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Hoofdstuk I.
Bewijst, dat een goed begin soms gevolgd kan worden door een slecht
einde.
‘Zes voet water in het ruim, kapitein!’
Dat zou nooit een prettig bericht voor den kapitein van de Aurora geweest zijn,
maar nu werd het onprettige ervan nog zeer verhoogd door het feit, dat hij het hoorde
tegen het einde van een tot dusverre buitengewoon voorspoedige reis.
‘Weet je het zeker, Davis?’ vroeg de kapitein. ‘Ga nog eens peilen.’ Hij gaf het
bevel onder den invloed van het gevoel, dat men ‘hopen tegen beter weten in’ noemt,
en ging zelf met den timmerman mede, om te zien of het uitgevoerd werd.
‘Ruim zes voet,’ was het resultaat van de peiling.
Het schip, een groote Engelsche brik, had een lek gekregen en slingerde ter hoogte
van de Oostkust van Afrika heftig in een vrij ruwe zee. Het gaf den kapitein geen
troost, dat de oevers van het groote vasteland zichtbaar waren, daar er een zware
deining langs de geheele kustlijn stond, die ieder schip, dat zich in de nabijheid
waagde, met vernietiging bedreigde.
‘Zij zinkt snel, mijnheer Seadrift,’ zeide de kapitein tegen een stevigen flinken
jongen man van een jaar of twintig, die tegen de verschansing leunde en somber naar
het land keek. ‘De timmerman kan het lek niet vinden en het water rijst zóó snel, dat
het schip niet lang drijvende kan blijven.’
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‘Wat bent u dan van plan te doen?’ vroeg de jonge man.
‘Het te verlaten,’ antwoordde de kapitein.
‘U kunt dat doen, kapitein, maar ik zal het schip van mijn vader, zoolang het
drijven kan, niet verlaten. Waarom het niet ergens aan de kust op strand gezet? Door
dat te doen zouden we misschien een gedeelte van de lading kunnen redden en zullen
we in ieder geval onze uiterste best gedaan hebben.’
‘Kijk eens naar de kust,’ antwoordde de kapitein. ‘Waar zoudt u het schip op strand
willen zetten? Er is binnen het rif ongetwijfeld kalm water, maar de toegangen erdoor
- als die er tenminste zijn - zijn zóó smal, dat een poging om er door te komen zoo
goed als zeker gelijk staat met den dood.’
De jonge man keerde zich zonder te antwoorden om. Hij was onthutst. Even voor
zijn vertrek uit Engeland had zijn vader tegen hem gezegd: ‘Harold, beste jongen,
dat is je kans om het land, waarover je zooveel gelezen en gesproken hebt en waarin
je zoo graag zoudt willen reizen, te zien. Ik heb een brik gecharterd en zal die met
een lading katoen, koperdraad enz., naar Zanzibar sturen; wat zou je ervan zeggen
als supercargo mede te gaan. Je zal natuurlijk niet het pad van Livingstone of Mungo
Park kunnen volgen, maar wel zal je, terwijl de brik in Zanzibar is, het kanaal tusschen
het eiland en het vasteland kunnen oversteken en een tocht maken, waarbij je negers
en nijlpaarden zien kan. Ik zal je geld genoeg geven, want zonder geld is reizen een
treurige bezigheid - maar ik verwacht dan van jou een goed verslag van je reis, als
je weer thuis komt. Is dat afgesproken?’
Behoeven we te zeggen, dat Harold bij dat voorstel van vreugde opsprong. En nu
werd hem ge-
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zegd de Aurora aan haar lot over te laten dicht bij het einde van een voorspoedige
reis. Geen wonder, dat hij verbijsterd was.
De bemanning was zich den stand van zaken volkomen bewust. Op bevel van den
kapitein stonden zij gereed om de twee grootste booten neer te laten, waarin zij
zooveel mogelijk van hun aardsche bezittingen en voorraden geborgen hadden.
‘Het roer naar links omleggen,’ zeide de kapitein tegen den man aan het roer,
terwijl hij naar het kompas en den hemel keek.
‘Is al gebeurd, mijnheer,’ antwoordde de man.
‘En nu, laat de boot zakken, jongens. Nu, mijnheer Seadrift,’ zeide kapitein, zich
tot den jongen man wendend, ‘de tijd is gekomen, om een besluit te nemen. Het water
rijst in het ruim en het schip zinkt snel, zooals u ziet. Ik behoef u niet te zeggen, dat
ik het vreeselijk vind het schip te moeten verlaten; maar zelfbehoud en mijn plicht
tegenover de bemanning maken den stap absoluut noodzakelijk. Bent u van plan met
ons mee te gaan?’
