' zei Keraban,
zonder zich zelfs om te keeren en naar den ongelukki-

gen knecht te kijken,die met koortsige hand op zijn
flodderende kleedihg wees, welke zijn vermagerd
lichaam bedekte.
#,'Daarom ,vriend Kerabany''ging Van M itten voort,
#,zou ik je bidden hetonsnieteuvelte duiden,w anneer
5
Keu bqn de Stiflhooldige
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wij hierin ditmarktvlek Atina achterblijven.Van hier

zullen wij trachten Euroga op gemakkelijke wijze te

bereiken... I,
k herhaal,w iJ zullen elkander in Constan-

tinopel... of beter te Skoetari... ja... te Skoetari
weerzien.Ik za1mijnietlaten wachten bijde voltrekking van hethuwelijkvanmijnjeugdigenvriendAhmet;
w ees daar verzekerd van-''

Van M itten had allesgezegd wathijtevertellen had.
Hij wachtte nu het antwoord van heer Keraban af.
Zou deze eenvoudig zijn toestemming aan dattoch zoo
natuurlijk verzoek verleenen? Of zou hij andermaalin
een zijnergewone woedendebuien losbarsten?
De H ollander boog het hoofd,zonder zelfs de oogen

naar den kantvan zijn verschrikkelijken reisgenootte
durven opslaan.
1nVan M itteny''antw oordde Keraban,
op m eerkalm en
.
toon dan de Hollander had durven te hopen. ,,Van

M itten, je zult wel willen aannemen, hoop ik, dat je
voorstelmij reden geefttotverbazing,en dat het zelfs
van dien aard isom bijmijuitte lokken...''
,)Vriend Keraban-.-'', riep Van M itten uit, in die
w oorden het begin ziende eener gew eldige uitbarsting.
$1Laat mij voortgaan, a1s je blieftl'' zei Keraban.
,,J
e zult we1 beseffen dat ik die scheiding niet anders
dan m et groote droefenis beschouw. Ik voeg er zelfs

bij dat ik nooit zoo iets had kunnen en mogen verwachten van een handelsvriend,metwien ik gedurende

dertig jaren zaken gedaan heb...''
Kerabanl'' smeqkte Van M itten.
,,Bi
jAllah!laatmijdan tochvoortgaan en eindigenl''
riep Karaban uit, die deze voor heln zoo natuurlijke

uitbarsting niet kon w eerhouden. ,,M aar, alles goed

en we1beschouwd,je bent vrij,Van Mitten!Je bent
noch een van mijn bloedverwanten,noch een van mijn
knechten!Je bentmijn vriend,en een vriend kan zich

alles veroorloven, zelfs de wreedheid Om de banden
eener oude vriendschap te verscheuren.''
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Kerabanl... mijn waarde Kerabanl...'' kreet Van
M itten,zeer bewogen door ditverwijt.
W elnu,je blijftdus teAtina achter,wanneerjedat
zult verkiezen. T e Atina of te T rebizonde, doe geheel

naar je believenl''
,Daar
op trok zich heer Keraban in zijn hoek van de
araba terug methetgebaar en het uiterlijk van iemand
die zich slechts te m idden van vreemdelingen, van
onverschilligen bevond,die het toeval hem tot reisgenooten gaf.
M aaralles goed en w elbeschouwd,alw as De Bruin
ook al verrukt over de w ending die de zaken nam en,

zoo voelde Van Mitten zich toch zeer bedroefd,zijn
vriend dat leed aangedaan te hebben.M aar...bij slot
van rekening,zijn voorstelwas geslaagd en hoewelhet
denkbeeld om terug tekrabbelen we1een oogenblik bij
hem opkwam, zoo meende hij toch dat het oogenblik
daartoe niet gekomen was. D aarenboven, D e .Bruin

was erbij.
M aar nu bleef de geldkwestie nog over,de te sluiten

leeningyom in staattezijn,hetzijom nog eenigen tijd
te Atina te blijven,hetzijom de reis onderandere omstandigheden te vervolgen. D aar kon nu volgens Van

M itten de moeilijkheid niet in liggen. Hij had zijn
belangrijkezaken te Rotterdam tegeldegemaakten de
opbrengst daarvan zou pu wç1 reeds bij de bank te
Constantinopelgestortzijn.Heer Keraban kon dusbij
die inrichting de geleende som, door m iddelvan een

chèque,die hijhem geven zou,terug ontvangen.
vriend Kerabanl''zei Van M ittentna eenige m inu-

,y

ten van stilzwijgendheid,die door nlemand verbroken
W aS.

W at is er nu w eer, mi
jnheer?''vroeg Keraban,op
een toon zooals hij een lastig reisgenoot zou geant-

woord hebben.

,,Bi
j aankomst t
.e Atina...'' stamelde Van Mitten,
wien hetwoord ,,mijnheer''in hethart getroffen had.
,,W e
1nu,bij aankomstte Atina,''antwoordde Kera-
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ban, ,,dan zullen wij scheidenl... Dat is alles.Dat is
im m ers overeengekom en?''

Ja zeker...Kerabanl''
W aarachtig,hij durfde nietmeer ,yvriend Keraban''
zeggen.

Ja, zeker... Ik verzoek je dan ook om mij eenig

,,

geld achter te laten...''
:1Geld! W elk ge1d?...''

ï,Een kleine som. waarvan je de terugbetaling kunt
krljgen bij de bank van Constantinopel...,,
Een kleine som ?''

Je weet dat lk van Rotterdam bijna zonder geld
vertrokken ben...en daar je zoo edelmoedig mogelijk
de kosten dezer reis op je genomen hadt...''
,1Die kosten gaan mij alleen aan.''
,,

D at is zoo... Datw il i.
k niet betw isten-..''
Ik zou u geen enkel T urksch pond hebben laten
betalen'', antwoordde Keraban. ,,N een, waarachtig,
geen enkell''
1:Ik ben er u dankbaar voor,''zei Van M itten. ,,M aar
,,

thansblijftmijgeen enkele paraover.En ik za1u zeer
verplichtzijn...''
,1Ik heb geen geld om u te leenen,' 'antw oordde

Keraban.,,Ik heb nauwelijksgenoeg bijme om de reis
op deze wijze voortte zetten.''
i aar,beste vriendl''
M
W at?''

13Je zult me toch we1 een kleinigheid willen leenen,
nietw aar?''
Nietsl''
W at?''vroeg De Bruin.
!/Ik geloofdatuw bediende zich verstoutte spreken,''
ze1 Keraban, dreigend.
1)W el zekery'' riep-D e Bruin.

Zwijgl''sprak Van M itten.
D e Bruin zweeg.
Van M itten vervolgde:
Beste vriend Keraban,het gaat hier slechts om een
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be
ekzkoenld
ijek k
ge
Trt
er
bi
anrinbge
lijvseonm.,;waarmede ik eenige dagen te
#)W einig of veel, mijnheer,van mij hebt u niets te
verw achtenl''
'
D uizend piasters...''
Niet éénl''riep de tabakshandelaar van Galata,die
toornig begon te w orden.
W at? N iets?''

Juist;nietsl''

*,,M aar dan...''

Mijnheer,indien u hetwenscht,kuntu de reis met
mij voortzetten.Hetza1u aan niets ontbreken!Maar
indien u van mijeen piaster,een para,een halve para
verwacht, om op uw manier te gaan boemelen, dan

vergistu zich gewe1dig,mijnheerl''
lDus heel
em'
aal niets?''
,,Neen! nooit.''
Dat ls toch te ergl''

Ja,erg mag hetwezen,maar zoo en nietanders,''

luidde het antw oord.
De wijze waarop deze laatste woorden w erden uitgesproken w aS w e1 voldoende,pm de beide H ollanders
er van te overtuigen, dat het besluit van den koppigen

Turk onherroepelijkvaststond.Had hijeenmaal,,neen''
gezegd,dan bleef het ook voor goed ,yneen-''

'
De Bruinwas razend van woede.In stilteverweethij
zijn meesterdienstoegeeflijkheid,maarzag toch welin
dathijerpersoonlijk nietsaan veranderen kon.
Intusschen was Keraban in een hoek van hetrijtuig
'

gekropen en hulde zich in een dreigend stilzwijqen.
Zeeryrootmoestde verbittering van dezen man zljn,
dat h1Jzelfs geen woorden vond er luchtaan te geven.
En Van M itten besefte dat volkomen.

De Hollandervermoedde waterbijzijn vriend omging.Op een gegeven oogenblik rukte hijeen weinig
naar hem toe en fluisterde hem in het oor,echter zoo
dat De Bruin het niet kon verstaan:
Vriend Keraban...''
,,Nu?...''
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lk...'J
,1W at is er toch?''
Ik vraag m e verwonderd af hoe ik op de gedachte

kwam je te willen verlatenl''
Ja,datvraag ik me ook af!''
Hoe was hetmogelijkl''
Ik begrijp er nietsvanl''

D at w aren de eenige woorden die tusschen de beide
m annen gew isseld w erden, m aar de hand van Van
M itten zocht die van Keraban en deze beantw oordde

dat blijk van trouw met een edelaardige drukking,
waarvan de vingers van den Hollandernog w eken lang
de teekenen zouden dragen.
H etwastoen negen uur 's avonds.De nachtwaspikzwart.Plotseling en meteen ongekende woede brak het
onw eer los. Flitsende bliksemstralen doorkliefden het

luchtruim,terwijlhemelen aardevaneen gereten schenen te zullen w orden door het ontzettende kraken van
den donder. D e w oede der ontketende elementen werd

weldra zoo heviy datmen devreesmoestkoesteren dat
de araba m etrelzigers en alin een dervele afgronden
naast den w eg zou geslingerd w orden. Het was den

postillon nauwelijks môgelijk,zijn schichtig geworden
dieren in toom te houden.
Goede raad was duur.Stilhouden was onmojelijk.
Op den naakten bergrug,waarover donder en bllksem
en storm en regen een w oesten heksendans uitvoerden,
was men zonder eenige beschutting.En hetnaaste dorp

1ag nog een halfuurverwijderd.
Plotseling dook in de verte een helder licht op.H et

was hetlichtvan den vuurturen van Altina,dat zijn
helderen schijn mijlen verin zee wierp.
Ahmet stelde zijn oom voor,de gastvrijheid der torenw achters voor dien nacht in te roepen.

Keraban gafzijn toestemming.
En hijdeed daarmede zeerverstandigzwanthetzou
onmogelijk geweest zijn in den vreeselljken onweersnacht verder te trekken.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
W aarin onze vrienden gelegenheid hebben
Allah te danken voor storm en... schipbreuk.

Het behoeft nauwelijks betoogd,dat Onze vrienden
door de w achters van den vuurtoren m et Open armen
ontvangen werden.Dergelijke lieden in hetalgem een en
Turksche vuurtorenw achters i
n hetbijzonder,staanbe-

kend om hun gastvrijheid.
0p zijn verzoek en tegen betaling werd den heer
Keraban en diens tochtgenooten een flink avondm aal

benevenseen nachtlegerbereid,waarop zijhun van de

reisverm oeide licham en konden uitstrekken.
Behalve de beide wachters, die in dezen storm achtigen nachtbeiden op hun postbleven,w aren alle bew oners van den vuurtoren w eldra in diepe rustverzonken.
Het za1 tegen twee uur i
n den nacht geweestzijn,
toen de slapenden plotseling gewekt werden door een
kanonschot. Verschrikt sprongen allen terstodd overeind.. W at w as er aan de hand?
Een derbeide w achters meende,datheteen sein w as
Van een i
n nood verkeerend schip.

En hijlieterop volgen:

Ik zaleens naarboven klimm en om te zien w ater
aan de hand is-''
W aarop Ahmetopmerkte:
Ik ga m edel''

En de daad bijhetwoord voegende,beklommen de
beide mannen de houten trap, die naar het bovenste
gedeelte van den toren leidde.
Aldaar aangekom en, strekte Ahm et plotseling de
hand uit naar den gezlchteinder.

Een schip, blijkbaar een kustvaartuig, streed den
doodstrijd tegen de losgebroken elementen.

Het was een tartaan in reddeloozen toestand,welker
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boegspriet door den storm çebroken was.Hetscheen
bijna onmogelijk,dathetschlp aan den ondergang kon
ontkom en.H et zou niet lang m eer duren,of het brooze

vaartuigzouopdekustrotsentegletterloopen.Hetwas
een kw estie van enkele oogenbllkken.

Dekapitein van hetvaartuig scheen wanhopiqepo-

gingentedoen,zijn schip teredden.Zou hijdaarln slagen? Hetwastebetwijfelen!
In ditoogenblik verdubbelde de orkaan zijn woede.
De beide m annen op het platvorm w àren genoodzaakt,

naarbenedentegaan,wildenzijnietzelfindenbodemloozen afgrond geslingerd w orden.
T oen ze beneden kw am en,vroeg Keraban:
W elnu,Ahmet; w at is er gaande?''
:en vaartuig in noodl''
Reddeloos?''

Ja 0Om !''
j1Gevn mogelijkheid op redding?''
Neen!''
Ontzettendl''

Plotseling werd het wachtershuisje en de geheele
'

omgeving dooreen bliksemstraalverlicht.Op hetzelfde

oogenblik werd een vreeselijk gekraak vernomen.De
bewonersstormden naarbuiten en thans bemerkten zij
tot hun schrik,dat de bliksem het bovengedeelte van
den vuurtoren vernietigd had.

Keraban en zijn reisgenooten benevens de wachters
van den vuurtoren liepen op het strand heen en weer,
onmachtig een hand uit te steken tot redding van het

in nood verkeerende schip.Intusschen waren eeniye

visschers van het naburige dorp toegesneld, - m lsschien w elom elkaarhetw rakhouten de verdere strandvondstte betwisten,datdoorde branding weldra op de

rotsen van hetstrand zou gew6rpen worden.M aar de

heer Keraban en zijn makkers waren geen strandroovers en verstonden dezaak anders.Zijeischten gebiedend,dat iedereen het mogelijke deed,om de schipbreukelingentehulptekomen.Zijverlangdennogmeer;
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en we1dat,nattiurlijk voorzooverzulks mogelijk was,
aan de bemanning van hetin nood verkeerend schip de
richting van hetvaartuig zou aangewezen w orden.Kon
eenige stroom ,die op oflangs de kust ging,het vaartuig doortochtverleenen en het tusschen de rotsen links
en rechts veilig doorvoeren?
Dat stond te bezien en zou dan ook in iedergeval
afgew achtm oeten worden.
M aarte probeeren w as hetzeker.

En de heer Keraban,die met zijn gewone voort-

varendheid,nergensgras overlietgroeien,riep meteen
stem ,die verin den omtrek w eerklonk:
11Fakkels...!Brengtfakkels...!
M en talm de eenige oogenblikken.
M aarde tabakshandelaarvan Galata lietnietmetzich

spotten en ten tweede male verlangdehijop gebiedenden toon:

,,Fakkel
s...!Brengtdadelijk fakkels.''
M en voldeed aan zijn dringend verzoek.

Intusschen dreef het in nood verkeerend schip langZaam m aar Zeker naar de rotsen op hetstrand.Bi
jhet
licht der bliksem stralen zag men haarequi
paje steeds

bedrijvig.De kapitein trachtte een stormzeilblj te zetten, om koers te kunnen stellen op de vuren van het

strand.Maar nauwelijks was het zeil aan den wind
blootgesteld,ofhetwerd doorden orkaan uitdelijken
geslagen,terwijlde lappen zeildoek klapperend totop
het strand gevoerd werden en daarbijwe1ietwat op
een vluchtstormvogels geleken.
De rom p van hetkleinevaartuig verhiefzich som stot
een verbazende hoogte,om weer een oogenblik later in

een afgrond te storten,waarin hetvoorzqkervernietigd
zoude worden, indien het il3 aanraking kwam mqt
eenige onderzeesche rotsqn,

,1De ongelukkigeql''riep Keraban uit.
En zich totde visschers wendende:
.

1$Vrienden,''vroeg hijb,,kan men niets doen om die
ongelqkkigvn te redden?''
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N ietsl'' antw oordden dezen.
'!N ietsl... nietsl... W elnu, duizend piastersl... tien
dulzend piastersl...honderd duizend piastersvoorhem,
die hen redtl''
M aar die edelm oedige aanbiedingen konden niem and
bekoren.Hqt was onmogeli
jk,de woede van die opgezw eepte zee te trotséeren,ten eindeeenverbindingstouw
tusschen de tartaan en den vasten w a1aan te brengen.
M isschien zou m en zoo'n verbindingstouw hetvaartuig
hebben kunnen toewerpen, w anneer m en een van die
w erktuigen,een van die m ortieren van nieuw e vinding
had gehad.M aar die w erktuigen ontbraken;de kleine
haven van Atina bezat zelfs geen reddingsboot.

W ijkunnen zetoch zoonietonderonzeoogen laten
omkomen!''riep Keraban uit, die zich zelf bij dat
schouwspelniet m eer m eester w as.

Ahmet en al zijn reisgenooten waren even ontsteld
a1shij,maarkondenevenmin a1shijietsuitrichten.Zij
W aren geheelm achteloos.
'Pl
otseling w eerklonk een kreet van de tartaan, die

Ahmet deed ogspringen.Het was hem alsof hij zijn

naam - ja!ziln naam!- temidden van hetgedonder
van de golven en hetgebuldervan den w ind had hooren

uitEn,
roegle
n.
nderdaad,gedurende een oogenblik van verpoozing,werd die kreetherhaald en zeerduidelijk hoorde
hij:
Ahmet...help!...Ahmet...help mijl'
'
W ie kon hem toch zoo toeroepen? Zi
jn hartklopte

onderden invloed van een onw eerstaanbaarvoorgevoel!
alsof het barsten m oestl... Die tartaan... m aar... hiJ

meende haarte herkennen...W e1zeker!hijhad haar
meer gezienl...M aarwaar?...W as het niet te Odessa,
vlak voor de villa van den bankier Selim , denzelfden

dag van zijn vertrek?

1)Ahm etl...Ahm etl...''
Die naam weerklonk alw eer.

Keraban,Van M itten,De Brgin en Nizib waren den
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jonkman genaderd,die met de handen zeewaarts uitgestrekt,onbeweeglijk staan bleef,alsof hij versteend
W are.

Jenaam...Hetisjouw naam l''zeiKeraban.
Ja...''antwoordde Ahmet.,,Hetis mijn naaml''
Plotseling schitterde een lange bliksemstraal- hij
duurde langerdan twee seconden en vçrlichtte den geheelen horizon.- De tartaan verscheen te m idden van

die onmetelijke ontvlamming zoo helderen zoo scherp
begrensd,alsèfzijdooreen electrische werking in het
w it uitgeknipt ware. Haar groote mast w as door den

bliksem getroffen en branddea1seen fakkel,terwijlde
w indvlagen de vlam m en aanbliezen.

Op hetachterdek van detartaan stonden tweejonge
meisjes,die elkanderomstrengeld hielden en van wier
lippen de kreetnog w eerklonk:
Ahm etl...Ahm etl''

Zij!...Zijishet!...ZijAmasial''...riep dejonkman
uit,terwijlhijop een rotssprong.
,)Ahm etl... Ahm etl'' riep Keraban op zi
jn beurt.
En hij spoedde zich naar zijn neef,nietom hem te
w eerhouden, m aar om hem behulpzaam te zi
jn,alshet
noodig w as.
Ahm etl... Ahm etl''
Dienaam w eerklonk nogm aalsop hartverscheurenden

toon doorhetluchtruim.O !erwas thansgeen twijfel
meermogelijk!
Amasial. Amasial...''riep Ahmet.

Hijsprong vooruiten verdween in hetschuim van de

branding.

Juistin ditoogenblik bereikte een waterhoosde tartaahbijhetvoorschip,sleeptehaarinharenmaalstroom
mede en wierp haarop de klippen,juistbijdie rots,
diebijdenoordwestelijkepuntbovenhetwateruitstak.
Daarwerd het-kleine vaartuig verbrijzeld meteen gekraak, dat boven het gehuilvan den storm te hooren

was.Het zonk daarna onmiddellijk,terwijl de hoos,
gebroken door haar aanraking met de rots,verdween

140

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

en a1s een m onsterbom uiteenspatte,waarbi
j zijhaar
w aterbestanddeelen aan de zeeen haarluchtvorm ig gedeelte aan de w olken w eergaf.
Allen w aanden dat de opvarenden der tartaan verloren w aren en dat de m oedige redder,die zich in zee

gestorthad om detweejongemeisjestehulptekomen,

datzelfdelotjedeeldhad!
Keraban w lldè ook in de w oesteegolven springen om
Ahmettehelpen...Zijn reisjenooten moestenhem met

geweld weerhouden;wanthlj,metzijn zwaarlichaam,
zou zekerreddeloosverloren zijn.
Toch had m en Ahm et mi
ddelerwijlbijhet lichtder
bliksemstralen, die thans onafgebroken het luchtruim

doorkliefden,terug gezien.M etbovenmenschelijke inspanning klom hijop derotsen tildeeen dervrouwelijke schipbreukelingen omhoog. De andere,die zijn
kleederen gegrepen had,klom m et hem naar bovenl...
Doch behalve deze beide vrouw en w as niem and te voor-

schijn gekomen.Ongetwijfeld had de geheele bemanning van hetvaartuig den dood gevonden in de woeste
branding.
Toen Ahmetzich buiten hetgeweld van den golfslag

had gewerkt,hield hijeen oogenblik stilen matnauw-

keurig den afstand die hem nog van den vasten w a1

scheidde.Hetwarennauwelijksvijftienvoet.Hijmaakte
gebruik van een op het strand rollende golf en stond
eenige oogenblikken later op het strand,in de arm en

een levenloos meisje,terwijlde andere,waarschijnlijk

de vriendin van de eerste,bewusteloos neerviel,toen ze
vaste grond onder de voeten voelde.
Ook Ahmet de moedige levensredder, was aan het

eind zijnerkrachten.Enterwijlhijdelevenloozegestalte
in de armen van zijn oom legde,zeeg hijbewusteloos

ter aarde.

Nauwelijks echter had de heer Keraban het eene
jonge meisje in hetgelaatgezien,of hij riep op een

toon
vanverbijsteriny:
A masial...Am aslal''
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Ahmetbrachtde vrouwelijke schipbreukelingen op de rots.
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Ja,hetwas weldegelijk de dochter van zijn vriend
Selim,die hij te O dessa in blakenden w elstand had
achtergelaten. En de andere jonge dame was niemand
anders dan de juffrouw van gezelschap,Nedjeb.
H oe kw am en de beide jonge meisjes echterin dien
storm achtigen nacht op ditpunt van hetstrand aan de

Zwarte Zee?Daarop zou hijvoorloopig nog geen antwoord ontvangen, daar de beide jonge meisjes nog
steeds in bew usteloozen toestand verkeerden.

DeheerKeraban nam dedochterzijnsvriendsinzijn
terwijl een der vuurtorenwachters juffrouw
Nedjeb opbeurde.InmiddelswasAhmetweerbijkennis
gekomen,doch zijn gedachten waren nog zoo verward,
dathij zich ter nauwernood van hetgebeurde rekenarm en,

schap kon geven. Vervolgens begaven zich allen naar

hetdorp Altina,waarzijdooreen visschergastvrijin
zijn hutwerden opgenomen.
Men had voordebeidejonge dameseen plaatsje bij
den brandenden haard ingeruimd en het duurde niet

lang,ofNedjeb sloeg deoogen op.
Na eenige minuten kwam ook haarjonge meesteres
weer bij kennis.
11Am asial...Am asial...''riep Ahm et.

Ahmetl...Ahmetl...''antwoorddehetjonge meisje.
Keraban druktebeiden aan zijn borst.
Zijn eerste vraag gold natuurlijk,hoehetkwam,dat
debeidejongedameszooplotseling op ditpuntvan de
Zwarte Zeekust w aren verzeild geraakt.
1,W el,'' antw oordde de dochter van bankier Selim ,
aan.''
,,W e bevonden ons aan boord van de tart
W at w as datvoor een schip,lieve Am asial''vroeg

Ahmetop zijn beurt.
Hetbehoorde aan den kapiteinadje onsindertijd te
Odessa kwam bezoeken.''
De Gut'dare, kapitein Yarhud?''

Juist,dezelfdeman,die onsontvoerd heeft-''
En op wienslasthandelde hij?''
1)Datweten wijniet.''
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W atw as het doelder reis?''

Daarop kunnen we je alevenmin antwoorden.''
Het is inderdaad een vreem de geschiedenis-''

Ach, mijnheer Keraban,'' sprak het jonge meisje,

het liefst zou ik al die nare dingen zoo gauw m oge-

,,

lijk willen vergeten-''

M'
aar ik nietl'' luidde het antw oord van den koppigen tabakshandelaar.

Had hijzich opditoogenblik omgekeerd,dan had hij

achter de deurdervisschershuteen m an kunnen w aarnemen,die hetheele gesprek had afgelui
sterd en bijde
laatste woorden de vlucht nam .
D eze man w as niem and anders dan de laatst overlevende van het gezonken schip:de kapitein,de schurk
Yarhud.
De M althezer kapitein had alles gehoord en w ist nu,
dat Ahm et door een beslissing van het blinde toeval

zich juistin de nabijheid van de plaats derschipbreuk
had bevonden en dat de beide verloofden thans vereenigd w aren.
De bandietm aakte zich ijli
ngsuitdevoeten.
Toen hij een krom m ing van den w eg had bereikt,

baldehijin machteloozewoedezijn vuisten mompelde
tusschen de tanden:
W acht m aar!H et is nog vervan Altina totaan den
Bosphorus.En ik za1stellig een m iddelvinden,om de
opdrachtvan Saffar uitte voeren.

NEI
G ENTIENDE HOOFDSTUK.
W aarin de lezer kennis m aakt met een vrekkigen
echtgenoot, e'
dn schurkachtigen intendant, een

ijverzuchtige broeder en eenige andere vreemde
personages.

In korte w oorden hadden Amasia en Nedjeb hun
w edervaren verteld sedertht?n ontvoering uitdevilla te

Odessa.Veelwasditniut,dochiniederjevalvoldoende,
om Ahm'
ettot de grootste voorzichtigheld aan te zetten,
zooals de lezers zullen zien.

Amasia had dan verteld,hoe zijen Nedjeb doorden

M althezer kapitein met geweld aan boord der Guïdare

gebrachtwaren,hoezijaan boord van ditschip metde
meeste hoffelijkheid door de bemanning behandeld
w erden,w aaruit af te leiden viel, dat de schurkachtige
kapitein In opdracht van een even schurkachtig heer
m oest gehandeld hebben.
Nu overlegde Ahm et,dathetheelgoed mogelijkwas,
dat de geheele bem anning bijde schipbreuk den dood
had gevonden. M aar de schipbreuk zelf zou spoedig
algepeen bekend zijn en degeen,die den M althezer
kapitein tot den m aagdenroofhad aangezet,zou daar

ook van vernemen.Dezeman,dierijk en machtig moest
zijn,misschien we1een grootéacha van Anatolië,zou
zeker niet nalaten,w eer op het spoor derbei
de jonge
meisjeste komen en dan alle middelen aanwenden,haar
ten tw eede m ale te rooven.En dan w as het de vraag,

ofzijdooreen gelukkige schipbreuk ten tweede male

gered konden w orden.
De grootste voorzichtigheid w as dus geboden.
D en morgen na den nacht dat de schipbreuk had

plaats gevonden,begafmen àich reeds vroegtijdig op
weg.In de araba was thans nog slechts plaats voorde

beide jonge dames en voor den heer Keraban,terwijl

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

145

de overige heeren van hetgezelschap paarden en,muilezels moesten bestijgen, die de tabakshandelaar in
A ltina gekocht had.
Tegen drie uurin den namiddag werd voorheteerst
haltgemaaktinhetdorpMaqrava,een klein visschers-

dorp in de onmiddellijke nabllheid der Zwarte Zee.

M en gebruikte een krachtig m aal, dat in hoofdzaak
uitversche visch bestond en tegen vier uur begafm en

zich wederom op weg,teneinde zoo spoedig mogelijk
Trebizonde te bereiken,waar men thans nog vijf en
dertig mijlvan verwijderd was.

Voorhetgoede begrip dezergeschiedenisis hetnoodig, dat wij onze lezers nOg een oogenblikje i
n het
onaangenam e gezelschap van den M althezerkaperkapitein brengen.D eze was het gezelschap onzer vrienden
behoedzaam gevolgd,teneinde van alhun plannen op

de hoogte te blijven.Hijhad n.1.nog niet de hoop opgegeven, zich ten tw eede male van Am asia meester te
m aken en had ten dien einde een bode m eteen briefnaar
Trebizonde enaan hetadresvan Saffargestuurd,w aarin

hij hem van zijn spoedige aankomst in de stad op de
hoogte stelde.Hij verzweeg daarbij het voorval der
schipbreuk,aangezien hijdaartoe zijn bepaalde reden
had.
Toen onze vrienden te acht uur 's avonds te Riza
aankw am en en daar den nacht m oesten doorbrengen,

kon Yarhud zelfs zoo dichtbij hetkamp sluipen,om
waartenemen,datdebeidemeisjesin dearabasliepen
en datAhm et,totde tanden gew apend,naasthetvoertuig de w acht hield.

Toen hijditeenmaalwist,verlietYarhud hetkamp,

besteeg een inm iddels gehuurd paard en spoedde zich
in gestrekten drafden weg op naarde stad '
T rebizonde.
Zonderte w eten door w elk gevaarzi
jbedreigd werden, verlieten onze vrienden 's m orgens om zeven uur

hetdorp,waarin zijden nachthadden doorgebracht.
Tot twee uur 's middags werd doorgereden en toen
vond de heer Keraban hetgewenschteen oogenblik in
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het dorp Of halt te houden,teneinde de beide jonge
dam es w at rust te gunnen.
De eigenaar van de dorpsherberg was echter niet

bijzondertoeschietelijk voorzijngasten.Dereden hiervanwas,datzijnvrouw aleenigedagen tebed 1ag met
een ernstige ziekte en hij zelfte gierig was,om een
geneesheer van Trebizonde te laten komen.
Van M itten w as begaan m ethet 1ot der arm e vrouw

en,daarhij in zijn jeugd nledicijnen had gestudeerd,
onderzicht hijhaar.Gelukkig was hetnieternstig en

m et eenige geneesm iddelen, die in Trebizonde gem ak-

kelijk te krijgen waren,zou hetgoedemensch meteen
paardagen weerterbeen zijt
l.De kastelein wasm etdit
gratis consultbijzonderingtvnomen,maartoen hijden
vrijwilligen geneesheer vroeg,hoeveeldie medicijnen

w elzouden kosten en hem gttantw oord w erd,datereen
bedrag van ongeveer tw intig piasters m ede gem oeid
w as,m erkte de vrekkige ker.llop:
Voor dat geld zOu ik m e een andere vrouw kunnen
koopen''
Dat is nu eens een practisch m an,''m erkte Keraban
tegen Van M itten op.1)
Bestevriend,jehadhiertelande
moeten trouw en.''
D e beste vriend'' w as het daarm ede echter niet
geheeleens.
D oor een klein defect aall de araba w as m en dien
avond gedw ongen,in een hel.
berg aan den w eg te evernachten.M en bevond zich to.ln op tw ee uur afstand van
Trebizonde.
En nu moeten w e onze lezers een oogenblik terug
voeren naareen paar oude llekenden,n.1.naar de heeren Saffar,Scarpant en Yarhud.
D e avond na de hierbovec beschreven gebeurtenissen,w andelden tw ee m annen op debinnenplaatsvan de
karavanserail van Rissar, het voornaam ste hotel van
Trebizonde.

Dezemannen waren niemand anders dan dcheerSaf-

faren zijn intendantScarpallt.
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0p een (lesbetreffende vraag van zijn meester,antw oordde de intendant:

De briefdien Yarhud lnij gezonden heeft,was afkom stig vallde haven van Xltina.De briefbehelsde niet

veelomtrenthet1otvanhe1ontvoerdemeisjeenbevatte
in hoofdzaak het verzoek, hedenavond om negen uur

preciesin de karavanserailvan Rissaraanwezig tezijn.
,,,En

die st'hoft is er nog'
,nietl''riep heer Saffar uit,

terwijlhijtweeofdrie scltreden in de richting van de
deur deed,,,O!laat hij oppassen,mijn geduld uitte

putten. Ik heb een voorgevoel alsof een noodlottige
gebeurtenis...''

W athaaltgiju in hethoofd,heerSaffar? Erheeft
in de laatste (lagen veel slecht w eer op de Zw arte Zee

geheerscht.Hetza1voord(.tartaanonmogelijkgeweest
zijn om Trebizonde te beleiken.Zijzalwaarschijnlijk
totAltina teruggeworpen zijn...''

'

1:Maarwiezegtons,Scarganty''vielSaffarhem inde
rede,,ydatYarhudjeslaaglllsbijzijnpoging teOdessa
om$1Yar
hethud
jonje
lneisle te ontvoeren?''
ls lliet alleen et'n stoutm oedig zeem an,heer
Saffar,m aar ook een sluv.'e kerel,'' antw oordde Scarpant.

M aarsluwlleid is nietaltijd voldoende,''antwoordde

m et bedaarde stem buiginék
'de M althezer kapitein, die

sepertettelijke oogenblikken op den drempelvan het
karavanserail stond te luit
iteren.

Heer Saffar ei Scarpantkeerden zich schielijk om,
terwijldeintelldantuitriep:
Yarhudl'M
Bexqjeereindeli
jk?''vrslegheerSaffaropnOg onbe-

schoftertoon,terwijlhijo11hem toetrad.
Ja,heer Saffar,''antwoordde de kapitein met een
eerbiedige buiging.,,Ja,hzer Saffar. eindelijk...ben

ik...erl''
,
En waar is de dochtt'
r van den bankier Selim?''

vroeg Saffar.,,Ben jeteOllessa nietgejlaagd?''...
,De

dochter van den bankier Selim,'' antwoordde
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Yarhud,,yisdoormijzoo omstreekszesweken geleden
ontvoerd,kortna het vertrek van haar verloofde Ahm et,

die gedwongen werd zijn oom Keraban bij een reis
rondom de Zwarte Zee te vergezellen.Ik ben dadelijk

onder zeil gegaan om naar Trebizonde te stevenen;

maar in den equinoxiaaltijd werd mijn tartaan door
den w ind oostw aarts gevoerd en is in w eerw ilvan alle
inspanning op de rotsen van Altina gestrand, alw aar
haargeheele bem anning om gekom en is.''
31Haar geheele bemanningl...''riep Scarpantuit.

Ja,haargeheele bemanningl...''
En Amasia?...''vroeg Saffarmetbelangstelling,ter-

wijl hem klaarblijkeliji het verlies van zooveel menschenlevens onverschillig liet.
Is gered !'' antw oordde Yarhud, ,,gered m et haar
jonge gezelschapsjuffer,die ik genoodzaakt was m et
haar te ontvoeren.''

M aar als zijgered is?...''vroeg Scarpant.
11W aaris zii
...''vulde Saffaraan.
. dan?
)3Heer!...''
W at dan? Spreek tochl''
Heerl...'' plltw oordde de M althezer kapitein, j,het

noodlotwas tegen mij,ofbetergezegd,tegen u.''
Tegen mlj? Maarspreek dan toch!''riep Saffaruit,
w iens stem van toorn trilde.

Selim's dochter,''giny Yarhud voort,y,werd gered

door haar bruldegom ,dle,door het m eest noodlottige

toevalgeleid,juistbijdeschipbreuktegenwoordigwasl''
Gered door hem...''riep Scarpantuit.

#)Zoodatzijop ditoogenblikl...''vroeg SaffarA.x
Zoodathetjonge meisje op ditoogenblik onder de

hoede van dien Ahm et,van diens oom en van de andere
personen,die hem vergezellen, naar T rebizonde reist.

Vandaar zullen zij naaç Skoetarivertrekken, om het
huwelijk te sluiten,hetgeen vöôr het einde van deze
m aand geschied m oetz1jn.''
Domme ezell''riep hem Saffar toe. y,Eerst Amasia
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laten ontsnappen en haar dan door een ander laten
redden !''

Ja,ik zou haargered hebben,zelfs metgevaarvan

,

mijn leven,heerSaffaj''antwoordde Yarhud deemoe-

dig,yyen zijzou thansln uw paleiste Trebizonde zijn,
w annc r'die Ahm etniet aanw ezig geweest ware op het
oogenblik dat de Guïdare zonkl''

e bent de opdrachten,die men je toe,,Oh, kom, j
vertrouwt,onwaardigy''hernam Saffar,die zijn toorn
niet kon inhouden.

Luister naar mij,heer Saffary''zeiScarpanttoen.

s
,,Al

u bedaard nadenkt,dan zult u m oeten erkennen,

datYarhud alles gedaan heeft,watmenschelijk mogelijk was-''
,,J
a,allesl''bevestigde de Malthezerkapitein.
Alles is niet genoegl''antwoordde Saffar, ,,w anneer

hetde volbrenging van mijn bevelen geldt-''
Gedane zaken nem en geen keer,heer Saffarl''her-

nam Scarpant,,gM aarlaten wijkalm onderzoeken,wat
het tegenw oordlge oplevert en w elke kansen het voor
de toekom st biedt. Ziet, de dochter van den bankier

Selim was moeilijk te.ontvoeren van Odessa... niet
waar?Toch geschieddehet.Zijhad allekansom bijdie

schipbreuk van de Gut'
dare om te komen...niet waar?

Toch bleefzijbehouden.Zijkon reedsde echtgenoote
zijn van dien Ahmet...nietwaar? Toch iszijnog jong
meisje.Niets is dus verloren-''
J)Neen@
I*** niets!@*.'' bevestigde Yarhud. ,,Na de

schipbreuk heb ik Ahmet en zijn reisgenooten sedert
hun vertrek van Altina gevolgd en bespied.Zij reizen
zondereenig wantrouw en aan dendag teleggen.W elnu,

de reis,die zijnog hebben te volbrengen doorgeheel
Anatolië van T rebizonde aftotaan de oevers van den

Bosphorus,is nog lang!Nu weten noch de jeugdige
Amasia noch haargezelschapsjuffrouw welke bestemming de Guïdare had.Daarenboven kentniemand heer
Saffarofden intkndantScarpant.Zou hetnu zoo moei.
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lijk zijn,die kleine karavaan in een hinderlaag te lokkeny en***''
Scarpant,'' zei Saffar koel m aar vastberaden, ,yik

moetdatmeisje hebben!Verstaan? Indien hetnoodlot
mij den voetdwarszet,zalik tegen datnoodlotstrijden. Ik w il niet dat gezegd zal kunnen w orden ëat een

mijner wenschen onbevredigd is geblevenl''
,,Zi
jzullen bevredigd worden,heer.Van Trebizonde

totSkoetariis hetnoq een lanjeweg waarop heelwat
gebeuren kan; zoo nlet m et llst... dan m et geweld l''
Alen besprak nog een en ander,toen zij plotseli
ng
gestoord werden door de kom st van tw ee m annen,n..1
Kidros, de hoteleigenaar, en een voornam e hotelgast,
nam ens Yanar, geboortig uit Kurdistan.

M et zijn woest gelaat,zijn gordel,waarin een groot
aantal dolken en pistolen staken, zijn hooge gestalte
en zijn machtige snorrebaarden, zag deze Kurdische
edelman erwaarlijk uit a1s een rooverhoofdman.'Daarbijwasdetoon,welkehijtegenoverden kastelein aansloeg, niet geschikt om een gunstige m eening om trent

de zachtheid van zijn karakter te geven.
Hetgeen hijmetdenhoteleigenaartebehandelen had,
kw am ongeveer op,
,het volgendè neer.
De heer Yanar reisde metzi
jnzuster,dieinKurdistan
als de edele Saraboelbekend was.Genoem de m evrouw

Saraboelwasop drieen dertig jarigen leeftijd detreu-

rende weduwe van drie echtgenooten en zou nu gaarne
door een vierde getroost w orden. D'
aar ze er ondanks
haar schoone gelaatstrekken en w eelderige vormen
echter m instens zoo schrikbarend uitzag,als haaredele
broeder,had iedere pretendent naar haar hand te Kur-

distan zich reeds bijvoorbaatangstig terug getrokken.

D it w as de reden dat zuster en broeder op reis w aren
gegaan;m isschien zou hettoevalhen onderweg begunstigen en m evrouw Saraboelden troostervinden,w aarnaar haar hart zoo zeer verlangde.En watwas er nu
gebeurd.
D en vorigen nacht hadden onbekenden getracht de
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kam ervan de edele Saraboel,die behalve haarschoon-

heid,een onmetelijke rijkdom bezat,binnen te dringen.
Zuster en broeder waren hoogelijk verontwaardigd en
eischten van de hoteldirectie een voorbeeldige bestraffing der m isdadigers. Voordat men daartoe echter kon
Overgaan, moesten de boosw ichten gevonden w orden.
In zi
jn angst, dergelijke goede klanten te verliezen,

had dekastelein een verzoek om bijstand totden rechtervan Trebizonde gerichten hijverteldenu juistaan

den heer Yanar,datgenoem de m agistraat reeds in het
karavanserailw as aangekom en en een m iddelbezatom
de schuldigen te ontdekken.
Daarpp verdw enen de beide m annen.
De drie schurl
ten hadden deze besprekingen totin de
minstebijzonderheden afgeluisterd en nu was Scarpant
plotseling op een idee gekom en.

Heer,'' zei hij tot Saffar, ,,ik geloof een middel

,,

Fevonden te hebben om hetreisgezelschapvan Keraban
ln ongelegenheid te brengen en m isschien we1 om de

jeugdige Ahmetvan zijn verloofde te scheiden.
3:W eli
k m iddel?''
De intendant trad op zijn meester toe en onderhield
zich eenige m inuten met hem op fluisterenden toon.
D eze knikte goedkeurend,waarna bi
j met Yarhud de
binnenplaats der karavanserailverliet.
Nauwelijkswaren beidemannen verdwenen en Scarpant alleen gebleven, of het gezelschap van den heer
Keraban betrad de binnenplaats.

TW INTIGSTE HOOBDSTUK.

De ergstestraf poorden heer Van Mitten:trouwen.
De heerKeraban enzijpgezelschapwerden doorden

kastelein Kidros m et vele buigingen ontvangen.

Bestevriend,heb jeeenigekamersvooronsbeschik-

,,

baar?''vroeg de koopman van '
Galata.
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Zooveel u m aar wenscht, edele heer-''

Kunnen wij ze terstond betrekken?''
Terstond,edel
eheer;ik za1mijn bediendesturen om
u den w eg te wijzen-'
'
En m et evenveelstri
jkages'alshijhenontvangen had,
verwijderde Kidros zich.

Og dit oogenblik had Scarpant gew acht.

H1j trad op het gezelschap toe en vroeg m et een
buiging aan het adres van Keraban:
Bent u de nieuw aangekomen reiziger,edele heer?''
In de veronderstelling, m et den kellner te doen te
hebben, antwoordde Keraban:
J1t.''
W iltu mij dan maarvolgen?''
W aarheen?''
Naar uw kam ers-''
Dat is goed-''

Gevolgd doorzijn vrienden,betrad Keraban een gang,
w elke hem door den verm eenden kellner w erd aangeW ezen.

Doch nauwelijks hadden ze deze gang betreden,of
plotseling klonken ontzettende kreten en gillen.

D ieven!... vrouw enschennersl... moordenaarsl...''
D eze kreten werden geslaaktdoor een vrouw ,w aarvan De Bruin later bew eerde dat ze geen haar op de

tanden had.Hetwas in werkelijkheid niemand anders
dan de edele Saraboeldie,gevolgd door haar broeder
Yanar,naar buiten stormde.
D e edele Saraboel W aS een vrouw van machtige

gestalte, die blijkbaar evengoed een pistool a1s een

yatagan w ist te hanteeren.Ze w as m et die overdadige
w eelde gekleed, w elke het kenm erk is der Kurdische
VrouWen Van Voorname geboorte.

Veel tijd om opmerkingen te maken hadden onze

vrienden op dit oogenblik echter niet, daar de heer
Yanar m et stentorstem riep:
)$Alweereen aanslag!Datmen iedereen in verzekerdq
bewaring nemel''
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0p hetzelfde oogenblik verscheen baas Kidros in
gezelschap van den rechter van T rebizonde, die het
geval moest onderzoeken.
W at?'' zei de laatste, ,yzouden de schurken hun
poging van den vorigen nacht herhaald hebben?''

Dat schijntzoo,heerrechter,''antwoordde de hotel-

,,

eigenaar.
leM euren van het hotel sluiten en zorg er
y,Laat al

voor dat niemand kan ontsnappen. Slechts op die
manierzalhetons mogelijk zijn den schuldige te ontdekken, baas Kidrosl''
Op dit oogenblik trad de edele Saraboelnaar voren
en sprak tot den rechter:

M ijnheerl''

Edele dam e?''
verlang een voorbeeldige bestraffing der schur-

k
,,I

kCD*lî

Datzalgebeuren,mevrouw-''
f
De heer Yanar merkte op:
lnietvergeten,heer rechter,dat de eer van een
,,W i
Kurdische edelvrouw is aangetast-''
Ik zal er aan denken, edele heer-''
dige te vinden?''
,Bent u er zeker van den schul

Ja.''