‘Neen, kapitein, dat doe ik niet,’ antwoordde Harold Seadrift vastberaden. ‘Ik
neem het volstrekt met kwalijk, dat u doet wat u meent, dat uw plicht is, maar ik heb
u reeds gezegd, dat ik, zoolang het drijvende kan blijven, op het schip blijf.’
‘Nu mijnheer, het spijt me, maar u moet doen wat u het beste dunkt,’ antwoordde
de kapitein, die zich afwendde. ‘Allo, jongens, in de booten!’
De mannen deden het, maar verscheidene van degenen, die het laatst het schip
verlieten, keken over hun schouder en riepen tegen den man, die nog aan het roer
stond: ‘Kom mee, Disco; we moeten dadelijk afstooten!’
‘Stoot af, wanneer je wilt,’ antwoordde de man aan het roer met een diep-warme
stem, welker

Yoosoof de slavenhandelaar

4
klank een goedgehumeurde minachting verried. ‘Ik blijf waar ik ben. Van Disco
Lillihammer zullen ze nooit kunnen zeggen, dat hij den zoon van zijn meester in
nood aan zijn lot overgelaten heeft.’
‘Maar je gaat naar den kelder, kerel, als je niet komt.’
‘En wat zou dat nog? Liever met een dapperen kerel naar den kelder dan blijven
leven met een troep lafaards als jullie!’
Enkele mannen beantwoordden dit gezegde met een lach, anderen trokken een
boos gezicht, terwijl weer anderen vloekten of medelijdend naar hun eigenzinnigen
kameraad keken.
De booten stieten van de brik af en waren weldra een heel eind weg.
‘Dank je, Lillihammer,’ zeide Harold, terwijl hij de vereelte hand van den zichzelf
opofferenden zeebonk greep. ‘Het is heel hartelijk van je, maar ik ben bang, dat het
je je leven kosten zal. Doch het is te laat, om daar nu over te spreken; we moeten
een plan vaststellen en daarnaar handelen.’
‘Precies wat ik gedacht heb; het is duidelijk, dat we niet veel minuten over hebben,
om te parlevinken.’
‘Nu, wat zou jij denken?’
‘Na u, mijnheer; u bent de kapitein en moet bevelen geven.’
‘Dan geloof ik, dat het het beste is dadelijk naar de kust te sturen, een opening in
het rif te zoeken, daardoor te varen en het schip op strand te zetten. Wat zeg jij
daarvan?’
‘Daar er niets anders te doen valt, denk ik van hetzelfde; en hoe eerder we het
doen des te beter.’
‘Naar het roer dan,’ riep Harold, naar voren springend. ‘Ik zal de schoten vieren.’
Binnen enkele minuten stevende de Aurora voor een stijf briesje naar de lijn van
schuim, die het
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rif aanwees, en waarbinnen alles betrekkelijk kalm was.
‘Als we er binnen kunnen komen,’ zeide Harold, ‘loopt het nog wel los.’
Disco antwoordde niet. Al zijn aandacht gaf hij aan het sturen van de brik en het
angstig kijken naar de branding, waarvan het lawaai, toen zij dichterbij kwamen,
klonk als de donder.
‘Er schijnt daar iets als een kanaal te zijn,’ zeide Harold, die angstig naar een plek
in het rif wees.
‘Ik zie het, mijnheer,’ luidde het kortaffe antwoord.
Nog enkele minuten van spanning en de brik zeilde het kanaal in en stiet met
zooveel geweld, dat de fokkemast bij het dek afbrak en overboord ging.
‘God sta ons bij, we zijn verloren!’ riep Harold, toen een torenhooge golf het schip
opnam en als een stuk speelgoed op de rotsen slingerde.
‘Houd u gereed om te springen,’ riep Disco.
Een tweede golf overstroomde het schip en sloeg de mannen ervan af. Dapper
streden zij om zich uit het wrakhout te bevrijden, waarna zij door het kalme water
naar de kust zwommen, waarop zij ten slotte aan het strand gingen.
Harold's eerste uitroep was er een van dank voor hun redding, waarop Disco met
een hartgrondig ‘Amen’ antwoordde, waarna hij om zich heen keek en de kust opnam,
terwijl hij langzaam zijn handen in zijn natte broekzakken stak en vroeg waar zij
zoowat waren.
‘Op de Oostkust van Afrika, natuurlijk,’ zeide de jonge man met een flauw
glimlachje, terwijl hij het water uit zijn broekspijpen wrong, ‘de plek waarheen we
op weg waren.’
‘Prachtig - dan zijn we hier voor anker gegaan!