SO0Y3
M et een onfeilbaar middel-''
1:W aarin bestaat dat?''
In een geit.''
Een geit?''

1,Juist-''

D us een geit zou den schuldige kunnen aanwi
jzen,
heer rechter?''
,#Zooals ik u zei.''
1$Dan ben ik tochwerkelijknieuwsgi
erig,''antwoordde
de heer Yanar.

0q ditoogenblik betrad de griffiervan den rechter

de blnnenplaats van hethotel,terwijlhijeen geitbij
haar halsband voorttrok.
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Op bevelvan den rechter moesten nu alle in hethotel
aanw ezige personen eenige keeren m et de hand over

den rug van de geit strijken.Volgens hem zou hetdier
onmiddellijk beginnen te blaten,zoodra de hand van

den schuldige haar rug beroerde.
H ier m oet opgemerktwerden dathetop datOogenblik
stikdonker was op de binnenplaats. Onze vrienden
hadden zich een weinig afgezonderd en bespraken het

vreemderechtsgeding.Alhoewelzijzondereenigekwade

bedoeling het voorvertrek van de schoone Saraboel
betreden hadden, = Scarpant, de verm eende kellner,

had hen immers daarheen gebracht- voelden zijzich
volkom en op hun gemak daar niem and hen gezien had.
Toch w as de steeds koppige heer Keraban ten zeerste
inqenomen tegen deze m anier van rechtspraak. Hij
flulsterde zi
jn vrienden dan ook in hetoorerzich nooit
aan te zullen onderwerpen.
W at w ilt u dan doen?'' w erd hem gevraagd.

11Ik za1 heel eenvoudij een strijkbeweging maken,

m aar den rug van het dler in werkeli
jkheid nietaanraken,'' luidde het antw oord.
En de heerschzuchtige m an liet er op volgen:
31Ik verzoek u allen,evenzoo,te doen a1s ik''.
Inm iddels hadden alle aanwezigen zich aan de proef
onderworpen toen de beurtaan hetgezelschap van den
heer Keraban kwam.
:1Ik eerst,'' zei Keraban.

En in hetvoorbijgaan herhaalde hij nog tegen zijn

vrienden:
1$Raak het dier vooral niet aanl''

Hijstrektedehand uiten maaktedaarbijhetgebaar,

den rug van den herkauwerzachten langzaam te streelen,zonder haar evenw el aan te raken.
D e geit blaatte niet.
Datis nog algeruststellend,''meende Ahmet.

Hijtrad naarvoren en volgdehetvoorbeéld van zijn
OOm .
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0ok nu liethetdiergeen enkelteeken van ongerust-

heid blijken.

T hansw as hetdebeurtaan den Hollander.A1slaatste
van allen, zou Van M itten de proef van den rechter

herhalen.Hij trad dus haar voren,teneinde het voorbeeld zijner vrienden te volgen. En evenals Keraban
streek hij metde hand over den rug van het dier,zonder dit echter aan te raken.
Ook nu blaatte het dier niet.
1,Er klonk thans een ,,oh'' van verrassing aan den
eenen kant en een ahl''van genoegen,van verlichting,
onder het overige gedeelte van de verzamelde lieden.
Het is uitgemaakt: uw geit is niets dan een dom
dierl'' riep Y anar m et donderende stem uit.

1)Zijheeftden misdadigernietontmaskerd,''rieq op

haar beurt de edele Saraboel.,,En toch,die m isdadlger

ishier,wijlniemand deze plaats heeftkunnen verlaten-''
,,En,
'' zei Keraban, ,jmij dunkt dat die rechter met
zijn slim beesteen zeerbespottelijke ro1speeltl''
W at dunkt vriend Van M itten?''
Inderdaad,'' an'
tw oordde Van M itten, die nu geheel
gerustgesteld was over den uitslag der proef.

Arme kleine geit,''zei Nedjeb tothaar meesteres,
a1s men haar nu m aar geen kw aad gaat doen, om dat

zij niet geblaat heeft.''
Iedereen keek nu den rechter aan,w iens oog,vurig
boosaardigheid,a1s een karbonkelin duister schitterde.
En nu, heer rechter,'' zei Keraban met een stemvan

buiging,die nietvrijvan hekelende spotternijwas,''nu
uw onderzoek afgeloopen is, zult ge u w el niet ver-

zetten, hoop ik dat wij ons naar onze vertrekken
begeven... nietwaar?''
0 ! z66 kan dat niet afloopenl'' zei de vertoornde
reizigster. ,,Dat kan niet! Neen! Er is een misdaad
gepleegd,en...''
Maar,mevrouw de Kgrdische,''hernam Keraban niet

zonderhatelijkheid,,,gijzultu toch niettottaakwillen
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stellen om eerlijke lieden te beletten te gaan slapen a1s
zij erlustin hebbenl''
,,Gi
j slaateen toon aan,mijnheer de Turk!...''riep
heer Yanar uit.

'qDen toon die mij bevalt, mijnheer de Kurdiërl''

antwoordde heer Keraban.

Scarpant,die in de meenihy verkeerde datzijn list

gefaald had!om dat de schuldlgen niet ontdekt w aren,
zag met innlg genoegen dien twist,dien heer Keraban
m et heer Yanar thans begon.Daaruit zou een verw ik-

keling kunnen geboren worden,dievoordeelig kon zijn
voorzijn plannen.
En waarlijk,de tw ist w erd alheviger en heviger tusschen die tw ee heethoofden. Keraban zou zich eerder
hebben laten gevangen nemen en veroordeelen dat dan
hijhetlaatste w oord aan den anderzOu Felaten hebben.
Ahmet zelf was op het punt om zich ln den tw ist te
m engen,om zi
jn oom fe anderstetlnen,toen de reehter
eensklaps riep:
Gaat allen op een rij staan,en breng lichtl''
Baas Kidros, wien dit bevel aanging, haastte zich
om daaraan uitvoering te doen geven.V ier bedienden
van het karavanserail verschenen een oogenblik later
m et toortsen, waardoor de binnenplaats he1 verlicht
w erd.
D atiedereen de rechterhand opheffel''zeiderechter.
,,.
Op dat bevelgingen alle rechterhanden om hoog.
Alle w aren zw art aan de muis en aan de vingertoppen, a11e... behalve die van heer Keraban,van Ahm et
en van Van M itten.
De rechter wees hen m et den vinger aan.

De misdadigers...,daarzijn zijl''zeihij.

,,

1,W at?''vroeg Keraban.

W ij?''riepdeHollanderuit,dienietsvan dieonver-

,,

wachte beschuldiging begreep.

Ja!...zij!''hernam de rechter.,,Ofzijdoordevrees

,,

bekroqen zijngeweest,datdegeithenkon verklikken,
doethlernietsterzake.W atzekeris,datblijktduide-
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lijk:zijvoeldenzich schuldig,en in plaatsvan den rug
der geit te streelen, die met een laag roet besm eerd

was,hebben zijdehand slechtsdaarboven bewogen en
zich zelven zoo aangeklaagdl''

Een zeer vleiend gemompelvoor de vindingrijkheid
van den rechter lietzich hooren,terwijlheer Keraban
en zijn reisgenooten, zeer uit het veld geslagen, het
hoofd bogen.

,1Datzijn dan die booswichten,''zeiheerYanarmet
een grijnslach, ,,die hebben dus ook den vorigen
nacht...''
/)Koln, kom ,'' zei Ahmet, ,,den vorigen nacht w aren

wij minstens tien mijlen verwijderd van het karavanserailvan Rissarl''

W ie bewijst dat?'' vroeg de rechter. ,,M aar afgescheiden daarvan,beproefde u toch een oogenblik geleden binnen de kam er van deze edele dam e te dringen!
Is dat w aar of niet?''
W elnu,jal''zeiheer Keraban,die woedend op zichzelf was, dat hij zich zoo vreeselijk dom had laten
beetnemen en dat hij zoo onbezonnen in die va1gelooPen WaS.
,,W e1
nu,ja,wij zijn hrt die die gang binnentraden.
M aardatwasnietsdan eenvergissing vanonzezijde...

ofbeter gezegd:een vergissing van een derbedienden
van het karavanserail.''
Zoo, zool'' zei heer Yanar op spotachtigen toon.
Een vergissingl''
Voorzeker!M en had ons de kam er,w aarin die dame

verblijf houdt, a1s de onze aangewezenl''

Kom ,koln,vertel dat aan anderenl''zeide rechter.

Mooizoo!''zeiD;
e Bruinterzijde.,,'
De oom,deneef
en tegelijkertijd mijn baas zitten mooiin de vall''
Het moet inderdaad erkend worden dat, hoe gevat

heer Keraban ook gewoonlijk was,hij ditmaalgeheel
uithetveldgeslagenwas.M aarhijgeraaktenog onein-

dig meervan zijn stuk,toen derechterzich totVan
M ltten,Ahmeten hem wendende,zei:
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1,Kom ,naar de gevangenis m et hen;voerthen w egl''
Allen w aren uit het velll geslagen, w ant indien de
gevangenisstl
-af ook slechts eenige dagen zthu duren,

dan noç zou hethuwelijk tusschen Amasia en Ahmet

ernstig ln gevaar komen.
D och plotseling trad de edele Saraboel naar voren.
D e schoone vrouw sprak:
f
Het is voldoende, indie'l een der drie m annen zich
schuldig verklaart.Alle drie behoeven niet voor een te
boeten.''
W elke bedoeling ze metdeze w oorden had :rullen onze
vrienden later zien.
M aar nu kw am het ergsle oogenblik in heï lt'ven van
Van M itten. Onder vuur lfenom en door Kerabafl, die
als voogd en doorAhmet,(li
e a1sbruidegom bijhttta.s.

huwelijk te Skoetariaanwczig moesten zijn,werd hem

dringend verzocht zich vo lr de andere ledt'n vaa het
gezelschap op te offeren.Men beyrijpt dat het veel
m oeite kostte, eer de H ollttnder er ln toestemde, m aar
toen de schoone Amasi
a 1'aar smeekbeden llij dittder
overige vrienden voegde, p
jaf hij zich gewonllen. Van
een paar dagen gevangenis
;zou hijten slottt.llietdood

gaan en hijkon erzijn vlienden uiteen mt'eilijk parket mee redden.

Hijtrad danooknaarvtlren en bekendezillh schllldig
aan de.vreeselijke misdaad.
Ahal''riep de heerYarlar,toen hijdeze zelfbeschuldiging vernam ,,,dus a1s (en dief w ilde u in de kamer

kan mijn zustersluipen?''
Ik? Een dief? Ik, eell Rotterdamsch kllollman in
tabak?'' riep Van M itten, verontw aardigd.
1:M aar a1s ge geen dief zi
jt... dan...''zei Yanar.
1$.Dan...''vielde edele tgaraboel in,,,dan llebt u een
aanranding mijnereer op het oog gehad.I)a1lhebt u
mijn goeden naam bevlelttl''
91De eer en de goede naam van een Koerdische etlelvrouwl''vielhaarbroederin.,,En indien ge llietsterven
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wilt, bestaat er slechts één m iddel om deze m isdaad
ongedaan te m aken-''
1,Hoe?... W at?...'' vrlleg de H ollander.

lDoor mijn zuster te hllwenl''

1$T rouwen?. Ik... T ro11wen?...'' riep de Hollander,

terwijl hij een gebaar vallwanhoop maakte.
13U weigert dus?'' vroejj Yanar op dreigenden toon.

>;Maar, mijnheer,ik ben reeds.--''('
Keraban kon hem echternog op hetlaatste oogenblik
verhinderen, het fatale w oord uit te spreken.
Stil... Geen woord meer... Stem toe!...''fluisterde
de Turk hem in 't oor.
31M aar ik ben reeds getrouwd-''

0,in Turkije hindert dat niets. Daar kunt u desnoods met een dozijn vrouwen trouwen, a1s u zulks

verkiest.Bovendien Ontqa je daardoor de gevangenis
en'kunnen wij gezamenlljk naar Skoetari reizen. Een-

m aal daar aangekom en, nt'em t u de eerste beste boot
naar Rotterdam en laat uw Koerdische schoone in den
steekl''
M aar vriend Keraban, w at u m e daar vraagt is
onmogelijk,''antwoordde de H ollander.
,1Het m oet, beste vriendl''
Hetm oetl''herhaalde de schoone en edele Saraboel,

die den ongelukkigen en wanhopigen Hollanderbijden

arm had gegrepen.
N u, a1s het dan m oet, tlan m oet het maar,'' ant-

woordde de Hollander,die zijn knieën voelde knikken.
,,m ar, mijnheerl'' riep De Bruin, ,,u bent toch
reeds...''

Verderkwam hijniet.De lleer Yanar stelde zich tusschen hem enzijnmeesterenbeetzijn toekomstigezwager toe:
Kom, vooruitl''
W aarop de edele Saraboel liet volgen:

:1En een beetje flink ook,begrepen?''
Zooals het een zwager...''

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE
genoot van een Koerdische edelvrouw
,,En echt
betaam t...''
Van M itten was overeind gevlogen.Hij steunde:
W at?... ik, een Rotterdam sch burger m oet trouwen
m et een Koerdische edelvrouw l...''
Keraban kw am tusschenbeiden.

Vooruit,bestevriend,hetismaareen huwelijk voor
de grap-''
En heer Yanar liet er m et luider stem m e op volgen:

Morgen zullen wijte Trebizonde metalle prachthet

verlovingsfeest vieren van den heer Van M itten m etde
edele Saraboel-''
Een verloving geldt, althans volgens Koerdische op-

vattingen,ongeveer a1s de burgerlijke ondertrouw in de
w estersche landen. En '
als we de zaak aldus bezien,dan

wa: de heerVan M itten we1degelijk hetslachtoffergewordenvan destijfhoofdigheidvanzijnvriend Keraban.

EENENTW INTIGSTE HOOD STUK.

Van een verlovingsfeesten een reis die daarop volgt.
Inmiddels had Scarpant de karavanserail verlaten

en zich in allerijlnaaqTrebizonde begeven.
Daar wachtten hem heer Saffar en kapitein Yarhud.

'

Zoodrahijaangekomen was,verteldehunScarpanthetgeengedurendedenvorigen nachtvoorgevallenwas.Hij
verhaaldemetwijdloopigebijzonderheden hoeKeraban
en Ahm etter nauwernood aan een gevangenschap ont-

snaptwaren,die,ware zijgelukt,Amasia weerloos en

hulpeloos in hetvreem de land aan iederen aanslag had
overgeleverd; en hoe die twee gered waren door de'
dom m e zelfopoffering van dien Van M itten. In de
samenkom stvan deze drie m annen,die door een zelfde

beweegreden geleid werden,namelijkdeontvoering vanl
hetlievem eisle,w erden besluiten genom en,die hetleven
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onzer reizigers,gedurende den afstand van twee honderd en twintig uren gaans, w elke Trebizonde van
Skoetari scheidden,direct bedreigden. W elke plannen
er gesm eed w erden, zal de toekom st leeren. Toch zou
een dier plannen dienzelfden dag tot een begin van uitvoering komen.W antinderdaad,heer Saffar en Yarhud
verlieten Trebizonde zonder zich in het m inst om de
feesten, die gevierd zouden worden,te bekom meren, en
sloegen den w eg in,die doorA natolië naar de uitm onding van den Bosphorus voerde.

Scarpantbleefin de stad.HijwasnochbijKeraban!
noch bij Ahmet,noch bij de beide meisjes beltend;hiJ
kon zich dus in volle vrijheid vertoonen en handelen,
zonder vrees van herkend te w orden.H em viel dus de

belangrijke rolin ditdrama tebeurt,waarbijvoortaan
list door geweld zou vervangen w orden.
D e intendant kon zich ongehinderd te m idden der
m enigte bewegen, die op de plaats Giaour M eïdau
wandelde,zonder gevaar dat m en in hem den bediende
van het karavanserail te Rissar zou herkepnen, dien
m en in het schem erdonker slechts een oogenblik

gesproken had. Het was hem dus gemakkelijk de gan-

gen der reizigers van nabib te bespieden.
Zoo zag hij Ahmet zich kort na de aankomst d'
er
kleine karavaan te Trebizonde,doorwalgelijk smerige

straten naar de haven begeven.D aar lagen ,ysandals'',
mahoras,
,
''kusters en andere vaartuigen van de m eest
uiteenloopende soorten op het droge,na hunne levende

ladingen van gelooviyen ontscheeptte hebben,terwijl
de koopvaardijvaartulgen door hun meerderen diep-

gang genoodzaakt w aren,op eenigen afstand der kust

voor anker te blijven liggen.
Een ,,ham m al'' w ees Ahm et op diens verzoek het
telegraafkantoor en Scarpantkreeg w eldra de overtuiging datdeverloofdevan Am asia een zeerlang telegram
aan hetadresvan den bankierSelim te Odessa verzond.

Bahl''zeihij,,,daarin is nietsverontrustendsgele-

gen.Datis een telegram datden persoon voorw ien het
Kcq- n * m f/hx /dige
:
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bestemd is nimmer zal bereiken! Selim is doodelijk

getroffengeworden doorden kogeldienYarhud oq hem

afgeschoten heeft. Ik zou dwaas zijn a1s ik mlJ dat
aantrok.''
En inderdaad, Scarpant bekom merde zich over het
voorval niet m eer.
N a deverzending van hettelegram keerdeAhm etnaar

hethotelop de plaats Giaour Meïdau teruq.In gezel-

schap van Nedjeb vond hijAmasia terug,d1ehem met
eenig ongeduld wachtte. Zij vernam met genoegen
watAhmetgedaan had;wantnu waszijzekerdatmen
binnen weinige uren in de villa Selim omtrent haar lot

gerustgesteld zou zijn.
Een brief zou te lang onderweg gebleven zijn om

Odessa te bereiken,''m erkte Ahm et'op.,,D aarenboven

vrees ik nog altijd...''
Ahmet brak zijn volzin plotseling af.
,yvr
ees je nog altijd,beste Ahmet? W atvrees je?...
W at wi1 je met die woorden zeggen?''vroeg Amasia
m in of m eer verw onderd.
ets,oh!niets,lieve Am asial''antw oordde Ahm et.
r,N i

Neen,nietsl...Ik heb je vadereraan willen herinneren dat hij zich bij onze aankomst te Skoetarimoet
bevinden;en zelfsvöördièn tijd,zoodatallemaatrege1en tijdig getroffen worden en ons huwelijk geen ver-

,,

traging ondervindt-''
Het jonge meisje bl
oosde bij die woorden; maar
voelde zich gerustgesteld.
'De w aar
heid evenw elwas dat Ahm et steeds nieuw e
pogingen tot ontvoering vreesde, althans indien de
m edeplichtigen van Yarhud de gebeurtenissen van de

schipbreuk der Guidare hadden kunnen vernemen.Hijl
deelde den bankier Selim in vertrouw en m ede dat'alle
gevaarw ellicht nog nietvoorbijwas.Hijwachtte zicN
evenwelAmasia gçdurende hetoverige gedeelte der reis

te verontrusten en hield zijn wantrouwige yrees voor
zich. Die vrees was bovendien uiterst onbestemd ea

bçrustte slechts op ijdele voorgevoelens.
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Am asia dankte Ahm et voor de oplettendheid, per
telegram haar vader gerustgesteld te hebben over haar
w edervaren, op gevaar af de kwade luim van oom
Keraban OP te wekken.

M aar wat werd er in dien tusschentijd van vriend
Van M itten?
kDie w erd w el ietw at tegen w i1 en dank de gelukkige

verloofde van de edele Saraboel en de erbarmelijke
schoonbroeder van heer Yanar.

Hoe had hijook weerstand kunnen bieden? Aan den
eenen kanttrachtte Keraban hem te overtuigen,dathi
j
de opoffering ten einde toe m oestvolhouden;anders zou
de rechter hetin hethoofd kunnen krijgen hen alle drie
in de gevangenis te stoppen, terwijl aan den anderen
kant een zuster en een broeder stonden, die in geen
gevalvan plgn w aren hun prooilos te laten.
Van M itten w as dan ook zoo verstandig zich in het

onvermijdelijke te schikken.
Hierbij zij tevens opgemerkt dat Keraban er na veel
moeite in geslaagd was,van den Koerdiër en zijn edele
zuster gedaan te krijgen,dat men eerst naar Skoetari
zou vertrekken,om de huwelijksplechtigheid van Ahmet
en Am asia te vieren. Later zou m en dan naar M ossoel

kunnen reizen,om een dergelijke plechtigheid tusschen

Van M itten en de edele Saraboelin orde te brengen.
Dien zelfden middag verscheen de Rotterdamsche
tabakshandelaar,die zich gedurende een paar uur ver-

wijderd had,weerbijzijn vriend Keraban.Maarwelk

een verandering had er met den Rotterdamm er plaats
gevonden!
Toen Keraban hem Zag,riep hi
j:
van M itten, in deze
W el, sakkerloot, ben J
*jJ
* het, L

Oostersche kleedij?''
Ja,vriend Keraban,ik ben het-''
#)Ik had je bijna niet herkend.''
W aarom niet?''
In die Koerdische kleederdrachtl''

Ja,in de kleeding van een Koerdtër.''
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W aarlijk,dat staatje niet kwaad.Ik ben overtuigd
datwanneerje er aan gewoon zultzijn,die kleeding je
gemakkelijker za1 voorkomen dan jullie Europeesche

nauwsluitende dw angbuizen-''
,,J
e bent alte vriendelijk,vriend Keraban-'''
Kom ,Van M itten, laat dat bedrukte gezichtvaren!

Verbeeld je dat het heden vastenavond is en dat je
slechtsgecostumeerd bentvooreen komedie-huwelijkl''
,,Oc
h! het is niet de verkleedpartij die mij kwelty''
antwoordde V an M itten.
W at dan?''

W el,dat huwelijkl''
##Och,kom,niets dan een voorloopig huwelijk,vriend
Van M itteny''antwoordde Keraban.,,M ij dunktdat mevrouw Saraboel haar grillen van ontroostbare w eduwe

welwatduurza1betalen!W aarachtig,a1s je haarmededeelen zult,dat die verloving je tot niets bindt,omdat
je te Rotterdam reeds gehuwd bent,a1s je haarvoor
goed haar afscheid zult geven, dan hoop ik daarbij
tegenwoordig te zijn, Van M itten!W aarlijk,het moet

ongeoorloofd heeten,de m enschen tegen hun zin te w il1en huwen.M ijdunlttdathetalerg-genoeg is,w anneer
beide partijen tot dien dwazen stap hun toestem m ing
geven.
D oor aldie drogredenen overtuigd,w as de w aardige
Hollander er toe gekom en zich in zi
jn lotte schikken.
H etbeste was de geheele zaak van haarkoddige zi
jde
te beschouw en en mee te lachen,wi
jlerwelreden tot
lachen bestond,en verder in den toestand te berusten,

wijlzoodoende de belangen van allen gebaatwerden.
Er bleef daarenboven Van Mitten weinig tijd over
om zich te bezinnen.V eerYanaren zijn zusterhielden
ernietvan,m ethun zaken te treuzelen.,,Zoo gevangen,

zoo gehangen,''luidde hun leuze. En zij hadden hun

m aatregelen goed getroffen. Alles w as klaar voor dat

galgenhuwelijk,waarmedezijdien vischbloedigen zoon
van Nederland dachten te binden.

Laat de lezer nu niet denken dat de gebruikelijke
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formaliteiteninKoerdistanbijdezegelegenheidvergeten

ofook m aareenigerm ateveronachtzaam dwerden-W aarachtig niet! De zw ager zorgde nauw gezet voor een en
ander, en in deze groote stad w as alles voorhanden,

watstrekken kon om een zoodanig huwelijk alle mogelijke luister en pracht bij te zetten.
W ant inderdaad,onder de bevolking van T rebizonde
bevonden zich een zekergetalKoerdiërs,w aaronderheer

Yanaren zijn edelezusterSaraboelverscheiden vrien-

den en kennissen van weleer te M ossoel terugvonden.

Die prachtlievende menschen stelden ereen eer in,ja
beschouwden heta1s plichthun adellijke landgenooten
bij zulk een gelegenheid hulp te verleenen, te meer
daar hetvoorde vierde maalwasdatde schoone vrouw
haar leven aan een echtgenootwijdde.Van de zi
jde
der bruid w as er dus een groote menigte genoodigden

om de plechtigheid bij.tewonen,terwijlKeraban,Ahmet
en hun vrienden aan de zijde van den bruidegom optraden.Hierbij dientnog medegedeeld te worden datvan
het plechtige oogenblik, waarin Van M itten de traditioneele prachtige kleeding der heeren van M ossoel en

Chehrezour aangetrokken had, hij van nabij bewaakt
w erd en geen gelegenheid meerhad eenwoord metzijn
vrienden alleen te w isselen.

Ternauwernood kon De Bruin, die hem a1s ziân
bediende bijhetkleeden zijn dienstenbewees,hem met
onheilspellende stem in het oor fluisteren:
Pas op, baas! pas op! W aarachtig, u speelt grof

spelbij deze gelegenheid-''

Kan ik anders, De Bruin?''vroeg Van M itten op

erbarmelijk gelaten toon.,,Zeg mij,kan ik anders? En
in iedergeval,doe ik een dwaasheid,dan komtzijmijn
v
enmi
goe
jlk
br
ng
envol
uige
tdneni
ve
ge
nheenid,;
er
nieznad1en
vot
or
jde
we;1zziu
eee
rgtehge
ertleh
ebb
.
,,Hum!
,,zeiDe Bruin,terwijlhijhethoofd schudde,

trouwen is trouw en, en...''
M aar men ri
ep den Hollanderjuistop datoogenblik,
zoodat de trouweknechtverdermoestzwi
jgen,zoodat
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voorde nakomelinyschap verloren is gegaan heteinde

van een volzin, dle w e1 ietwat m achtspreukig begon.
Het w as om streeks m iddag,toen de heer Yanar en

een aantalandere Koerdiërsvan aanzienlijke geboorte,
den bruidegom kw am en afhalen om hem vö6r heteinde
der plechtigheid niet m eer te verlaten.
En toen w erd de verloving m etgroote prachten praal
tot stand gebracht.'
De houding der aanstaande echte-

lieden gafbijdezegelegenheid jeen aanleiding totQp-

m erking.Van M itten lietniets blllken van den angst,die
hem bekroop,en de edele Saraboelwasertrotsch opya1s
vrouw van m idden Azië een m an van het noorden van
Europa aan haar ketenen te kluisteren. W at een roem
inderdaad:een band tusschen Nederland en Koerdistan
gesticht te hebben!
f
D en volgenden dag,m en schreefden 18en September,
liet een kleine,maar goed uitgeruste karavaan de stadsm uren van het eeuw enoude T rebizonde achter zich ligV0Z*
'
H et reisgezelschap bestond, de lezer za1 het reeds

geraden hebben,uitde ons bekende vrienden,waarbij
zich drie personen hadden aangesloten) n.1. de heer
Yanar, diens zuster,de edele Saraboelen de gids,die
hen allen naar Skoetari zou brengen.
D e gids w as een m an m et een zeer schrander uiter-

lijk.Denvorigen dag washijzijn diensten bijden heer

Keraban kom en aanbieden. i
Deze had hem een zeer
ruim e belooning boven het salaris in uitzicht gesteld,

indien hijervoorzorgderdathetgezelschay binnen de

tw aalf dagen te Skoetarl w as. D e m an, dle, alhoewel

nietbepaald vriendelijk van uiterlijk,toch een goeden
indruk m aakte, had dit voorstel aangenomen.
M en reisde a1s volgt:

In een eerste rijtuig zaten Keraban,Amasia en Nedjeb.In een tweede troonden de heeren Yanar en Van
M itten,benevens de gelukkige bruid van den laatste,de

edele Saraboel.De Bruin zat achter dit rijtuig op een
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soortbankje,terwijlAhmet,Nizib en de gids,alle drie
te paard, den stoet sloten.

D aarhetkon zijn,datdeweg nietveilig was,hadden
de reizigers zich van gew eren en van revolver-pistolen

voorzien,zonder de wapens te rekenen,die gewoonlijk
aan de gordelsvan heerYanaren zijn zusterbengelden,
en ook nog buiten de ketsende pistolen van heer Keraban.Hoewelde gids verzekerd had,dat de w egen volkom en veilig w aren en er derhalve niets te vreezen w as,
had Ahm et toch al die Voorzorgen genomen Om een

mogelijken aanvalaf te slaan.
Alles goed gerekend,w aren er ongeveer tw ee honderd

mijlen af te leggen in twaalf dagen.Dat was zoo erg

niet,zelfs in een land,waarin de verspanninqsplaat-

senzeldzaam voorkwamen,zelfsalreisdemen b1jnacht
niet,om de paarden de noodige rust te schenken.D us,

wanneer zich geen onvoorziene en onwaarschijnlijke

om standigheden voordedeh, zou de reis rondom @@de
ZwarteZeebinnen den gestelden termijn volbrachtZlJn.
De landstreek,die zich tusschen T rebizondeen Sinope

uitstrekt,wordtdoorde Turken Djanik genaamd.V00rbij die laatstgenoemde stad beginteersteigenlijk Anatolië, het oude Bythinië, dat een der grootste pacha-

schappen van Aziatisch Turkijë geworden is,hetnoordwestelijk gedeeltevan Klein-Azië omvaten Koetaieh tot
hoofdstad heeft, en waarin Broussa, Smyrna, Angora

enmeeranderebelangrijkesteden aangetreffenworden.
De kleine karavaan!die om zes uren van Trebizonde
Platans en
vertrokken was,berelkte tegen neqen uur
afgelegd.

had bijgevolg een etappevanvijfmljlen

Platans is het oude Hermoessa.0m het te bereiken,
m oet een soort vallei doorgetrokken w orden, w aarin

qerst,koren enmaïswelig groeien;waarin zichprachtlge tabaks-aanplantingen ontw ikkelen,een cultuur,die

erbijuitnemendheid slaagt.HeerKeraban kon nietnalaten de Aziatische Solaneeplantte bewonderen,welker

bl
aderenzondereenigebewerking ofvoorbereidiny,een
fraaie goudachtige kleur aannemen, wannèer zlJ gel
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droogd zijn.Zeer waarschijnlijk zou Van Mitten,zijn
correspondent-vriend,o6k zijn bewondering geuitheb-

ben,wanneer hethem nietstiptverboden waregew eest,
iets anders dan de edele Saraboelte bewonderen.
De geheele streek w as m et fraaie boom en begroeid,
m et abeelen, met pijnboomen en beuken,di
e deverge-

lijking met de grootste exemplaren van Holstein en

D enem arken konden doorstaan, m et noteboom en, m et
kruisbessen en m et w ilde fram bozestruiken. De Bruin

merktenietzondereen zekergevoelvan afjunstop,dat
deinboorlinjenvan ditlandallen dikkebutken hadden,
hetgeen in zljn oog vernederend was voor een Hollander,die,zooals hij,totgeraamte vermagerd was.
Tegen het middaguur reed men hetkleine m arktvlek

Fo1voorbij,terwijlm en de eerste terreinverheffingen a1s
uitloopers van de Pont
ischeAlpenlinkslietligyen.Op
de w egen ontm oette m en zeerveelboeren,die zlch naar
Trebizonde begaven of vandaar terugkeerden.D ie lieden droegen kleedingstukken van een dikke bruine stof
vervaardigd,en hadden öfde fez ôfeen m uts van schapenvacht op het hoofd.Meestalwaren zij door hun
vrouw en vergezeld,die in lappen katoen, met schitterende kleuren gestreept,gewikkeld waren,welke boven
hare roodw ollen rokken een aardig effectm aakten.
'
Dit was hier zoo ongeveer het land van Xenephon,
dat door den terugtocht der Tien Duizepd in de oude
geschiedenis beroemd i
sgeworden.Maarderampzalige
Van M itten doorreisde dle legendarische streek,gebukt

onderden dreiqenden blik van heerYanar,en genoot

nieteensdevrilheid zijn reisgidstemogen raadplegen!
Hij had daarom De Bruin bevolen,dat boekje in te

kijkenenzoo terloopseenigeaanteekeninjen temaken.
M aar het moet erkend worden: De Bruln dacht aan
heel andere zaken dan aan de heldenfeiten van den
Griekschen generaal, en dat was dan ook de reden,

waarom hijverzuimd had zijn meesterbijhetuitrijden
van Trebizonde den heuvel te toonen,die de kust be-

heerscht en van welks top de Tien Duizend bij hun

170

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

kunnen opdoen.Die stelen zijn er een belangrijke tak

van uitvoer.W ant de kerseboom groeit zeer overvloedig in ditgedeeltevan hetpachaschap.Van M itten stond

erop,zijn bruid een goeden dunk van zijn kennis van

de oude,geschiedenis te geven, door haar te verhalen,
dat het van Keresoem w as,datde Rom einsche PfO0OZ-

suelLucullus de eerste kersrboomen naar Europa zond,
die daar geacclim atiseerd werden.
De edele Saraboel had nim mer van den beruchten
Rom einschen lekkerbek hooren spreken, en scheen
slechts een zeer m iddelmatig belang te stellen in de
geleerde gesprekken van Van M itten.'
D eze, steeds on-

der den invloed van zijn heerschzuchtige bruid,vertoonde welden meesterbarmelijken Koerd van de we-

reld.En toch loofde heer Keraban,zonder datbem erkt

kon worden ofhijernstig sprak dan we1spotte,voortdurend de wijze,waarop de Hollander zijn nieuw costuum droeg, hetgeen De Bruin de schouders deed optrekken.
ig, Van M itteny'' herhaalde heer Keraban,
1*W aaracht
!,w aarachtig,dat kleed,die chalwar,,die tulband staan

Je uitstekend,en om een volmaakten Koerd te zijn,ontbreekt je maar een ding, namelijk eep paar dikke en
dreigende knevels, zooals heer Yanar ze m et zooveel
w aardigheid draagt.''
k heb nooitknevelsgehad,''antwoordde Van M itten.
,,l
t knevels gehad?''riep Saraboel uit.
,,W at!Nooi

W at! voor den drommel! Heeft hij geen knevels

,,

gehad?''vroeg heer Yanar op een toon van diepe minachting.,,W at!geen knevels?''
e Saraboel! Slechts het spoor
,,Ter nauwernood,edel
ervan,heer Yanarl''

W elnu,gijmoetze hebben!gijzultzehebbenl''zei

de heerschzuchtige Koerdische 'vrouw op bevelenden

toon.,,I,
k neem op mijom zete doen groeienl''
,,Ar
me heer Van Mittenl'' mompelde de jeugdige
Amasla?terwijlzijhem eenmedelijdendepbliktoewierp.
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terugkeer uitde M aeronische provinciën,m etgeestdrif-

tig gejuich de wateren derZwarte Zeebegroetten,die

zll gemeend hadden niet meer teruq te zullen zien.
W aarachtig,daarin had De Bruin nlet betamelijk en

niet a1s een trouwe knecht gehandeld.
D ien avond hield de karavaan,nadatzi
jeen twintig-

ta1mijlen afgelegd had,haltteTireboli!om erden nacht

door te brengen. Daar w erden de ,,cafw ak,,,een soort
van room,welke verkregen wordt door de zoogenaamde

gestremdelammerenmelkteverwarmen,endejjijaourk'',
een soortvan kaas van doorlebbe verzuurde melk vervaardigd,door de reizigers zeer gewaardeerd,daar de
lange reis, dien dag afgelegd, hun eetlust w el had

gaande gemaakt.Daarenboven,bij dat maal ontbrak

hetschapenvleesch volstrektniet;zoodatN izib zich terdege kon te goed doen,zonder vrees van de M uzelm ansche w et te schenden en De Bruin hem dus geen deel
van zi
jn diner kon ontfutselen.
Het kleine m arkvlek,hetwelk niet eens een klein dorp
genoemd mocht w orden, werd daags daarna, den
19den Septem ber, al heel vroeg vaarw el gezegd.M en

reed overdag Zepadoervoorbijen kon eenblikop haar

sm alle haven w erpen,waarin slechts drie of vier niet
diepgaaqde schepen een toevluchtkonden vinden.D aarna bereikte men,steeds onder de leiding van den gids,

welkeongetwijfeld deternauwernood afgebakendewegen in de uitgestrekte vlakten van Anatolië uitm un-

tend kende,zeerlaatKeresoem,na een trajectvan vijf
en tWintig mijlen afgelegd te hebben.
Keresoem is aan den voetvan een heuvel,te midden
van een dubbele afhelling der kustgebouwd.Datis het
oude Pharnacea,waarde Tien D uizend tien dagen verbleven,om weer op verhaalte komen en weer nieuwe

krachten teyaren.Hetplaatsje doetzich metdebouwvallen van zljn kasteel,datde haven beheerscht,uiterm ate schilderachtig voor.

Daarhad heerKeraban,ofwie ook van zijn gezel:chap, een voorraad van pijpestelen van kersenhout
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Kom,''zei Nedjeb,,,dat alles za1eindigen met een

,,

schaterlach-''
D'
e Bruin schudde het hoofd,a1s een ongeluksprofeet.
Den 21en Septem ber verliet men de voorstad Fatisa.
Tegen 12 uur 's m iddags passeerde m en de havenplaats
Oeneh en na nog een paar uur te hebben doorgereden,
kwam lnen 's avonds in het dorp Sansoen, waar m en
den nacht zou doorbrengen.

Bijhetkriekenvan dendag werddenvolgenden morgen den tocht voortgezet. De weg, waarlangs m en trok
w as uitm untend en zonder ongevallen kw am m en dien
avond te Sinope.
Er mag ni
et onvermeld blijven, dat die stad haar
naam van Sinope ontleende aan de dochter van Asopus
en van M ethona,die door Apollo geschaakt en daar ter
plaatse gebracht w erd, alwaar het huwelijk werd vol
trokken. M et saam geknepen hart m aakte Van M itten
bij zich zelf de opmerking, dat vroeger nim f Sinopa
door den zonnegod ontvoerd werd, terwi
jl thans het
omgekeerde plaats had, namelijk dat hij als voorwerp
van hartstocht en teederheid door de nim f Saraboel
werd ontvoerd.

Honderd vijfen twintig mijlen,goed gemeten,scheidden Sinope nOg van Skoetari. En er bleven heer Keraban slechts zeven dagen over om dien afstand af te

leggen. Hij was nog niet ten achterrdatmoest erkend
worden,maareen voorsprong had hiJtoch ook niet.Dat
m ocht niet uit het oog verloren worden.H et w as dus
zaak Om geen enkel oogenblik verloren te laten gaan.
V an M itten herinnerde Keraban, dat gedurende den
Russisch-Turkschen oorlog, beter bekend onder den
naam van Krim oorlog, de Turksche Zw arte Zee-vloot
te Sinope door de Russen overvallen en verbrand werd
en dat daarop het Engelsch-Fransch eskader den Bosphorus doorstevende en de Zwarte Zee instoom de,het-

geen als de eerste vijandige daad van de W estersche
geallieerde mogendheden tegen Rusland kon beschouwd
w orden.
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Die ontijdige geschiedkundige herinnering aan de
nederlaag van het Turksche sm aldeel bracht Keraban

bijna uit zijn humeur.Gelukkig dat hij zich wist in te
houden.

M en verliet Sinope den 24sten September bij het

krieken van den dag en toen volgde het reisgezelschap

de qrilligeomtrekken van hetAnatolische strand.Men
berelkte te tien uur des ochtends lstafan en tegen het
middapuurhetmarkvlekApana en desavonds,naeen
daqrels van vijftien uren volvoerd te hebben,hield de
.

klelne karavaan te Incholiwstil,een klei
n plaatsje,welks
open reede voor alle winden openstond, en daardoor

iedere veiligheid voor de koopvaardijschepen miste.
D e ongeduldige Ahm et stelde voor om daar slechts
Y ee uren rust te genieten en de reis gedurende het
overige van den nachtvoortte zetten.D aardoor zouden

twaalfuren.gewonnen zijn en zoo'n winstwas we1eene
verm eerdering van vermoeienis waard. Heer Keraban

willigdedan ook hetvoorstelvanzijnneefin.Niemand

pruttelde overdien m aatregel,zelfs De Bruin niet.Daarenboven toonden Yanar en de edele Saraboel ook
eenigerm ate haast te hebben om de oevers van den
Bosphorus te bereiken,teneinde vandaar de reis naar

Koerdistan te ondernemen.Van Mitten van zijn kant
w as niet m inder gehaast, m aar om een geheel tegen-

overgestelde reden,namelijk om zijn biezen te pakken
en den grootstmogelijken afstand teplaatsen tusschen
hem en datzelfdeKoerdistan,dathijvanganscherharte

verafschuwde.
0ok de gids maakte geenerleitegenw erpingen tegen
datvoorstelen betuigde dathijgereed zou zijn om te
vertrekken, wanneer men maar wilde. Of het dag of
nacht was, dat was hem om het even. Hij kende den

o goed,dathem zoo iets nietbemoeielijken kon.
We
HiJFwzoas
dagrenboven als echte wöudlooper gew oon,
door de bosschen te zwerven en kon bijgevolg onmogelijk op de wegen,die langs de kustder Zwarte Zee
voerden, verdwalen.
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M en vertrok dus tegen acht uur des avonds.D e m aan
w as vo1 en scheen schitterend en vrooli
jk aan 's hemels
transen.Zijsteeg even na zonsondergang van achter de
kim ,die zich zuiver en scherp begrensd afteekende,uit

het zilte water op.De beide jonge meisjes,Amasia en
Nedjeb,alsook heer Keraban,de edele Saraboel, lleer
Yanar en onze Hollander Van M itten,lagen uitgestrekt

in hunne rijtuiqen en lieten zichbijden drafderpaar-

den, die een fllnken gang onderhielden, in slaap w iegelen.
N iem and hunner zag dan ook ietsvan Kaap Kerem bé,
waarboven duizenden en duizenden zeevogels zw eefden,
die de lucht m et hun oorverdoovend geschreeuw vervul-

den.T'
egen den morgenstond reden zijTimlé voorbijen

bereikten, zonder dat eenige w ederw aardigheid hun
overkom en w as eerst Kidros en tegen den avond Am as-

tra,waar men den nacht zou doorbrengen. W aarlijk,
op eenige uren verkw ikkende rust hadden de reizigers
wel aanspraak gekregen, na een afstand van zestig

mijlen doorloopen te hebben,die in zes-en-dertig uren
afgelegd w as.

M isschien zou Van M itten -wijzijn toch steeds verplicht op dien w aardigen Hollander terug te komen -

misschien zou Van M itten,waarschijnlijk onderden indruk van het gelezene in zijn reisgids,wanneer hij althans vrijwas geweestom te doen en te laten wathij
wilde,en wanneer hij tijd genoeg had gehad en hem
hetgeld,die w are en echte reiszenuw,niethad ontbroken, niet geaarzeld hebben om de havenplaats Am astra
te bezoeken,om nasporingen te doen naareen voorwerp,
welks waarde geen enkel oudheidkundige hem zou betw ist hebben.
Den volgenden morgen, den 25sten September,had
hetreisgezelschap de plaats,die thans een zeer ellendig

gehuchtvormt,waareenig kinderspeelgoedvervaardigd

wordt,bijhetkriekenvan dendagverlaten.Drieof'vler
mijlen verderwashetmarktvlek Bartan,welksgrenzen

men overschreed;later in den namiddag die van Filias,
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vervolgens bij zonsonderqang die van Azina en einde-

lijk tegen middernacht dle van het marktvlek Eregli.
Daar bleef men pleisteren tot bij het aanbreken van
den dag,om te kunnen uitrusten.Alles welgerekend w as
datwe1watw einig,wantde paarden,om van de reizigers niet eens te spreken, begonnen sporen van ver-

moeidheid,ja uitputting te vertoonen, ten gevolge van
zulke lange trajecten,waarbijhun maar zelden eenige
oogenblikken rustgegund w erden sedertm en van T rebizondevertrokken was.Erbleven nog m aarvierdagen
over om heteinddoelvan die lange reis te bereiken -

nog slechts vier dagen - namelijk de 27ste,de 28ste,
de 29ste en de 30ste Septem ber.En nog m oestdie laatstgenoem de dag er van afgetrokken worden, omdat hi
j
geheel anders m oest gebruikt worden. Indien toch heer

Keraban en zijn reisgenooten op den 30sten September
niet reeds des m orgens vroeg op de oevers van den
Bosphorus aangekom en w aren, dan zou de toestand

uiterstnadeelig worden,ja,dan kon hetvermogen,aan
Am asia toegedacht,als geheelverloren beschouwd w orden.Erw as dus geen oogenblik te verliezen.H eer Keraban m aakte dan ook zooveelmogelijk haast,hi
jdrong
op het vertrek aan, dat hij zonsondergang aanvaard
werd.
ïDen 27e11Septem ber trokken onze vrienden door het
gehucht.Sakaria en bereikten tegen den avond Kaap
Herpe. In deze plaats, w aar zestien eeuw en vroeger
keizer Aurelianus gedood w erd,hield'm en halt en be-

sprak men de mogelijkheid,de reisroute eenigszins te
wijzigen,d.w.z.den tochtonmiddellijk voortte zetten,
teneinde Skoetarib'
innen de vier en tw intig uur te bereiken. M en zou dan in den m orgen van den laatsten
dag in de villa van Keraban aankomen, w aarna het

huwelijk tusschen AhmetenAmasia terstondvoltrokken
kon worden.
In het volgende hoofdstuk zullen onze aandachtige
lezers ervaren, wat het resultaat dezer besprekingen
W aS.