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Enfin, ik wou alleen maar,’ voegde hij eraan toe, terwijl hij op een stuk wrakhout
ging zitten en in zijn zakken voelde alsof hij naar iets zocht, ‘dat ik mijn kiel
aangehouden had, want daar zit al mijn tabak in en het zou een heele troost zijn in
de gegeven omstandigheden een kees te hebben.’
Het was voor de schipbreukelingen gelukkig, dat de golfstroom gedeelten van het
schip aan land gespoeld had op een vrij grooten afstand van de plek, waar zij geland
waren, daar een troep inboorlingen, gewapend met speren en pijl en boog, het wrak
van de omliggende hoogten gezien en zich naar dat deel der kust gehaast had, waarop
zij uit ervaring wisten, dat de lading waarschijnlijk aanspoelen zou. Daar de hoofden
der zwemmers in de verte slechts kleine stippen waren, waren zij aan hun aandacht
ontsnapt. Op die wijze waren zij ongezien aan land gekomen. De plek was dicht bij
de uitmonding van een kleine rivier of beek, die gedeeltelijk door de formatie van
het land en wortelboomen verborgen was.
Harold zag het eerst, dat zij niet op een onbewoonde kust geworpen waren. Terwijl
hij rondkeek en overwoog wat hij het beste doen kon, hoorde hij gegil; hij liep vlug
naar een rotsachtige punt, die een gedeelte der kust voor zijn blik verborg, keek er
voorzichtig overheen en zag de inboorlingen. Hij gaf een wenk aan Disco, die naar
hem toekwam.
‘Zij zien er niet erg vriendelijk uit,’ zeide de oude zeerob. ‘En kleeren hebben ze
niet veel aan.’
‘Schijn bedriegt dikwijls, maar in zooverre ben ik het wel met je eens, dat ik geloof,
dat het het verstandigste is ons in het bosch terug te trekken en daar te overwegen
wat we verder doen moeten, want evenmin als we van zand en zout water kunnen
leven, kunnen we in een klimaat als dit veilig in natte kleeren of op den kalen grond
slapen.’
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Zij baanden zich een weg door het struikgewas en kwamen weldra bij een soort
natuurlijk bekken, dat gevormd werd door de kreek en waarin een groote boot van
bijzondere constructie, waarvan de latijnzeilen sterk aan die van een zeerooversschip
deden denken, dreef. Hun verbazing over het onverwachte schouwspel werd nog
grooter door het feit, dat op den anderen oever der kreek verscheidene mannen
stonden, gewapend met geweren, die onmiddellijk op hun borst gericht werden.
De eerste ingeving der schipbreukelingen was tusschen de boomen terug te springen
- de tweede om naar hen toe te gaan en hun handen in de hoogte te steken, om te
laten zien, dat zij ongewapend waren.
‘Schiet niet!’ riep Disco. ‘We zijn vrienden, schipbreukelingen zijn we; laat dus
die geweren zakken, jongens, en maakt je niet zoo druk!’
Een der mannen maakte een opmerking tegen een ander, in wien Harold door zijn
Oostersche kleeding dadelijk een Arabischen kusthandelaar herkende. Zijn
manschappen schenen halfbloeds te zijn.
De Arabier knikte ernstig en zeide iets, waardoor de mannen hun geweren lieten
zakken. Dan noodigde hij met een handgebaar de vreemdelingen uit over de kreek
bij hem te komen.
Zonder eenige aarzeling sprong Harold op de reeds vermelde boot en vandaar op
den anderen oever.
‘Spreekt u Engelsch?’ vroeg Harold.
De Arabier schudde zijn hoofd en zeide: ‘Arabisch, Portugeesch.’
Harold schudde nu zijn hoofd; dan zeide hij met een hoopvollen blik: ‘Fransch?’
De Arabier herhaalde het hoofdgebaar en zeide dan na even nagedacht te hebben:
‘Ik iets Engelsch ken, zeg, waar vandaan kom je?’
‘We hebben schipbreuk geleden,’ begon Harold, ‘en deze man en ik zijn de eenige
overlevenden
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van de bemanning van ons schip - tenminste de twee eenigen, die naar den oever
gezwommen zijn; de anderen zijn weggegaan in een boot.’
‘Kom je van oorlogschip?’ vroeg de Arabier met een scherpen blik op het open
gelaat van den jongen man.
‘Neen, het was een handelsschip op weg naar Zanzibar. Het ligt nu in stukken op
het strand en wij hebben ons met niets dan onze kleeren gered. Kunt u ons zeggen,
of er een stad of een dorp in de buurt is? Want we hebben, zooals u ziet, hard kleeding,
voedsel en onderdak noodig. We hebben geen geld, maar we hebben flinke spieren
en dappere harten en zouden hard kunnen werken.’