TW EE EN TW INTIGSTE HOOFDSTUK.
W aarin wc ervaren dat de heer Keraban voor de

zooveelste maal overhoop ligt met zijn nC:J Ahmet.
Allereerst w erd de vraag besproken, op w elken afstand m en zich nog van Skoetari bevond.

Volgensdengidsbedroeqdeafstandcircazestigmijl.
Detweedevraag luidde:ln hoeveeltijdkon men dien

w eg afleggen?
Antw oord:achten veertig uur.

Dezetijd wasinderdaad zeerkrap tenoemen,vooral
w anneerm en bedenkt,datmen 'snachtsnietkon reizen.
W elnu,w anneer men den w eg verliet die de kronkelingen van de kustderZw arte'Zee volgde en dwarsden

hoek afsneed,dieAnatoliëdaarbijhetuiteindevormde,
kortom , indien m en w ilde besluiten, een landw eg te
volgen tusschen de oevers van den Pontus Euxenius en
de Zee van M arm ara, dan zou m en de reis een tw aalftalmijlen kunnen verkorten.

Ditvoorstel,op den hem eigen ijskoudentoongedaan,
kw am van den gids.

zijn de wegen langs de kustnietveiligerdan die in

,y

het binnenland?'' vroeg Keraban.

Mijns inziens zijn de gevaren overal hetzelfde'',

,,

luidde het antwoord.

Ben je metdie wegen voldoendevertrouwd?''
JZWOI.''
,,Dan ben i
k bereid,je voorstel in overweging te
nem en.

Ahm et luisterde, maar zeiniets.

W atdenk jijervan,besteneef?''vroeghem zijnoom.
Dejongeman bewaardehetzwijgen.

,,

En inderdaad,hetgeheim zinnig gedrag van den gids

had hem wantrouwend gemaakt. Zoo bleef hij dus
eenige oogenblikken in gedachten verzonken.

W elnu,neef?''herhaalde Keraban zijn vraag.
plW at is er,Ccmiîî
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1:Ik wachtop jeantwoord-''
W elk antw oord?''
Op hetvoorstelvan den gids betreffende den nieuw en reisweg.''
e oom ,tot nu toe hebben w e de kust van de
j,Best

ZwarteZeegevolgdenonsdaarbijuitstekendbevonden.
1k zie dusnietin,waarom weonzeroutezoudenwijzigen.
,
W atheb je er tegen?''
Hetzou onvoorzichtig zijnl''
11W aarom ?''
'
Doch alvorens een antwoord op deze vraag af te
wachten,liet Keraban er op volgen:
O nze gids is m etden weg uitstekend bekend.D aarenboven...''
W at,daarenboven...?''

l-aatme uitspreken.Een wegbesyacing van twaalf

,,

mijliswelde moeite waard,een klelne verandering te
brengen in ons oorspronkelijk reisplan.
ndien w e de paarden tot grooteren spoed aan,,l
zetten...''bracht Ahm et in 't m idden.
en rekening houden m et een gedw ongen
,W e m oet
oponthoud.''
Ahm et zuchtte.

Je zucht?''vroeg Keraban.
',Hetzijzoo,oom,''antwoordde Ahmet.;;W ijlu het

zoo wilt,zalik hetvoorstelnietbetwisten.
et omdat ik het zoo wil, maar omdat de
,,Neen, ni

bewijsgronden je ontbreken,neefje lief.Hetzou mijte
gemakkelijk vallen je redeneering teweerleggen-''
Ahm et antwoordde niet.

De gids van zijn kanthad de overtuiging gekregen,
datde jonkman hetvoorsteltotwijziging derreisroute

niet zonder achterdocht ontvangen had.Een oogenblik

kruistenzijn blikken dievanAhmet;maardatoogenblik
w as voldoende om ,,voeling te nem en'',zooals men dat
in de scherm kunst noem t.Ahm etbesloot dan ook niet
slechts meer w aakzaam , m aar steeds vaardig te zi
jn,

steedsgereed Qm van leerte kunnen trekken.Van dezen
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stond afwasde gids een vijand voorhem,die slechts
hetgeschikte oogenblik afwachtteom verraderlijkopte

treden en aan te vallen.
Overigens kon hetbesluitom de reisteverkorten niet
anders dan m et goedkeuring ontvangen w orden door
de overige reizigerszw ien w aarachtig sederthun vertrek
van Trebizonde w elnig oogenblikken gegund waren om
uit te blazen.Van M itten en De Bruin w aren zeer gehaastom te Skoetariaan te kom en,m ethetdoelom een
einde aan een ondulbaren toestand te m aken; heer
Yanar en de edele Saraboel eveneens, m aar om m et
kustpakketbooten de een in gezelschap van zi
jn zwager,de andere in gezelschap van haarbruidegom naar

Koerdistan terug te keeren.Amasia eindelijk...om met
Ahmetin den echtte treden;en Nedjeb om de feestelijkheden van dathuwelijk bij te wonen!
Hetvoorstelwerd dusgoed ontvangen en metgejuich
begroet.M en besloot om gedurende den nacht van den
27 op den 28sten Septem ber uit te rusten,ten einde

gedurende den volgenden dag een flink en lang traject
te kunnen afleggen.
Intusschen w aren eenige voorzorgen te treffen, die
door den gids zelven aangegeven w erden.Het w as toch

hoogstnoodzakelijk om zich van een voorraad levens-

m iddelen voorm instensvieren tw intig uren te voorzien,
daar men een streek moest doortrekken, waarin geen
m arktvlekken,geen gehuchten en geen dorpen aangetroffen zouden w orden.M en zou daarnoch khans,noch
doukhans,noch herbergen langs den w eg ontm oeten.

Daaruitwerddusde noodzakelijkheid geborenom zooveelproviaùd mede te nemen a1s voor aller behoeften
noodig geoordeeld zou w orden.
Te Kaap Herp kon m en zich gelukkig alhetnoodige
tegen goede betaling aanschaffen.M en kocht er zelfs
een ezel,om dien verm eerderden last te torsen en te
Vervoeren.

l
Ermoethierbijgevoegd worden:heerKeraban had
een zwgk voor ezvls,9atwgs zekeretn sympathetisch
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gevoelvan den eenen stijfkop voor den anderen.Hd
dier dat m en te Haap H erp gekocht had beviel onzen

Turk bijuitnemendheid.
'
Hetwas een klein beestje,maarstevig en sterk,dat
ongetwijfeld de vrachtvan een paard kon dragen,hetgeen zoo w atop negentig ,,oksen''of op ruim honderd
kilogram m en kon geraam d w orden. Het w as in één
w oord een ezel zooals m en er duizenden in deze stre-

ken van Anatolië aantreft,waar zij gebruikt worden

om de granen naar de verschillende havenplaatsen der
kust te vervoeren.
M en had dien goed gebouwden en vluggen langoorde
neusvleugels ltunstm atig gespleten, hetgeen veroorloofde dat reukorgaan m et te m eer gemak te kunnen
ontdoen van de vliegen,die er inkropen.D ie inkervin-

gen vérleenden hem een vroolijk uiterlijk,een prettig
gezicht,a1s m en dat van een viervoeter kan zeggen, en

hijwaswe1waard de ,,glimlachendeezel''genoemd te
worden. Hij verschilde zeer veel met die arme kleine
dieren,w aarvan ThéophileGautiergew aagt,arm eellendige schepsels m et flets hangende ooren en m et een

magere en bloederige ruggegraat.Onze langoor loest

op zijn minst even stijfhoofdig zijn a1s heerKeraban,
en De Bruin mompelde bijzich zelven datdie koppige
Turk wellichtzijn meestergevonden had.
W at den voorraad levensmiddelen betreft,men had

alleswatvooreen zoo korttrajectnoodig was.Menhad
een halfschaap,datmen op een pleisterplaats zou braden,m en had een ,,bourghoul'',een soortbrood,vervaardigd uit rogge, die vooraf in den oven gedroogd

was,na in de botergerold te zijn.Veelwas hetniet,
maartoch genoeg.'
Overdaad bijzoo'n reisveroorzaakt
m aar overlast. Dat alles w erd vervoerd in een kleine
tweew ielige kar,w aarvoor de ezel gespannen w erd.
Den 28sten Septemberwas iedereen reedsvô6rzons-

opgang terbeen.De paarden werden dadelijk voorde
talika's gespannen, waarin ieder zijn gewone plaats
hernam, Ahmet en de.gids bestegen hun paarden en
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stelden zich aan het hoofd der karavaan, die door den

ezelmetzijnkarretjevoorafgegaanwerd.Zootrokmen
op weg.Een uurlaterwas de onmetelijke uitgestrektheid der Zw arte Zee achter de kusthoogten verdw enen.
Een met heuvels en dalen afgewisseld terrein strekte
zich voor den blik der reizigers uit.

Hoewelde berijdbaarheid der wegeh nog alte wenschen overliet, w as deze dagrei
s niet alte moeilijk te
noem en.Heer Keraban m eende toch aanleiding te hebben om te pruttelen en te klagen over de w einige zorgen van de Turksche overheden ten opzichte der
gem eenschapsm iddelen.

/1Men ziethetwel,''herhaalde hijvoortdurend!,,dat
wij hun nieuwerwetsch Constantinopelnaderen!''
Te drommel,ja,''zeiVan M itten.
1)De wegen zijn in Koerdistan oneindig beteronderhouden,'' m erkte Yanar OP.
1,Dat zou ik m eenen !''bevestigde de edele Saraboel.

Ik geloofhetgaarne,''betuigdeheerKeraban.,,M ijn
vriend VanM itten zaldaarzijn vaderlandhetzoo nette

Holland,niet te betreuren hebben.''
Van M itten en D e B ruin grom den,echter onhoorbaar.
1)In geen enkel opzichtl'' hernam de hoogm oedige
Koerd m et nadruk.D ie verw aande gek nam iedere ge-

legenheid te baat,om zijn heerschzuchtig karakteraan
zijn geheele omgeving te toonen.
Van M itten had zijn vriend Keraban volgaarne naar
den duivel gewenscht;w ant w aarachtig,die legde zich
erop toe om hem te sarren en scheen daarvèrmaak in

te vinden.Maarom het even,eer hijachten veertig
urenverderinhetleven zou zijn,zou dewaardigeHOllânder zijn volle vrijheid terug hebben.Hij zou dan
Keraban laten praten en kekscheren naar hartelust.
Tegen den avond pleisterdedekaravaan bijeen ver-

vallen dorp,dat slechts een aantal ellendige hutten te
zien gaf,die ternauwernood geschiktw aren,om de lastdieren tegen weer çn wind te beschutten.Daar leidden
een paar honderd arme menschen een ellendig leven,
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die van watmelkspijzen,van slechtvleesch envan een

broodsoort leefden, die m eer zem elen dan w e1 m eel
bevatte. Een wal
gelijke reuk doortrok den geheelen
dam pkring en w erd veroorzaakt door het branden van
9:10Z0kîl)eensoortvankunstmati
geturf,dievandierlijke
uitwerpselen en m odder vervaardigd w as. D atw as de
eenige brandstof,die in die streken gebruikt w erd.D e
m uren van som mige hutten zelfs waren van die onw elriekende stofvervaardigd.
H et w as w elgelukkig dat m en den raad van den gids
opgevolgd en levensm iddelen m edegevoerd had, w ant
in datellendige dorp,aan w elks inw oners eerder hulp

moestverstrektworden dan datmen daarbijstand had
ktlnnen vinden, zou niets opgespoord kunnen w orden.
De nachtw erd ongestoord doorgebrachtin een bouw vallige keet,w aarin eenige bossen versch stroo op den
grond uitgespreid waren.Ahm et w aakte met nog m eer
zorg dan anders, en er bestond w el reden toe. W ant
inderdaad, de gids verliet in het m idden van den nacht
hetdorp en begafzich een paarhonderd passen verden
w eg op, dien m en des anderendaags volgen m oest.
Ongezien sloop Ahmet hem achterna en keerde niet
eerdernaarhetkam p terug dan toen de gidsditook zelf
w eer betrad.

Keraban'sneefstrektezichuitopzijnlegerstede,doch
kon den slaap nietvatten.Hijmijmerdena overalhetgeen hijden laatsten tijd gezien had en kwam totde

stellige overtuiging dat de gids hen op een of andere
m anier verried.
Een niet te m isleiden voorgevoelzeihem tevens dat
ditverraad in verband m oest staan m et de ontvoering,
waarvan Amasia bijna het slachtoffer was gew orden.
In angst,zorgen en ongerustheid,brachthijdennacht
door en kalm eerde eerst een w einig bijhetaanbreken

vanden dag.Hijdachtrijpelijk naoveralhetgebeurde

derlaatste dagen en besloot,nog een w einig geduld te
oefenen, teneinde achter de geheim en van den gids te

komen.Hijwildehem echternietuithetoog verliezen;
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hijzou hem noch gedurende den marsch,noch op de
pleisterplaatsen zich laten verwijderen. D'
aarenboven
waren hijen zijn makkers goed gewapend,en ware
Am asia's toekom st niet in het spel gew eest, dan zou

hijgeen oogenblik geschroomd hebben om welke aanranding dan ook opgeruimd en vroolijk het hoofd te
bieden.
Ahm et w as gelukkig zich zelven volkom en m eester.

Zijn gelaatliet volstrekt niets bespeuren van hetgeen
hij gevoelde,noch voor den blik zijner reisgenooten,
noch zelfs voor den blik van Amasia,wier teederheid

anderszeergoed in zijn hartkon lezen,noch voorden

bl
ik van den jids,die van zijn kantden jonkman met
zekere gestadlgheid gadesloeg.
Het eenige besluit dat Ahmet nam was zijn oom
Keraban vanzijn nieuwe angsten en ongerustheid deelgenootte maken.Hijzou datdoen zoodra eenegeschikte
gelegenheid zich daartoe zou aanbieden,al moesthij
dan ook het meest storm achtige tw istgesprek te doorstaan hebben.

Men verlietbij het aanbreken van den dag hetellendige dorp. A1s er thans geen verraad noch vergissing in

hetspelkwam,dan zoudezedag delaatstezijnvaneen
reis die voor niets anders ondernomen w as dan ter w ille
van de eigenliefde van den koppigste aller Osmanlis.
Zoo veel w as zeker dat die dag w e1 onder de m oeie-

lijksteen meestvermoeiendemochtmeetellen.Depaarden m oesten alle krachten inspannen op dat oneffen
terrein,dattot hetbergstelselder Elken moestbehooren.A1 w as het m aar om die reden alleen, betreurde
Ahm et het zeer dathi
j in de wijziging van het oor-

spronkelijke reisplan toegestemd had. Herhaaldelijk

m oesten de rei
zigers uit de rijtuigen stapjen,om

die

teverlichten.HierbijlegdenAmasiaenNedleb zeerveel
geestkrachtaan den dag,vooralin de zoo w oeste stre-

ken,die herhaaldelijk doorgetrokken moesten worden.
De edele Saraboelbleef a1s waardige Koerdische bij
de andere damesnietten achter.W athaarbruidegom,
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Bijhetaanbreken van den dag verliet men het dorp.
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den arm en Van M itten,betrof,ach,die w assedertTrebizonde de kl
uts kwijt en m oest om vo1 te houden
aV gem oedigd
een rui
ter zou zeggen: ,,gespoord''

worden,en zou er misschien bijgevoegd hebben
dathijbijwijlen dekarwatsmoestvoelen.

-

O verigensvielerom trentde te nem en richting niette
aarzelen.
H et w as helder a1s de daj datde gi
dsaldewegen,
zoowelbij-a1s zijwegen,ultstekend kende.

Hij kentze terdege,''zeiKeraban.
Hijkentzegoed,hijweeterteveelvan,''pl'uttelde

,,

Ahm et binnensm onds.
Uit dat verschil van meening vloeiden van de eene
zijde komplimentjes voor den gids voort, die van de
De
andere zijdevolstrektgeen instem m ing verw ierven.'

Oom was in de wolken over dien Yan, de neef
wantrouwde hem ten volle.Ermoetevenwelbijgevoegd
w orden dat de gids dienzelfden dag de reizigers geen

enkeloogenblik verlieten dathijsteeds aan hethoofd
der kleine karavaan bleef.

De zaken schenen dushaarnatuurlijken loop tehebben en boden geen andere w ederw aardigheden aan,dan

de moeilijkheden die veroorzaakt werden door den
slechten w eg, door de scherpe hellingen der heuvelen,
die m en beklim m en m oest, dqor de lengte dier hellingen, w anneer die heuvelen om getrokken m oesten w ordén,en door het hobbelige van den weg,wanneer hij
doorravijnen voerde,waar de bodem? door het regenw ater uitgespoeld w as.M aar de bespanningen waren
flink.D e paarden hielden zich uitm untend,en daarhet
hun laatste dagreis w as, zoo kon er m eer van hen

gevergd worden dan gewoonlijk.Zijzouden gelegenheid te over hebben om uitte rusten.

Zelfsdekleineezelbleefnietin gebreke zijn lastmet

opgewektheid tetorsen en had daardoordevriendschap
van heerKeraban verw orven.

,,Bi
jAllah!datdiertje staatmijaan,''herhaalde hij
içdoroogenblik?,pqn ik zifqrpvqrtedenkvn om,geze-
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tenop zijn rug deboorden vandenBosphorustenaderen. Dat zou een aardige hak voor de O ttom annische

overheden zijn!Nietwaar?''

Het m oetgu1erkend w orden:datplan w as een echt
Kerabansplan.N iemandw aagde hetom dattebespreken

nogminderom hettebetwisten,om denkopyigenkerel

nietin verzoeking tebrengen datfraaieplanulttevoeren.
Na een vermoeiende dagreis,werd tegen negen uren
des avonds haltgem aakten was iedereen w eldra in de
w eer om op aanraden van den gids het kam pem ent in
orde te brengen.

Op welken afstand zijn wij thans nog verwijderd

,,

van de hoogten, die Skoetari beheerschen?'' kroeg
Ahm et.

jFOp nog ongeveerzes ofzeven mijlen,''antwoordde
de gids.
N ietm eerdan dat?''zeiVan M itten.
Neen,niet m eer-''
ltW aarom dan niet doorgegaan?''vroeg Ahm et.,,In
welnige uren zouden wijheteinddoelonzerreis ber...''
HeerAhm et,''vielde gids hem in de rede,j,ik '
houd
er niet van om des nachts op goed geluk af in dat
gedeelte van de provincie rond te reizen. Zeer w aar-

schijnlijkzou ik mijvergissenenzouden wijverdwalen!
M orgenochtend daarentegen,bijhetaanbreken van den
dag,heb ik dienaangaande geen vrees te koesteren en
vöor
' dat het m iddaguur geslagen zal hebben, zullen

wijaangekomen zijn.''

Deman heeftçelijkl''sprak heerKeraban,j,wijmo-

gen den goeden ultslag onzer reis niet in gevaarbren-

gen door te veel haast! '
Laten wij hier kampeeren,
neefje!en laten wijhieronzelaatsten reizigers-maaltijd

gebruiken.M orgenochtend zullen we in de gelegenheid

zijn de blauwe wateren van den Bosphorus te
begroeten-''

De jonge man sprak niettegen,doch droeg Nizib de
grootste waakzaamheid op.Daarna keerde hi
jin all:
.

hgast tergg naar den bergpas van Nerissg.

DRIEENTW INTIGSTE HOOFDSTUK.
Een gevecht op leven en dood.

Tegelijk metKerabanbereikteAhmetdegrot,waarin

men den nacht zou doorbrengen.
#>Oom ,een enkelwoordl''

$1W atis er,mijn jbngen?''

1,I
Weetu waarweonsop hetoogsnblik bevirden?''
On denbergpasvanNerlssa,zoylkdenken.'

p welken afstand van Skortarl?'
W el,op een afstand van vilfofzes mijlen nauwelijksl''
Hoe %eetgi
jdat?''
:3Hoe lk dat weet?,,
Ja,wie heeft u datgezegd?''
$1Datis eenvoudig...de gidsl''
#,En sfeltgij vertrouwen in dien m ZZ?''
))W aarom niet?''
#,Volkom en vertrouw en?''
om zou ik hem w antrouw en?''
'#W aar
O mdat die m an, dien ik reeds seded verscheidene

da
d
gen nauwletteyd gadesla,mijalmeeren meerveracht voorkom t, antwoordde Ahmet. ,,Zeg, kent gij
hem , oom ?''
#,lk? neenl''

Neen,nietwaar? Die man is zich te Trebizonde bij
Bosphoruste geleiden!U hebtzijq! diensten aangenomrn,zonder zelfs te weten wie h1J is.W ijzijn onder
,,

ons komen aanbieden om ons naarde boorden van den

ziln leiding vertrokken...''
W elnu, A hm et,'' antwoordde heer Keraban. ,
,Mij
d'
unkt dat hij meer dan voldoende bewezen heeft de
w egen in Anatollë te kennenl''
Zeker,oom l''
:1Zeg eens,neef,loek jetw ist?''vroeg heerKeraban,
w iens voorhoofd zlch onrustbarend begon te plooien

en te rimpelen.,,Je moethetanders maarzeggen-''
Neen,qom,neen!''antwoordde Ahmet. ,,Ik bid u
zelfs,om ln mijn woorden hoegenaamd niets te zien
en te zoeken,watu onaangenaam zou kunnen zijn!...
M aar, wat is er aan te doen,het is sterker dan ik.Ik
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ben niet gerust en ik beangstig mij voor allen die ik

liefheb.''
'
Vooral VOOr Am asia, nietw aar?'' Vroeg Keraban,
lachende.
Vooral voor Am asia, OCIX !î'
Ahmet's aandoening was zoo duidelijk zichtbaar,ter-

wijlhijzoo sprak,datzijn oom hetnietaanhooren kon
zonderbewogen te w orden.
1)Kom,Ahmet,''zeihij,,,kom,mijn kind,zeg mijwat
eris.W aarom die vrees en datnOg we1juistop het
oogenblik dat al onze zorgen een elnde gaan nem en!
Ik w i1 we1 erkennen... aan mi
jn neef alleen.. aan niem and andersl...datheteen koppig stuk was,toen ik die
dwaze reis ondernam . Ik w il zelfs ook bekennen dat
zonder mi
jn stijfhoofdigheid, toen ill J*e noodzaakte
Odessa te verlaten, de ontvoering van Amasia zeer

waarschijnlijk niet geschied warel...Ja,dat alles,ik
beken hetin allen ootmoed,ismijn schuld...M aarnu...
nu zijn wijaan heteindevande reis.Uw beiderhuwelijk za1zelfs geen dag vertraging ondervinden...M orgen zijn wijtg Skoetaril...En morgen...''
En a1s wiJmorgen niet te Skoetarizijn,oom?...''
Morgen niette Skoetari? W atwilje zeggen?''
,,W anne
erwijerveelverdervanverwijderd zijn dan
die gids beweert?''
Verderverwijderd?''
Ja.W anneerhijons moedwillig op een dwaalspoor
gebracht heeft?''
1)0, moedwilligl-.-''

11Ja,moedwillig!Naonsgeradentehebbendenkust-

w eg te verlaten-''
Neef!neef!''
1)W anneer die m an een verrader is,oom ?''
:1Een verrader,neef?''kreet Keraban.

1)Ja,een ellendiqeverraderl''
Datisonmogelljkl''
Ja,een ellendiçeverraderl''herhaaldeAhmet-,,W an-

neerdieverraderln dienststaatvan hen die de ontvoering van Am asia bew erkstelligd of beter bevolen
hebbenl''

J'BijAl
blah,neef,hoekomtgeaandatdenkbeeld?En
w
arop yrusten uw beschuldigingen? Op enkelverm oedens?'
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N een, op daadzaken, oom . Luister-''
:1Ik luister,neef-''
scheiden dagen verliet die m an des nachts
j,sedertver
ons kam pem ent, onder voorw endsel om den w eg te
gaan verkennen...''
:3W elnu?''

Hijisverscheiden malen uitgetrokken,nietongerust

,,

a1s iem and die een onheil w enschte te keeren, m aar
ongeduldig a1s iemand die iets verw acht, a1s iem and
die nietw enscht opgem erktte worden.G edurende den

vorigennachtheefthijhetkampementverlaten...lkben
hem nageloopen...ikheb mijverborgen gehouden...en
ik kan getuigen en bevestigen dathem een vursiynaal
gedaan is,een signaaldatdicht bijden gezichtelnder
ontstoken werd en dathijverwachttel''
nderdaad,datis ernstig,Ahm etl''antw oordde Kera,,l
ban.ylM aarhOe kom tge ertoe om de geheim zinnigheid
van dlen w an in verband tebrengen metde om standigheden die tot de ontvoering van Am asia op de Gut'
dare
leidden?''

Maar,oom,begrijptu datniet?''

))Neen-''
ng die tartaan naar toe? Naar die kleine
,jW aar gi

haven Atina,waar zij schipbreuk leed? Helaas!klaarblijkelijk neenl...W ijwetendatzijdoorstorm uithaar
koers geslagen werd...W elnu...volgens mijwas haar
bestem m ing T rebizonde,w aar de harems van de naburige Anatolische nabobs voortdurend aanvulling vin-

den...Daarheeft men gemakkelijk kunnen vernemen
dat hetontvoerde meisje gered is bijdie schipbreuk;
men ishaarop hetspoorgekomen en heeftden gids op

ons afgezonden om ons in een hinderlaag te lokken.''
r,Ahme
t,mijn jongen,ik geloof dat je gelijk hebt.
Endaarom zalik vannachtmetjewaken-''

1:U1oom ?''

j1J1l,i1(.''

M aar,beste oom ,u m oetim m ers slapen.Ik ben voldoende gew apend om alleen de w acht te kunnen houd0Z*l1

Eenmqn alleen isindergelijkeomstandighedenon-

voldoende.'

Dejonge man wistuitervaring datelke tegenspraak

dewoede van zijn oom zou opwekken.Zwijgend aan-
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Plotseling vernam men bijdenuitgang van deqbergpas eenige angstkrefrn.Op hetzelfde oogenbllk verscheen Nizib, die eenlge honderd m eters verderop de
w achthad gehouden.
,,0,mi
jnheer...''hijgde hiivan het harde loopen.
W atis eraan de hand?''
,,Twe
e ofdrie mannen zijn in het w eiland geslopen
en hebben onze paarden gestolen-''
Yt:
/
*.@ ** @'

Zoo als ik u zeg-''

Zijn ze ontkomen?''
##

En langs welken w eg?''
Hier langsl''

Langsdezenweg?''vroegAhmet,terwijlhijderichJa,langs dezen wegl''
Dan moeten wijonshaasten...Dan moeten wijdie
bandietrn vervolgen...hen inhalen!''krertKeraban met
woestheid,en reeds uitalle machtvoortljlende.
ting van het w esten aanw ees.,,Hier,langs dezen w eg?''

B1ijt ooml''riep Ahmethem toe.,,Die paarden te

,,

willen lnhalen zou thans het onmogelijke beproeven
Jijn...W jtnu hetmeestraadzame za1zijn,oom!dat
ls da!wi1ons kampementdadelijk in staatvan tegenweer brengen-''
erl''kreet Nizib thans.
,,0! meester! meest
W atis er?''vroeg Keraban.

W ytiser?''vroeg Ahmet.

91Kilk,daar!daarl''
11W aar,Nizib,waar?''

liJ
a,zeg ons.waar,Nizib?''
o aar!daari',
-

En de ontstelde knecht w ees naar den kam van een

hooçerots,die zichaan de linkerhand van onzehelden
Op het grschreeuw van Nizib hadden heerKeraban
en Ahmetzlch omgekeerd.Zijkeken sgherp in derichd
tianar
g driaegl
hu
n doordenknechtaangeduljwerd.W atrij
n deed hen aanstondsterugdelnzen,zoodanlg
verhlef.

dat z'
l)
'nletm eergezien konden w orden.

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

189

Op den bovensten kam van die rots,die vlak tegenover den ingang der spelonk gelegen w as, kroop een
man op zijn buik en poogde den uitersten rand van dien
kam te bereiken, zeer waarschi
jnlijk om de inrichting

van hetkampementvan meernabijte kunnen besgie-

den.Het w as helder als de dag.D at er eenige gehelm e
overeenkomst tusschen dien man en den gids bestond,

wiedaaraan nog kon twijfelen,wasziende blind:
En inderdaad, het m oet gezegd worden, in d1e geheele samenzwering,die Keraban en zijn reisgenooten
a1s meteen geheimzinnig netomgaf,had Ahmej juist
gezien.Ditmoestthanszelfs zijn oom erkennen.
Zonder nadenken bracht Keraban zijn gew eer aan
den schouder,m ikte,schooten m idden in hetvoorhoofd
getroffem stortte de spion om laag.
u Bi
iAflah,datwas een meesterlijk schotl''
bp-hetgeluid der losbranding w aren alle vrienden

naar buiten gesneld.De gids Ontbrak echter.

InHi
mi
jdide
lsw:sAhmetden spion genaderd.
sdood,''lulddehetoordeelvandenjongenman.

Nu kwam ook Nedjeb naderbij,doch nauwelijkshad
ze den dooden man yezien,ofze riep:
j:M ijnheer Ahmet,lk ken dien man!''
Jij?''
JZ*'î
1)W ie is het?''
1)Hetis Yarhud,de man die mij en mijn meesteres
heeft ontvoerdl''
Am asia bevestigdedew oorden van haargezelschaps-

juffrouw.
O die schurkl''riep Ahmet.;,Hetisdus zijn bende
die onze paarden gestolen heeft'

1)
Onzepaarden gjstolen?''vroeg de edele Saraboel.

Jawel,mevrouW.
Datzou ons nietoverkom en zi
jn,wanneerwijdadelijk den weg naarKoerdistan ingeslagen hadden,''verkondigdeheerYanara1s zijn m eening.
En zijn bl
ik drukte loodzwaar op Van Mittsn en
scheen den rampzaligen Holljnderverantwoordelljk te
stellen vqoraldie verwikkellngen.
Van M ltten boog deemoedig het hoofd en zei geen
boeh!ofbah!
))M aar,voorden drommel,voorwiens rekening han-
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delde dan toch die Yarhud, die gem eene schavuit?''
vroeg Keraban.
,,A1
shijnog levend was,zou ik hem we1aan hetPra-

ten krijgen,''zeiAhmet met dreigenden blik.,,Dan zou
zijn geheim mijnietontgaan.Maarnu...''
Nu ishijdood!Datweten wijwel,''barstteKeraban
los.,,scheitoch uitmetdatgezeur!Hijisdood,dood!
morsdood! Het w as een noodschotl''

Misschien heefthijeen papierbijzichl''zeiAmasia.
,,Ja.
..juistl...''riep Keraban.,?Datlijk moetonder,,

Datw as een goede gedachte.

zocht w ordenl''
Ahm et bukte zich over het lichaam van Yarhud,ter-

wijlNizib hem meteen lantaarnbijlichtte,diehijuitde
spelonk gehaald had.
Een brief!''kceet Ahm et plotseling.
Een brief?'' vroegen allen in spanning.

Ja,hieris een briefy''zeiAhmet,terwijlhijzijn hand

uit den zak van den Alalthezer kapitein terugtrok.
Die briefw as gericht aan een zekere Scarpant.
Scarpant...'' hernam Ahm et, nadenkende. ,,Ik ken
niem and van dien naam .
11Ik ook niet,'' zei N izib.
11M aar,lees dan!...lees dan toch:Ahm etl''riep heer

Keraban uit,zijn ongeduld onmogelljk langerkunnende

bedw ingen.
Ahmet,steeds suffende overden naam van Scarpant,
vouw de den briefopen en 1as hetnavolgende:
voerd zullen
1)W anneer de paarden der karavaan ont
zijn en w anneer Keraban met zijn tochtgenooten in
diepen slaap zullen qevallen zi
jn in de spelonk,waarin

zijgebrachtzullen zljn doorScarpant...''
1)Scarpant?...'' riep Keraban uit.

Ja,Scargantl...''antwoordde Ahmet.
M aar,b1J A1lah!... dan is dat de naam van onzen
gids,de naam van dien afschuwelijken verraderl''
Meentgij?''
,)Ja>Zekerl''
'?0!... dan had ik mij toch niet in hem bedrogen!
M iln vermoedens waren dan juist!,,zeiAhmet.
En '
metzijn lezing voortgaande:
Dat Scarpant slechts een signqal geve, door een
fakkel te zwaaien dan zullen onze mannen onmiddvl-
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l
jk
d.e
oegang tot den bergpas van Nerissa bestorni
1
en!
.j
.'t
Ontzet liet Ahmet den briefuit de hand vallen.

Kerabqn raagte hem og.
En dle fraale inhoud ls geteekend?''vroeg hij.
Onderteekend... Saffarl''
*#W at? Saffar?''

Ja,Saffarl''
:9Ishetmogelijk? Saffarl...Zou hetkunnen zijn?...''
Ja,'' antwoordde Ahmet met overtuiging.,!H!t is
blijkbaardiezelfdshoogmoedige persoon,diewiJb1jde
spoorbaan te Potlontmoethebben en die zich weiniqe
uren laternaarT'
rebizonde inscheeptel...Ja,hetis d1e
Saffar die Am asia heeftlaten ontvoeren en die erthans
allesvooroverheeft,om haarandermaalin zijn macht
te k
rijgen!''
.
0 !heer Saffarl''kreet Keraban.
0! heer Saffarl''bauwde hem Nizib na.

##O !heer Saffjrl''herhaalde heer Keraban,terwijlhij
zijn gebalde vulst oghief en haar metkracht qp een
denkbeeldig hoofd llet neerkomen. ,,A1s ik mlj ooit

tegenover u bevind en u van aangezicht tot aangezicht
za1zien,dan...''

M aardie Scarpant,waaris hij?''vroeg Ahmet.
Daarl''zeiKeraban,terwijlhijop den ingang der

grot w ees.
De Bruin spoedde zich naar binnen;m aar kw am w eer
even snel naar buiten loopen en zei:
,1Verdw enenl''
W at!Verdw enen?''Vroeg Ahm et.
Het is niet mogelijkl'
'kreetKeraban.

Ja,verdwenenl''bevlstigdeDeBruin.,,W aarschijnlijk dooreen anderen ultgang.''
Datwas inderdaad Aetgeen gebeyrd was.
ToenScarpantgewaarwerd,datzljn verraadontdekt
was, had hij zich langs den achterkant der spelonk,
waar ook een uitgang bestond,uit de voeten gem aakt.
Die m isdadige samenspanning was dus thans in alle

hare bijzonderheden aan onze reizigersbekend.

Saf
He
twqswaarachtjg Scyrpant,deintendantvanheer
far,d1e zich a1s glds biJhetreisgezelschap aangeboden had.

Hijwashetgeweestdie de kleine karavaan gevoerd
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had, eerst langs de kustwegen, waaq geen aanslag
mogelijk w as, later door de bergachtlge streken van
Anatolië.
Ahmet stelde voor, onmiddel
lijk den gevaarlijken
bergpas te verlaten.

En hijvervolgde:

n,N izib en de heerYanar m oeten de gew a,,De Brui
pende voorhoede vorm en.
U kunt op ons rekenen,'
'sprak dr laatste.j?Mijn
zuster en ik zullen u toonen dat Koerdlsche edellleden
niet m et zich laten spotten.''
,,St
e1lig,''vielde edele Saraborlhaarbroeder in de
reds.,,Ik za1nietuithetoog verllezen datik thanseen
bruldegom heb te verdedigen-'' Bij deze woorden
zwaaidededapperevrouw hqarjatagan om aan tetoo-

nen dat hethaar ook w erkelllk ernstw as.
H ad de Rotterdam sche koopm an ooiteen beleediging
ondergaan, dan w as het w e1 op dit oogenblik.D e toestand W aS echter te ernstig onn daar nu lang over te

pjaten.Hljgreep duszijn revolveren wasvastbesloten

z1Jn plicht te doen.
A llen m aakten zich gereed den bergpas te verlaten,
toen De Bruin plotseling opm erkte:

lat,,en?'
Mayr,onze ezel? Dien kunnen we toch niethier
W aarom niet?''vroeg Keraban.

W el,omdat...''wilde De Bruin aqtwoorden.

Ahmetgundehem geentijd;maarvlelhem inderede.

W aarlijk,De Bruln heeftgelijk,''zeihij.,,M isschien
tolië doen verdwalen; misschien z.ijn wlj verder van
Skoetaridan wijwe1mrenen...DroAmelj,op zoo ilts
valt te rekenen!...En ln dyta
kqrretjr zljn de eenlge
levensmiddelen geborgen,dle w1j bezltten.''
,

heeftScarpantons in een afgelegen gedeelte van Ana-

Al die geopperde hypothesen waren inderdaad aan-

nemelijk.

M en moesttoch welverwachten datde verrader het

erop toegelegjzou hebbenom deaankomstvan heer
K
eraban metzljn reisgezelschap op de oevers van den
Bosphoruszoo veelmogelijk tevertragen en dathijde
reizigers dusvan den goedgn weg afgevoerd had.
M aar hetwas thans de tijd nietom daarveelover te
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redeneeren.Ermoesten spijkers met koppen geslagen
w orden! M et andere w oorden: er m oest nlet gebabbeld
m aar gehandeld worden,en dat w e1zonder een oogenblik verloren te laten gaan!
W elnu,''zei Keraban...,,W ij zullen dien ezelmeenemep? W aarom zouden wij dit ook niet? Is het nu
goed?''vroeg hij aan De Bruin.
Dezemaaktegeen beweging,noch gebaar,hetzijvan
goedkeuring of van afkeuring.

Kerabangreep hetdierbijhettouw dataan zijn hal-

ster zat en googde hetzoo tot zich te doen naderen.
1:K0m !'' ze1hi
j.
D e ezel Uew oog zich niet.
:1KOm !''herhaalde Keraban.
M aar de ezelverzette geen poot.

Kom nu,goedschiksy''vermaahde Keraban,terwijl
hijeen krachtigen ruk aan hettouw deed.
De ezel die ongetwijfeld uitermate koppig was,be-

chrnOg niet.
w oog zi
t
D uw hem van achteren, Nizib,'' beval Keraban.

)#Kom,De Bruin,help mijy''sgrak Nizib.
En beiden poogden het kopplge dier van achteren
voort te duwen.M aar jawel...De ezelging niet voorwaarts,integendeel,hijstagte achteruit.
O ! je bent koppigl'' zel Keraban, die zich ernstig
boos begon te maken.,,O zoo,je bent koppigl''
De ezelschudde met de Ooren bijwijzeVan protest.
Jawel,je bentkoppigl. W acht!...''
A)
I
D atwordt aardig,''mompelde De Bruin.,;Een kop-

pige ezeltqgenovereen stijfhoofdig mensch!'
,,J
e durftmijweerstand bieden?...Aan mij?''
De ezel schudde anderm aal de ooren.

11Je meester heeft den zijnen gevondenl''mompelde

De Bruin tegen Nizib, evenwel zoo dat Keraban hem
niet hoorde.

Drommels,het zou mij verwonderenl''antwoordde

'

Nizib.
Ahmet evenw el herhaalde vo1ongeduld:

11Maarwijmoeten voortl...W ijmogen geen minuut
meerdralen...Almoestenwijdienezelookachterlatenl''
Den ezelachterlaten?''vroeg Keraban metdreigende

sten:.
Keraban de StiflhoolnVe

7
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##Kom voort, oom ! voortl''
Ik hem toegevenl... D at nooit!...'' brulde Keraban.

En den kop van grauwtje bij de ooren vattendey
schudde hij die,alsof hij ze wilde afscheuren.
De ezelbewoog zich nog altijd niet.
Za1je voortmaken?''
De ezelbleef steeds onbeweeglijk.
,,0! j
ij wilt niet gehoorzamen?...'' vroeg Keraban.
:3W acht,ik zalje.noodzaken,ofjewiltofnlet-''
De ezelschudde metde ooren bijwijze van ontkenning.
M aar Keraban liep naar den ingang van de grot,
raapte daar een handvoldroog grasop,d#thijtoteen

bosje vervormde en bood dat den ezel aan.

Deze hief den kop op en deed een stap voorwaarts.
,,0,0!
',zeiKeraban.,,Is hetdatwat hetbeestje hebben moetom vooruitte komen?W elnu,bijMahomed!
je zult vooruit komenl''
Een oogenblik lyter had hij dat bosje gras vastgehecht aan het uitelnde van een der lemoeqboomen van
de kleine kar,maarzooveren op zoodqnlgen afstand,
dat de ezel,wunneer hij den kop voorultbracht en den
hals uitstrekte,er nietbij kon.

W atte voorzien w as,gebeurde nu ook.Hetdier,aan-

getrokken doordatlekkere hapje,datzich steeds ver-

plaatste en den ezel steeds vooruit bleef,stapte voort
en sloeg den weg in naarden uitgang van den bqrgpas.
Zeerslim l''merkte Van M itten op.

Vind je?''vroeg de edele Saraboel.
Van Mitten knikte toestemTend.
Nu vglg hem dan na,''zelde Koerdische schoone,
terwijlz1j hem achterde kar natrok.
Zijwas ook een lekker hapje,datzich verplaatste;
maar een hapje,.datVan SMitten,daarin veelverschillend met den ezel,vreesde om te bereiken.
KoT!''riep de edele Saraboelhem toe.
En hlj,meergedweedan deezel,volgdezelfszonder
bosje gras.
D oc:
h nauwel
ijks hadden de reizigers vijftig passen
gedaan om bui
ten deqbergpas te komen,ofvaq af.
de

toppen der hen omnngende '
G rgen werd heftlg geschoten.
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Achteruitl''riep Ahmet,metdebedoeling,zijn vrien-

,,

den naar het vroegere kam p terug te brengen.
Doch hetwas reeds te laat.Ook achterhun rug klonk
een moorddadig gew eervuur.

Het was een angstig oogenblik.
Verzam elt u hierl'' riep Ahmet.
Devrouwen in 'tm iddenl''lietKeraban erop volgen.

Deze raad werd onqiddellijk ozgevolgd.Devrquwen
schaarden zich in 't mldden,terwljlde mannen zjch in

een nauwe kring om haar opstelden.
Op hetzelfde oogenblik gingen de bandieten tot den
aanvalover.
V rienden,'' riep Ahmet, i
iwij zullen ons verdedigen
tot den laatsten ademtocht!
Tot den doodl'' riep de edele Saraboel, die geen
oogenblik aarzelde, de gew eerschoten der aanvallers
met pistoolschoten te beantwoorden.
Van beide zijdgn werd nu hgftig geschoten.Hetwas

nog niettevoorzlen,wathetelndezoy zijn van ditgeop het strijdtooneelverschenen,twee mannen,die minvecht op leven en dood, toen plotsellng tw ee m annen

stenseven zoo erg te duchten waren a1sde overige bandieten te zam en.
Deze beide m annen waren Saffar en Scarpant.
'#I
D aar is de buitl'
' riep Saffar zijn schurkachtige
bediende toe.
D e ellendige huurling glim lachte.

:1BijMahomed,heer Saffar,dezekeerza1hetjonge
snelsje m e niet ontsnappen.
En gebrui
k mqkende van de wanorde,geluktr het
Scarpant,naderbljtekomen en Amasia om hetmlddel
te grijpen,ten einde haarbuiten hetkamp te brengen.
1,Ahmetl...Ahmet!...''gildede ongelukkige in doods-

angst.

De jonge man wildezijn bruid tehulp snellen.Maar
voordathijhaarkqn bereiken,klonkeen schotenstortteScarpant,doodelljk getroffen,teraarde.Hetwashet
tweede meesterschot van den heer Keraban.

Nu vloog Saffar naarvoren om hetjonge meisjetot
elken prijs machtig te worden.De overige bandieten
volgden hem op den voet. Het w as gedaan m et onze
vrienden...
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D och plotsel
ng kwam er een gew eldige omm ekeer.
.i

Zonder dat men wisthoe alles in zijn werk ging,werd

er in den rug der bandieten een alles vernietigend geweervuur geopend.

Vaderl...Daaris mijn vaderl''kreetAmasia.
H et. wys i
nderdaad deheerSelim,dieqgevolgd door

eentwintlgtalgoedgewapendemannen,dekleineyaravaan tehulp kwam,juistOp hetoogenblik,toen zljop
het punt stond verpletterd te w orden.

)#Vluchtl... vluchtl''riep het okperhoofd der bandieten,toen hijdie machtontwikkellng zag,en gafzelf
het voorbeeld.
Hijverdween metden overblijvenden trgepin despllonk, die,zooals m en w eet,een tw eeden ultweg had,dle
naar buiten voerde.
Lafaardsl'' riep heer Saffar,toen hij zich zoo verlaten zag. ,,W elnu, m en zal haar niet l
evend uit mijn

handen krijgenl''
Hijwierp zich op Amasia op hetoogenblik datAhmet
OP hem toe ijlde.

#)Lafaard, die een VrOUW w i1 doodenl'' riep deze.
Saffar loste zijn laatste revolverschotop den jonk-

man,maar...miste.Keraban,diqgelukkig nietsvanzijn

koelbloedigheid verloren had, zou hem niet m issen.

Hij sprong op Saffqr toe,greep hem bijde keelen
stootte hem zijn dolk ln hethart.
Er klonk slechts een woest gebrul; dat was allesl''

Saffar, in zijn laatsten doodstrijd, kon zelfs zijn

tegenstander niet m eer hooren uitroepen:

1)IDatzalje leeren,niijn rijtuig te vqrnielenl''
Heer Keraban en zijn reisgenooten waren gelukkig

gered!Slechts enkelen hgnnerwaren lichtgewond,zeer
licht zelfs. Toch hadden allen zich goed gedragen en

den grootàten moed aap .den dag gelegd. Allen! De
Bruin en Nizlb hadden hun best ged&an. Ook heer

Ya
d
narenVanMittenhaddqndappergestredenenzeljs
e edele Saraboelhad te mldden van hetgevechtmenlg
pistoolschotgelost.

,1lk,heb ermeer 4
,an een neeryelegdl,
''beweerde zij
Deze zuchtte eens,maarberiep zich op zijn helden-

meteen teederen bllk.op Van M ltten.
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daden niet.Hijzuchtte,omdathijzoo'n geaardheid bij
een vrouw niet begrijpen kon.
Intusschen jubelde iedereen.Zonder de onverklaarbyretusschenkomstvan Selim,ware zljn dochterAmas1a hetvreeselijkste lot beschoren geweest en zoud,
en
alle haarverdedigers omgekomen zlj'
n.
...mijn vaderl''riep hetjonge meisje,terwijl
,,Vader!
zij zich in Selim's armen wierp.
Ook Ahmetslootzich bijdiegroep aan een prevelde:
,n
'
Vaderl... V ader!...''
Mijn oude vriendl'' zei Keraban. ,,Jij!... Jl
*1
@...yjj
##Ja,ik!...''antwoordde Selim.
#$W elk toevalheeftu hier gebracht?''vroeg Keraban.
Zeg ons,w elk toeval?''vroeg Ahm et.
Het is geen toeval,''antwoordde Selim.
Geen toeval?''

Neen.A1sedertlang zou ik er op uitgegaan zijn,
om mijn dochterop te ypgren.M aarop hetoogenblik
dat de M plthezer kaplteln haar ontvoerde, werd ik
gekw etst...''
#,Gekwetst, vader?''

Ja. weetjij daar niets van?''
XCOS*''

Je moet toch hetgeweerschotgehoord hebben,bij
:3Een geweerschot?... neen, vader. W ij waren toen

hetverlaten van de kleine baaibiJ de villa?''
opgesloten in de tartaan-''

Ik herinnermijzoo ietsl''zeiNedjeb.
Jij?''vroeg Amasia.,,Jehebtmijdaarvan nietsge-

,,

legdl''
W ie kOn 0ok gissen,dat dat schotop uw vadergemunt was?''
$1Ik werd gekwetst,'' ging Selim voort, ,,door een
schot,dat van die tartaan gelost werd.Ik werd in de
borst getroffen,en...''
Arm e vaderl''

En gedurende een maand kon ik d!villa nietverlaten.Maar genige dagen geleden ontvlng ik...''
Aandqenlng belette hem om tevervolgen.
Ontvlngtgijwat?''
#,Een telegram van Ahm et-''
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#$Een teleyraml''riep Keraban uit,wien dat woord
>#Ja,een telegram...gedagteekend van T rebizondel''

verschrikkelllk in de ooren klonk.

Oh!oh!hetw as een...''
Zeker oom l''antwoordde Ahmet en vloog Keraban
Om den hals. /!D at is de eerste m aal, dathet mij overkom en is,dat lk een telegram achter uw rug verzond...
maar beken thans dat i,k goed gehandeld hebl''
Goed gehandeld?... Te dromm el neen! Slecht gehandeldl'' zei Keraban, het hoofd schuddend, y,m aak

dathetje nietmeergebeure,neef!''

Toen ik door dit telegram vernam , dat alle gevaar

waarschijnlijk nietgeweken was vooruw kleine karavaan,heb ik dattroepjebrave-lieden verzameld;ikben
te Skoetariaangekomen en heb dadelijk den weg langs
de kust der Zwarte Zee ingeslagen-''
##Geredl...geredl...''kreetA masia in vervoering,ter-

wijlzij,haarvaderen ook Ahmethem de handen kuste.
?yBij Allah, vriend Selim,''riep Keraban. ,?Je bent
julstbij tijds gekomen!...Zonderp waren w1j verloren...En töch heeftmijn klein troeple goe; gevochtenl''
D at geloof ik ookl'' m om pelde De Bruin.

#)Zegtgijiets?''vroeg hem Van M itten.
Ja,wlJ hebben goed gevochtenl''bevestigde Yanpr.
En mijn zusterheeftook bewezen,datzijzich in tlld
Van nood w eet te verdedigen-'
'
Beste vri
end,''vroeg thans deheerKeraban,terwijl
hijzigh totden bankierwendde,,,hoe hebtge OnS ZOO
diep ln hetbinnenland kunnen vinden?''
!'Gevergistu;gebevindtu in deonmiddellijkenabijheld van den Bosphorus.,,
Zoojlsikzeg.Achterdezebergenkuntuonzeprachtige rivler aanschouw en.''
En inderdaad'
,bij het licht der opgaande zon kon
mcn,van de hoogten der naaste bergtoppen,den Bosphorus zien. Den Bosphorus en... nog iets anders.

JJLa ilhaha illa Elahoe wc Moehammadoen raqoelqf-

l-lahi! Er is geen God dan Allah en M oham ed ls zljn
profeet.Daar ligt Skoetaril''

VIERENTW INTIGSTE HOOFDSTUK.
W aarin de verwikkelingen van dit verhaal met het uur

moeilijker worden.
Vriend De Bruin hield zich het hoofd vast;hij wist
niet m eer#waaraan hijzi
ch te houden had.Ach ja,dat
fatale telegram.
Sedert drle uren bevonden:de heer Keraban en zijn

tochtgenolten zich veilig en we1in de villa te Skoetari.
N a een stevig m aal,dat m en alle eer had aangedaan,
w as de heer Van M itten op de gedachte gekom en,dat

hetnuwaarlijktijd werd,zich van zijn heerschzuchtige
verloofde te bevrijden.Daartoe had hijheteenige middelte baat genom en dat in de gegeven omstandigheden

mogelijkwas.Hijhad deedeleSaraboeln.1.onomwonden verteld,dat'
hijreedste Rotterdam getrouwj wasy
en dathijerqeen lusttoe bespeurde,xich de mlsdaad
vanqveelwijverlj op den hals te halen. Natuurlijk had
heteen vreeselijk syektakelgegeven.De heer Yanar
wilde zijn zwager ln spé eigenhandig doodschleten.
Daar hij echter inzag, dat hem zulks niet veel verder
zou brengen had hijvan hetplqn afgezien en wasjuist
van plan met zijn zuster de vllla te verlatelt toen de
bediende een telegram brachtvoorden heerVan M itten.
D e Rotterdam m er opende het telegram en las de
eerste w oorden:
'JM evrouw Van M itten sedert pijf weken dood...'
'
Verder kw am hijni
et.Hijwerd doodsbleek,tuimelde

en hetpagierontvielzijn sidderende handen.
Nauwelljks had ze deze w oorden vernom en, of de
edele Saraboelsprqng zegevierend op.
Sta op,''beetz1J Van M itten gebledend toe.
V an M itten,m eer dan drie kw artw ezenloos,verroerde

zich niet.Hijwas a1s vernietigd.

##Ik beveel u op te staanl''hernam hetvrouwmensch
m et barsche stem en bevelend gebaar.
11Jj!...dierbare Saraboell''antwoordde Van M itten,
terwlll hij deemoedig het hoofd boog, ik... ik ben
klaar.''
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#)Kom ,volg ons danl''bevalheer Yanar niet m inder
barsdh.

Mi'
t
't
JaL waarde zwagerl''was hetantwoord van Van

e ,wiensovqrmoed gebroken en diethansdekluts
geheel en al kwljt was. ,,Ik ben gereed u te volgen,
w aarheen u w iltl''

W aarheen wij willen! Dat zal w e1 w aar wezenl''
hoonde heer Yanar.,,Kom maarterstond m edel''

#,NaarConstantinopell...waar wijons op de eerste

de beste pakketbootzullen inschepen,''vulde de teedere
Saraboel aan.
D at vrouwm ensch kende geen medeli
jden.Zij wist

thans dat Van M itten haar haatte,ja verachtte;toch
was zijop die vereeniging gesteld.
##Inschepen? W aarheen?''vroeg de Hollander.
##W el,naar Koerdistanl''antw oordde Yanar.
:1Naar Koer...''

Hijkon hetwoord nietuitspreken.Het bleef,hem in

de keel steken.

Jijblijftbijmij,De Bruin,nietwaar?''

.,,

D eze had diep medelijdenmeizi
jnbaaj,maarmaakte
een ontkennend gebaar,terwi
jlhijop zljn buik wees.
##0 ,m en eet er goed!M en smult er zelfsj''ging de
ram pzalige voort.1
1f
Datza1een vergoeding vooru zijn

voor de qeleden ontberingenl...Toe,ya mee?''

De Brusn had eengoed hart...Hijhleld ook veelvan
zijn baas... En dan de overweging.dat men in Koerdistan smulde...Kijk,kijk!datwas een argumentdat
te denken gaf.
Hij streek zich peinzend over den buik.
##Toe,ga meel''herhaalde Van M itten.

Eindelijk lietDe Bruin zich vermurwen.Hij knikte

m eew arig toestem m end.
Toen voerden de edele Saraboelen heer Yanar den
ongelukkigen Hollander m et zich. H et w aren vergeef-

schemoeiten,diezijnvrienden aanwendden om hem te
weerhouden.Zij moesten vgor de wettige aanspraken
van de schoone Saraboel,dle daarvan nlets prijswilde
geven,wijken.i
De brave '
De Bruin,de trouwe knecht,
volgde zijn baas,maar mompelde:
Ik heb hethem h
w elvoorspeld,dathem vroeg of laat

,,

een ongeluk zou overkom en-''
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Al de reisgenooten van Van M itten,zelfs heer Keraban,w aren door dat tafereelzeer ter neergeslagen.Van
harte betreurden
zij het noodlot dat hun vriend trof.
Gj
Arm e SU1.
I'' zei Ahmet.

Ik heb diep medelijden met hem,''zuchtte Nedjrb.
#,W at een huwelijk za1 dat gevenl''meende Amasla.
w aarlijk, ik ijs er vanl''
Inderdaad, een lichte huivering overviel het lieve

kind bijdegedachte aqn zulkeen vererniging.

En dat alles geschledt uit opofferlng voor onsl''
m erkte Ahm et op.
U itopoffering voor onsl''herhaalde Am asia.
En ditm aal za1hi
j moeten trouwen,onherroepelijk
trouwen,'' vulde Nedjeb aan.

:1Ja,ditmaalishetonherroepelijk!Geen uitweg blijft

hem over! D ie gedachte is geschikt om iem and w anhopig te m aken-''
Ik weetmaaréén troostmiddel,''zeiKeraban in zich

zelven gekegrd en nadenkend.
En dat 1s?'' vroeg Ahm et.

32Een troostmiddeldatalleeninTufkijeenKoerdistan

geldig is,''prevelde Keraban steeds ln gedachte.
13En dat is,oom ?''*
##W el,om den kw aden invloed van die booze vrouw te

fnuiken,moethijzoo spqedig mogelijk eenhalfdozijn,
of kan het, een heel dozl
jn andere trouwen.

D rom melsl''zeiAhm etlachende.,,H etgeneesm iddel
is nog erger dan de kwaal,dunkt me.''

Allsp lachten hartelijk on1 Keraban's geneesmiddel,
dathlJevenwelgedurendezijngeheeleleven langzgrg-

vuldig vermeden had.
De deur ging in dat oogenblik open en Selim verscheen.

Maarhetwaj opvallend,hoe veelonrustzijn gelaqt
teekende.Hijhljgde,snakte naaradem a1s iemand,d1e
lang zeer hard geloopen heeft.
W atis er,vaderlief?''vroeg Amasia.
Is er iets gebeurd?''vroeg Ahmetbezorgd.
W atiseraan dehand?''w as de vraag van Keraban.

Vrienden,het huwelijk..-''
W at? hethuwelijk...?''kreten allen.
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Het,huwelijk van Amaéia met Ahmet kan niet ge-

,,

sloten w orden.''

3FW atzegt ge?''vrorg zijn dochter.

N iet gesloten w orden?''kreet Ahm et.
1)Ten m inste.te Skoetariniet.''
Neenl''
W aarom niet?''
,,Hetkan al
leen te Conqtantinopelgesloten wordenl''
hijgde Selim met inspannlng.
y,W aar
om te Constantinopelslechtq?''vrdeg Keraban

die op datw oord reeds het oor gespltst had.

Ts '
Constantinopel slechtsl...''

Sellm kon niet verder,de adem begaf hem.

*1Ja, maar voor den drommel! waarom?'' barstte

Keraban los.
D e m agistraat weigert pertinent hier het contract te
,'
teekenenl''

1)Hij weigert?...''vroeg Ahmet.
JZ1***'3
:1M aar,w aarom ? waarom ??w aarom ???''brulde Keraban.

$1Ondervoorwendseldathetdomiciliqvan heerKera-

ban en dus van Ahm etniette Skoetari1s,m aarte Constantiqopell''
Te Constantinopel!te Constantinopel!!
.''riep Keraban uit,w iensw enkbrauw en zich onrustbarend fronsten.
1)Dat is wat mooisl''zuchtte Amasia.

W at mooisl''herhaalde Nedjeb.
Hke
snom
sn1i1k
etnii
zijnwanhopend te wordenl''zeiAhmet,met
stem en tranen in de oogen.

Nu is hetheden de laqtste dag van den termijn?''
merkte Selim op, ,ywaarblnnen ulterlijk het huwelilk
onzer dochter moest voltrokken zljn,om ip hqt bezit
van hetverm ogen te geraken,hetw elk haarop d1e voorw aarde nagelaten werdl''
D at is zool''
Er valt du'
s geen enkel oogenblik te Verliezen---''
##Om w at te doen?''vroeg Keraban.
Om naar Constantinopelte gaan ten einde het conv

tractdaarbijdeh magistraatte laten opmaken.''
Naar Constantinopel...''
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aatons vertrekken!''z'
eiAhmet,die reeds op
,,Kom , l
de deur toetrad.
$#Laat ons vertrekken,'' herhaalde Am asia, die in

spold bijhaarbruidegom nietachterbleefy
hem
Zljb1
tj
rad
deev
enwelopdenoudenknorrepottoeengreep
hand.
K Hetzj1u toch qiethinderen om onstevolgen,heer
e/aban?'vroeg z1j met zachte welluidende stem.
Keraban
ndeeda
ar
o
nbe
we
e.
glijk en stonn a1s een
maarst
ao
1s
nl
eéli
jk
be
eld

beeld,
W elnu, OOm?R'vroeg Ahmet,OP hem toetredende.
G een bew eging, geen antw oord!
G aat u niet mee?''vroeg Selim .
Geen beweging, geen antwoord!
'
Steeds dezelfde onbeweeglijkheid en stomheid Van
een leelijk beeld.
Eindelijk kwam heteruit:,,Ik weigerl''
W aarom ?''
I,
k weiger de tien para's belastiqg te betalen-''
En ons huwelijk?''vroeg Amasla.
Jullie kuntzonder mij trouwen-''
,yNe
en oom,als mijn voogd,bent u bij het huwelijk
noodig-''
W elnu, Ahm et, wachtdan,totdatik mi
jn domicilie

te Skoetarigekozen zal hebben.
1)M aar oom !...''
Zoo en niet andersl''
Het antw oord w erd op dien koppigen toon gegeven
Waarvan de vrienden w isten dat elke poging tot over-

reding nutteloos zou zijn.

Ahm et w as buiten zich zelf van woede en sm art.

Hij smeekte zijn oom voor dien eepen keer toe te

w illen geven.Hijbad,hij drei
gde,maarKeraban bleef
daar roerloos staan. Ei
ndelijk greep hij de hand van

zijn verloofde en riep öp hartstochtelijken toon:

1,Kom,Am asia,laatonsdeze stad verlaten en ernooit
w eer terugkeeren.''

Keraban stampvoette.Zijn neefging evenwelhartstochtelijk'voort:
Er za1mijnog welzooveeloverblijven om de tien
para'sbelasting voor den overtochtnaarConstantinopel
te betalenl''
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Bijdie laatste woorden trok hij meteen heftigebr
weging,die hij nietbedwingen kon,hetjonge meisle

m et zlch haar den kant van de deur.
##Keraban?'' sprak Sellm,di
e no@ een laatste poging
wildç wagen,om zijn vriend op ziln noodlottig beslult
te doen terugkom en.

Keraban antwoordde nietdadelijk.
:1Vriend Keraban?...''herhaalde A m asia's vader md

meer aandrang in zijn stem.
$#Laat mij,Selim,lyat mijl''

#).Helaas!vader,hetls te vergeefsl''zeiAmasia.
##Te vergeefsl''zuchtte Ahmet.
:1Kom ,vadery laten wi
j heengaanl''sprak hetjonge
melsje,terwijlln haar schoone oogen tranen parelden,
die zijnietmeerbijm achte w as te w eerhouden.

Enzijschreed metAhmetqaardedeurvanhetsalpn.-;

Nog een poos en...de schelding zou voltrokken zljnl'
Ahm et bleef stilstaan:

#,Voorden laatstenkeer,oqm,''zeihij,yjweigertu ons
te vergezellen bij den Taglstraat te Constantinopely
waaruw tegenwogrdigheld onmisbaarisbijhetslulten
van ons huwelijk?''
Keraban antwoordde niet.
,1W eigert @?''herhaalde Ahm et.
:1Ik w eiger,'' antwoordde heer Keraban, terwijlhi
j

metden vqetop den pqrketvlqerstamgte alsofhijdien
wilde vernlelen.,,Ik welgermljaan d1e afzetterij,aan
die hatelijke belasting te onderwerpenl''
1)Keraban!'' sm eekte Selim.
Oom !''smeekte Amasia.
Ooml'' smeekte Ahmet.

Neen?bijAllah!neenl''

D at ls uw laatste w oord?''

##Laatmij metrustl''
11W elnutvaarweldan,ooml''zeide Ahmet.,
,Uw stijfhoofdigheld za1ons een vermogen kostenl...Gij zult
haar, die uw nicht'moet worden,geruïneerd hebben...
en datom nietsandersdan om aay een gril...een bespottelijkegqilte voldpenl...Hetzljzno!...H!tis dat
vermogen nlet, dat ik betreurl... Neen, biJ Allah,
neenl... M aar u brengt vertraging in ons geluk te-
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w eegl... D at vergeef ik u lo oitl...W iJ
- zullen elkander
nim mer w eerzienl..-''

Keraban tierde inwendiy.
De jonkman trok Amasla met zich voort en verliet,

ge
d
volgd doorSelim en doorNrqjeb,hetsalpn,daarna
e villa, en allen bestegen welnlge oogenbllkken later
eqn kaïk om naar Constantinopelover te steken.
M aar w elke teleurgestelde verwachtingen vervulden
het binnenste van die goede m enschen.
Toen heer Keraban alleen gebleven was,li
ep hij in

de grootste opgewondenheid het vertrek op en neer.
'ANeen,bij Al1ah!...''
#,Neen, bij M ohamedl''brulde hij uit.1,Ik... ik toegeven?...0,datzou mijonwaardig zijn!Den toergem aaktte hebben rondom de geheele Zw arte Zee,om die
onbillijke belasting niettebetalen...en bijmijn terugkeer'die tien para's uitmijn zak halenl...Neen!neen!!
A1qoejtik geen voetmeerte Constantinopelzettenl-..''
H1j llep steeds op en neer aIs een wild dier in zijn
kooi.Hijwoelde metde handen in zijn haren.
,,I
k za1mijn huis te Galata verkoopenl...Ik za1mijn
zaken aan kant doen!... Ik za1 mi
jn geheele vermogen
aan Ahm et geven om hem dat te vergoeden, hetwelk
Am asia verloren zal hebben...''
De opgeFonden Turk snikte van aandpening.

M ijn neefàa1rijk zijn...en i,
k...ik...ik za1arm zijn!

M aar neen !neen! toegeven za1 ik niet,toegeven kan ik
niet, toegeven m ag ik nietl''
En terri
jlhijzoosprak,ontketendezichdestrijd,die
in zijn blnnenste gevoerd werd, met al meer en meer
gew eld.Hetwas ontzettend,dien ouden stijfkop zoo te
zien.
!,Toegevenl...Betalen!datnooitl''kreethijuit,terw illhi
jwoestz
metdevuisten om zichheen sloeg.
... Keraban!... zou voor dat politiehoofd ver,Ik!

schîjnenl...voorden man,die mij uitgedaagd heeft...
die mij,heeftzien vertrekken...diemijnterugkomstopwachtt...die mij in terenwoordigheid van'iedereen zou
bespotten... die mi
juitlachen zou,wanneerhijmijdie
gehate belasting zou vragen! Neen, nooit!'nooit!!''
Het was blijkbaar,dat heer Keraban strijd voerde
tegen zijn eigen geweten,meerdan dathij'
tobde Qver
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dytpolitiehoofd.Hijqevpelde alde gevolgen van rijm
stljfhqofdigheid,van d1eln haargrond zoo'
dwaàestljfhoofdlgheid, die nu zoo nadeellg op andere hoofden
dan op het zijne neerkwamen.
Hij liep steeds heen en weer en kon maargeen rust
vinden.

,,J
a!...''ying hij voort,,yik zalAhmetalles geven!
Alles!Ikw11nletsoverhouden!Maar...za1.
hijhetwillen
aannemen? Hij was ter neer geslagen van droefheid,
maarwoedend overmijn stijfhoofdigheidl...0 !datbegrijpik!...Hijisfiervankarakterl...Datiseenfamilietrekl...Hijza1van mijnu allesweigeren-''
D e arme m an w as radeloos.
,,Ahmet.
..Amasia...l'' riep hij uit.,,Ik kan toch niet
de oorzaak van hun ongeluk zijn!Neen,datkan ik niet;
dat wi1 ik niet!M aar toegeven... !Toegeven en die vervtoekte belasting betalen,neen!datkan ik ook niet...
0, dat A llah m 1J helpe.''
En van woede niet meer beseffende wat hij deed,
stoofhijzijn huis uiten de straatop.
.

VIJFENTW INTIGSTE HOOFDSTUK.

De heldendaad van den heel'Keraban,de versckiining
van een Hollandsche bloe.n aan de ,
oevers vqn den
Bosphorus,een gelukkig huwelijk ea een waardtg slot.
Te Constantinopel,op beide oevers van den Bosphorus, w erd feest gevierd.

Zoowelde Europeesche zoetwatervlakte,died!haven-

kom van den Gouden Hoorn vormde, aly de bltlre en

zoutewateren van den Bosphorus,verdwenen lettrrlijk
onder de vloot van kaïks,van met vlaggen versleede
vaartuigeh,vyn stoomsloepen,diemetTurken,metA1banœ zen,Grleken, Europeanen of Aziaf#n gelado o
overladen waren en die een heen en weervyen v* -

den,hetwelk Ksschen het vasteland der belde werelddoelel,zoowel vgn Europa als van Azië, plaats kad.
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Het moest werkelijk een aaptrekkelijk en qietalledaagsch schouwspelzijn,hetw elk zoo een m enlgte volk
op de been bracht. M en verdrong el
kander rn erwas
geen plekje, waar geen m enschenhoofd gezlen w erd.
Toen dan ook Ahmeten Seli
m,Amasia en Nedjeb,na
de nieuwe belasting betaald te hebben,bijde trap van
Top Hane
'aan wa1stapten,bevonden zijzich aldadelllk
te m idden van een brooddronken menigte,uitgelaten van

depretswaarmedezijhelaasingeenendeeleinstemden.
Maar,dewijlhetschouwspel,vanwelken aard dan ook,
dat voordeelhad van zoo een volksmenigte op de been
te brengen, zoo was het zeer natuurlijk dat heer Van
M itten- hijwasnu eenmaalheer,een Koerdischeheer
nog wel- met zijn verloofde,de edele Saraboel,en
zl
-ln zwager,heerYanarenyevolgd doqrden gedweeën
engyhoorzamenDe Bruin,zlchonderd1esymgngepakte
lenlgte bevond.Van M ittèn was er weetglerlg genoeg
VOOr.

Ahmet trof dan ook zijn gude reisgenooten op de
kade.W js hetVan M itten,dle zijn nieuw! verwanten
fondgeleldde,of was hij het niet eerder d1e door hen
rondgevoerd w erd? D ie laatste onderstelling kon als de

meest aannemelijke beschouwd worden.
H oe ,het ook zi
j,juist op hetoogenplik toen Ahmet
het Koerdische gezelschap ontm oette,ze1de edele Saraboel tot haar verloofde:
,#Inderdaad,heerVan M ittentin Koerdistan viertm en

beterferst.Dt plechtigheden zljn daargrootscher,ver-

hevener-''
W aarop Van M itte* op onderworpen toon antwoordde:
##Ik geloof u gaarne,schoone Saraboell''
,#Dat is u ook geradenl''zei Yanar op drogen toon.
Zoo was de verhouding tusschen die m enschen,die
er naar haakten elkanders verwanten dx r een huwe-

lijk te worden.
Intusschen werden eenige kreten in de verte vernomen,waarop Ahmeten Amasia begrijpelijkerwijzegeen

acht sloegen.De menigte volks begon zich zeer opgewone n te toonen en legde ongeduld aan X n dag.
De Bruln evenwelK ilte h# * r.
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Neen,lieve Amasiay''zriAhmet,ren begonnen 6esprek vervolgende.,,Neen,lleve Amasla,ik meendemtjn
oom terdege te kennen.Hoe heb ik mij in hem vergistl
W antnimmerhad ik hem in staatgeachtzijn stijfhoofdigheid zoo ver te drijven,dat zij in hardvochtigheid
ontaardde.W ateen onverm urwbaar hartl''
Dus,''zeiNedjeb,1)zoolang die belasting zalm oe-

ten betaald worden,zoolang z:lhijweigeren naarConstantinopel terug te keeren?''
'

F)Datzou toch te dwaas zijnl''meende Amasia.
,)En toch zul je dat zien gebeuren,'' antwoordde
Ahmet.,,Als hij zich iets in het hoofd gehaald heeft,
neen,dan weethij van geen opgeven.Toeçeven is in
zijn oog zwakheid,en zwakheid is vqrachtelljk.''
11Als ik datvermogen betreur,hetwelk wijdoortoedoen van heer Keraban gaan verliezenl'' zei de lieftallige Amasia,,,dan is datnietvoormil,maar ban betreur ik dat voor jou,voor jou alleen, lieve Ahmetl''
Als er gelegenheid toe had bestaan, dan zou Ahm et

haar in zijn armen gesloten en aan zijn hartgedrykt
hebben. Nu vergenoegde hij zich, haar steelsgewilze
de hand te drukken.

Laten wijaan datallesnietmeerdenken,''sprak hij

na een poos,,,en om dat onaangenam e onderw erp des
te beter te vergeten en om meer afdoend.
e alle gemeen-

IChap metdien onhandelbaren oom afte breken,zullen
wijConstantinoplverlaten om ons te Odessa tevestiJen1''

0,dat is heerlijkl''juichte Alnasia.
k,,
Datza1prettig zijnl''betlWgde Nedjeb nietminder

opgewonden.

Die stijfhoofdige Kerabanl''riep Selim uit.
Is hetwelstijthoofdiqheid?''vroey Ahmet.,,Hetis
eerder manie,een vormelljke ziekte b1jheml''
1:Hetm ochtw atl''zeiSelim .,,Een ziekte,die gestraft
m oest w ordenl''

O
!''riep Ahmet vergoelijkend.
'
Hijisdedoodstrafwaard,die koppigekerell''
llij lnoest gevild wordenl'' riep Nedleb.
Hijmoestgespktstworden,''vulde Selim aan.,,Ja,

zeker gespietst!D'
atz'
ou '
dat e ppig heer leerenl''

KERABAN DE STIJFHOOFDIGE

209

Ik weetwat betersl''riep Nedjeb uit.

,,

:1W at dan? Zeg opl''

Hij moest de echtgenoot worden van de schoone

,,

Saraboell''

Onderdeze en dergelijkeçesprekken liep menverder.
Zij schonken nauwelijks eenlge aandachtaan de woorden van twee Turken,die naast hen liepen en waarvan
de een tot den ander zei
e Storchiis toch inderdaad een stoutm oedig man;
,Di

om op deze wijze den Bosphorustedurven oversteken-'
Jj,''antwoordde de ander,,,en hetstaattevreezen,
dat,lndieg deze methode ingang vindtbijhetpubliek,
de regeerlng w'einig voordeel.zalhebben van haar belasting-w etten.

Plotseling legde iemand zijn hand op den schouder
van Ahmet.De jongem an keek op en zag zich tegen-

over de politie-conlm issaris der Turksche hoofdstad.

Ik mjak u mijn compliment,''begon de politieman

een weinlg spottend,j,voor uw goed geslaagde reis om
de Zwarte Zee. Uw oom heeft inderdaad woord gehouden.''

AhNet,die,alhoewelnijdig op zijn oom nietverdra-

gen w llde datm en hem bespotte,had reeds een scherp
antw oord gereed, toen onder de m enigte een heftige
bew eging plaats greep.

#jDaarishij!...Daaris Storchi!...W aarachtig,daar
is hij*@@!''
H ettum ulten geschreeuw op straatwerd oorverdoovend.
Ahmet, Selim, Amasia, Nedjeb, de edele Saraboel,
deheerVan M itten,de heerYanar,D e Bruin m et Nizib

bevonden zich iq den hoek?welkedoorde kadevanden
Gouden Hoorn .ln'de nabljheid van de trap van Top'
Hané gevormd wordt.Zij konden vandaar zeer goed
zien welk bijzonderschouwspeldervolksnieuwsgierigheid aangeboden werd.
Aan den. kant van Skoetari verhief zich,buiten de
wateren van den Bosphorus, op ongeveer zes honderd

voetafsiandsvan den ovververwijderd,een toren,die
zeeiten onrechte:detoren van Leandergenoemd wordt.
Kerqbqn ie Stillhy ldve
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Inderdqad)zeer ten onrechte;wanthetwasde Bos-

ph
t
orusnlet,maarde Hellespont,datwi!zeggen,de
egenwoordige Straat der D ardanellen, d1e door dien
koenen zwemmerOvergezWommen Werd Van SeStOSnaar

Albydos,om zijn Hero,de bekoorlijke priesteres van
Venus, te gaan bezoeken. Dat kunststuk - de lezers

zullen hetzich welherinneren - werd zoo omstleeks
zestig jaar geleden door lord Byron herhaald,d1e er
zoo trotsch op was,als e!n Engelschman slechts kan
wezen,binnen een uur en tlen m inuten den afstand van
tw aalfhonderd meters, die de Oevers scheidt, zN?enlm ende afgelegd te hebben.

Zou datmoedige bedrijf thans door een liefhebbej,
diewaarschijnlijk doorden roeqa,doorden mythologl-

scj
bi
hedi
neLegel
and
erendoordenschrljveryandenZeerooper
egenheden behaald, ln zijn slaap gestoord
w erdxherhaald w orden?

Neen,datniet.Datzag men dadelijkmeteenoogop-

slag.
Een lang koord was tusschen den oeyer te Skoetari
en den toren van Leander gespannen. D1e toren heet in
de volkstaal Keuz-Koelessie,hetgeen beteekent:m aagdentoren,of toren van de M aagd.
Van dien toren,vanwaar nlen een vast puqt had,

strektezich ditkoord overdegeheelezeeëngteult,Fver

een lengtevan ruim dertien honderd meters,en eindlgde
op een houten stelling, dieop den hoek,welke doorde
.

kade van Galata bij hetpleln van Top Hané gevormd

wordt,opgericht was.

Hetwasopditkoorj,dateenberoemdeacrobaat,je
ws
reldbekende Storchl, je mededinger van den nlet
mlnder beroemden Blondln,zou pogen den Bosphorus
over te steken. Een stout stuk voorwaarl
llet is waar,datBlondin,die den Ni
agara-watewjl

op zijn koord overtrok,zijn leven waagde,wlnneerh1j
van bllna honderd vijftig voethoogte,te mldden der
onwelrstaanbare draaikolken en stroomingen yan den
Amerlkalnschen vloed gevallen ware,en Storchlslechts
gevaar llep, wanneer hem een ongelv overkwam,om
in de stille wateren van den Bosphqluseen natpak op

t! loopen,datwelte drogen zou zljn,en wu roverMj
zlch w elzou w eten te troosten.
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Hierbijdienteveqwelnietuithetoog verlorenteworden,datBlondin b1jzijn overtgchtoverden Niagarava1een zeer vertrouwbaren vrlend op zijn schouders
droeg:Storchizou ook pogen een zijner metgezellen in
gymnastische toeren naar den overkantvaq den Bosphorus te brengen.Hij zou hem evenwelnlet op den
rug dragen,maarin een kruiwaqen voortfijden.
;De wielhoepelvan datvoertulg zou ultgehold zijn,
om des te zekerder hetgespannen koord te kunnen om vatten.
De lezers zullen m oeten erkennen,dat zoo iets een
zonderling schouw spel moest opleveren.
tDertien honderd m eters!

Dus zeshonderd meters meer dan bij den Niagara!

Erwas gelegenheid te over om naarbeneden te tuim elen.

Maar wat kan dat de volksmenigte deren? A1s zij
maar vermaakt wordt! Of er gevaar bij is... om het

even !
Storchiintusschen w as daar in de verte OP heteerste
gedeelte van hetkoord verschenen,hetw elk den Aziati-

schen oevermetdenMaagdentoren verbond.Hijduwde
den kruiwagen,waarin zljn makkerlag,voor zigh uit
en bereikte zonder wederwaardighedqn het marltieme
seintoestel,datboven op Keuz-Koelessle,den bedoelden
toren,geplaatstw as.

Luidehqera'sbarsttey yllerwegen losom dieneersten

goeden ultslag metqejulch te begroeten.
?qkAmasiaenNedlebklaptenindehanden.Debeide
melsles waren werkelljk opgetogen.
Menzagdenacrobaattoenbehendiglangshetkoord

naarbeneden kruien,dat,hoe stljfhetook geypannen
was,toch doorzijn eigen zwaarte en hetgewlçht,dat
er thans op kwam,zoo door boog,dat het bljna de
Oppervlqkte van hetwatervan den Bosphorus raakte.
Hijkrulde steedszijn makker,stapte metzekeren tred
voorwaarts en bewayrde zijn evenwichtmeteen pnnavolqbare behendigheld.Het waswaarlijk prachtlg om
te zlen.
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tochtgrooter.Hetgold toen om dehelling optekrqien,
ten einde den top van deàouten stelling te berelken.
M aar de spieren van den acrobaat waren strvig,ja vjn
ijzerte noemen.Zijn arm en en beenen verrlchtten ultmuntend hun plicht.Hij duwde steeds zijn kruiwagen
voorwqarts,waarinzijn makkerlag,diezichonbeweeglijk stllhield,maarvoorzeke4 evenveelmoed aan den
dag legde als de acrobaatzelf,en die zich geen enkele
beweging veroorloofde,w elke den vasten gang van het
voertuig kon in gevaar brengen.

Eindelijk barstte een eenparig gejyich van bgwonde-

ring en een kreet van verlichting u1t de m enlgte los.
Storchiwasheelhuids en zonderongevalop hethoog-

ste gldeelte van de houten stelling aangekomen.Iedereen rlep hoerj!Hij en zijn makker daalden lapgs de
laddsrneer,d1eop dehoekkadestond,waarzich Ahmet
en zljn vrienden bevonden.
Doch nauwelijks hyd de jongeman den makker van
Storchiherkend,ofhlj slaakte een luide kreet.
Kon hij zijn oogen gelooven? Hij wreef zich over
hetgelaat,alsof zijn blik plotseling verduisterd was.

Maar neen,hij had zich nietveryist.De stoutmoediye

m akker van den even stoutm oedlgen Storchi was nlemand anders dan... o0m Keraban.
w-ijlk zelf,beste vrienden,''riep de koppiye man,ter-

zijn stem een ontroering verried,diehljnauwelijks

kon beheerschen.,,Ik zelf, die den acrobaat ontm oette

op het oogenblik,dat hij den Bosphorus wilde ovrrsteken.Ik zelf,die de plaats heb inqenomen van zljn
makker en oq deze.wijze over de rivlsrben gekomen,
zonder belastlng te betalen.Ik zelf,dle yekox
men ben,
om tegenwoordlg te zijn bij het huwelljk van mijn
lieve klnderen-''
Men wasbuiten zich zelfvan vreugde.Degoedeqom
stikte bijna onder de kussen van Am asia en N èdleb.
Thans bestond ergeen enkele hinderpaalmeervoor het

huwelijk.

Intusschen was ook de commissarisvan politie nader-

bij gekomen.
,mijnheerKeraban,''begonhijspottend,,,ubent
,,Dus

dus over de rivier gekomen, zonder iets te betalen?''
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Nu ja,de tweeduizend piqstersvqormijn plaatsin

,

d
en kruiwagen en de achtdulzend plasters,welke dj
reis om de Zw arte Zee gekost heeft, tellen niet m ee.
Intusschen klonk het van alle kanten:
Leve Keraban !''
Leve heer Keraban!''
1:Leve Keraban, de dapperel''
Leve Keraban, de stoutmoedigel''

De Bruin lieter bijna op volgen:
Leve Keraban, de stijfhoofdlgel''
M aar de m an,w ien al deze uitroepen van bew ondering golden,toondeook nu weer,dathijsteedszakenm an W aS.

Hij greep de handen van Ahmet en Amasia,terwijl
hij sprak:
vooruitkinderen,naar den ambtenaar van den Bur-

,,

gerlijken Stand!Volg nlijl''
Een uur later was het huwelijk tusschen de beide

j
ongelieden vollrokken. Iedereen was gelukkig.Iedereen,behalve vrlend V an M itten.
Nog dienzelfden avond maakte de terneergeslageh
Rotterdamsche tabakshandelaar zich gereed, m et de
edele Saraboel naar Koerdistan te vertrekken.
W aarde vriend,'' sprak de heer Keraban, indien dat

huwelijk inderdaad wordt voltrokken, dan za1 ik het
mij nooit kunnen vergeven...M aar ik kan het nog niet

gelooven. Het is zinsbedrog... het is een droom ...''
11Een droom l'' herhaalde Van M itten. ,,Is dat een
droom ?''

Hij wees daarbij op de statige en zwaarwichtige

Saraboel.Gelukkig datdetwee handelsvrienden fluiste-

rsqd sprAken.W at zou dat vrouwmensch opgestoven
zlln,a1szljhadvernomen,datmenhaarvooreendroom

hield.
1,Een droom l''prevelde Van'M itten andermaal.,,W arè
het m aar een droom l...En zonderdytfataletelegram...
W aar zit datverraderlijk stuk papler?...''

Ja,laatzien dattelegraml''sprak de heerKeraban.
Van Mitten bgtastte zich overal.Eindelijk brqchthij
hetdocumentu.
lteen zijnerzakken te voorschlln.Het
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papierwa!gekreukten saamgeknepen geweest.Hij1As
werktuigelljk:
#P evrouw Van M itten...sedertvijfweken...doodl...
Hetstaat erl''kreetde ramqzalige.
1$Lees dan toch door,'' zel Keraban, die over zijn
schouder gekeken had. ,,Er volgt nog wat, dat gi
j
straks over het hoofd gezien hebt.''

tpsedertvijjweken...dood...voorhareRotterdamsche

vrtenden... W at drom melbeteekent dat?,,
Ga toch voort,''maande Keraban stampvoetend aan.
n voor har
e Rotterdaqsche vrienden...Zij zonderde
zichaf...Armevrouw,zljwaszekertoen reedsonwel-''

Lees voor den drom m el voortl'' riep Keraban uit,
die nu driftig begon te worden. ,,Heb je oolt zoo'n
treuzelkous gezien?''

Zij zonderde zick af...om haar goed ,
te pakken...

,,

Ah!Om haargoed te pakken!W aarom haar goed pakken?''

Aljgeverderleest,zultgehetweten,drommelsche

,

ventl'

J;Om haar goed te pakken...ten einde naar Constantinopel te vertrekkenl...''
ittl
ea
nsy
hijVan
zichMen
nvuerd zenuwachtig.Gelukkig vermande
koortsachtig voort:

'>NaarConstantinopelte vertrekkea.Zi
jscheeptezich
derwaarts een twintiztaldagen geleden iC'@*@$$
De Hollander viel ln onmacht. Heer Keraban greep
hettelegram en 1asnu,zonderhaqlren,zonderspellen:
Meprouw Vaa Mitten is sedert pd7J weken dood #@@r
haarRotterdamsche vrienden.Zï/zonderde zich c/om

haar goed te pakken, teneinde naar Constantinopel te

vertrekken.Zij scheepte zich derwaarts een twintigtal
dagen geleden in.
Dood voor haar Rotterdamsche vriendenl'' riep
Keraban uit, maar nietvoorhaarman!Allah zi
jgezegend,hij is geen weduwnaarl''
0p datl
aatstewoord sprong Van Mittenop.Zijnonm acht w as gew eken.

Neen,neen!''riep hij uit.qGeen wsduwnaar!Vo1strektgeenweduwnaar!Gelukklg,datyljneerstevrouw
nog leeft.0! metwatverfukking zallk uit angst voor
No.twee naar No. één wederkeerenl''
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Toen herrYanar en de edele Saraboelde toedracht
sting van woede plaats.Majr wat viel er anders te
dervergisslng vernam en,had er een vreeselllke uitbar-

doen,dan w atterazen en te tleren?Van M itten w as ge-

t
rouwdendeugdelijkgejrouwd.Daaraanvielmetalde
woede van het heelal nlets te veranderen.
In dit oogenblik liet zich het scherpe geluid eener
stoom fluit vernem en.

e aan
,Een boot di

Allmet.

de kade van Galata aanlegtl''zei

Hetw as prachtig m aanlicht.Keraban keek naar bui-

ten en sneldetoen heen.Een pooslaterkeerdehijterug

en geleidde M evrouw Van M itten aan den arm. De
zachtaardige H ollandsche schoone kwam haar echt-

vriend opzoqken.Totteeken van verroening bracht!ij
hem een tulpenbol,een echte Valentta mede.Van M ltten schooth!tgemoed volbijhetzien dezerbloem.Hij
om armde zijn w ederhelft en riep uit.

:'Dierbare,dierbare vrouwl''
D e ontroostbare Saraboel stond daar aan een beeld
gelijk.Haarbroeder,heerYanar,trachtte desmartvan
de edele vrouw te lenigen.

Kom,'' sprak hij, ,,wij zullen we1betsr vindenl''
Dyn dat Hollandsche stuk ijsl''sprak zlj.,,Zeker!''
Beldenvertrokken dadelijk qaarKoerdistan.Zoo nlet
geheelgetroost!dan toch eenlgermate oggeruilnd.Zoo
geheelonmogelljk washetniet,datderilkevrlendvan
'

V an M itten dat edele paar nlilde schadeloosstelling in

klinkrnde muntverleende voorde noodelooze reisvan
TreblzondenqarConstantinopel,alsook voorde huwelijksteleurstelllqg,dqordeedels Saraboelondrrvonden.
De geschledenls zwljgt over d1e omstandigheld; maar
de lezers kennen het goede hart van Keraban.
W atdezen laatsteq nq betreft;erza1moetenworden
toegegeven,daternletlymereen koold overden Bosphorus tusschen Skoetarlen Constantlnopelgespannen
kon blijven om zich ygrkruiwage: te laten overvoeren.
Datzou te veelmoellljkheden opleveren.
.

Zag Keraban erdan van af,eeuwig in Constantinopel
te blljven?

Neeh,ook datniet.Op een goeden dag deed hijde

regeering hetvoorstel,debelasting in eensafte koopen.
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W eliswaarkosttehem diteengeweldigbedrag,mqarde
schatrijyetabakshandelaar,diesterk naarzijn vlllate
Sk
oetarlverlangde,had het er we1voor over.Daarenboven werd hijdoordeze daad nog beroemderdan h1j

reeds w as.
En voortaan verliet geen enkele vreemdeling Constantinopel,zonder een bezoek te hebben gebracht aan
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per deel volgende acht wereldberoemde boeken:
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1 - Wittand.
2 - Beetgenomen.
3 - Verhalen van de Zuidzee.
4 - Michael, broeder van Jerry. Deel I.
5 - Michael, broeder van Jerry. Deel II.
6 - Als de Goden lachen.
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