De jonge Seadrift zeide dit bescheiden, maar de opmerking was onnoodig, daar
zoowel zijn uiterlijk als dat van den iets ouderen man duidelijk verried, dat zij voor
geen kleintje vervaard waren.
‘Er is vijftig mijl in den omtrek geen stad en geen dorp,’ antwoordde de Arabier.
‘Zoo!’ riep Harold verbaasd uit, want hij had altijd gedacht, dat de Oostkust van
Afrika vrij dicht bevolkt was.
‘Dat is een beroerde boel,’ zeide Disco, ‘want dat beteekent van gebrek omkomen,
als tenminste deze goede heer ons niet wil laten werken op zijn boot. Het is natuurlijk
geen eerste klasse, maar voor een ouden zeerob is het al goed, als hij weer op zee
komt.’
De handelaar luisterde met de beleefdheid en den ernst, die den Oosterling schijnen
te kenmerken, maar liet noch door blik noch door gebaar merken of hij wat er gezegd
werd verstond.
‘Ik ga naar Zanzibar,’ zeide hij, zich tot Harold wendend, ‘en zal je meenemen als je dat wilt.’
Er was iets onheilspellends in de manieren van den man, dat Harold niet beviel,
maar daar hij

Yoosoof de slavenhandelaar

9
feitelijk in de macht van den Arabier was en absoluut niets van het land wist, achtte
hij het het beste faire bonne mine à mauvais jeu en bedankte hij hem voor zijn
vriendelijk aanbod, terwijl hij hem verzekerde, dat hij, als hij te Zanzibar was, de
passage voor hem en zijn vriend zou kunnen betalen.
‘Mag ik vragen wat uw beroep is?’ vroeg Harold.
‘Ik ben handelaar.’
‘Waarin, als ik zoo brutaal mag zijn?’
‘Ivoor. Gedeeltelijk wit en gedeeltelijk wat je landslieden zwart1) noemen.’
‘Zwart!’ riep Harold verbaasd uit.
‘Ja, zwart. Wit ivoor komt van den olifant zijn slagtanden. Zwart Ivoor komt overal
uit het land. Het is ons voornaamste handelsartikel.’
‘Zoo! Daar heb ik nooit van gehoord!’
‘Niet? Je zal het veel zien hier. Maar ik ga praten met mijn mannen. Wacht.’
En met deze woorden, welke gezegd werden op een toon, die onaangenaam
bevelend klonk, ging de Arabier naar een kleine hut, waarbij zijn mannen stonden,
en begon met hen een gesprek.
Het was duidelijk, dat zij in den beginne maar weinig ingenomen waren met wat
hij zeide, want er klonk iets protesteerends in hun toon, terwijl zij voortdurend wezen
in een zekere richting, die de kustlijn scheen aan te geven; maar geleidelijk veranderde
hun gezicht en lachten en gichelden zij, hoewel de Arabier heel ernstig bleef kijken.
‘Het uiterlijk van dien kerel bevalt me niet,’ zeide Disco na een korte stilte. ‘Het
is een troep bandieten en als u van mij een raad wilt aannemen, mijnheer Seadrift,
dan moeten we maar probeeren er tusschen uit te knijpen en een inboorlingendorp

1) Blackivory (letterlijk zwart ivoor) noemen de Engelschen negerslaven.
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te vinden. Het zou mij niets verwonderen, als die kerel een slavenhandelaar was.’
‘Dat heb ik zelf ook al gedacht, Disco, en ik zou zeker gaan, als ik wist, dat er
binnen twintig mijl een stad of een dorp was; maar we weten er absoluut niets van
en ik heb genoeg van het Afrikaansche klimaat gehoord, om te gelooven, dat het ons
ons leven zou kosten, als we een nacht zonder vuur, eten of bedekking en met niets
dan een nat flanellen hemd en een linnen broek aan in den jungle bleven. Neen, kerel,
dat moeten we niet wagen. Trouwens, al zijn sommige Arabieren slavenhandelaren,
dan volgt daar nog niet uit, dat ze het allemaal zijn. Deze kerel zal misschien beter
blijken te zijn dan hij eruit ziet.’
Inmiddels was de Arabier weer bij hen gekomen.
‘Ik zeil vannacht weg, wanneer de maan ondergaat,’ zeide hij. ‘Dat is niet veel
voor middernacht. Jullie moet hier dicht bij de boot blijven - heel dicht. Als je dezen
of dien kant gaat, zullen de negers je dooden. Zij niet komen hier; zij weten, ik hier
ben. Ik ga kijken naar mijn have en goed - mijn Zwart Ivoor.’
‘Kunnen we niet met u meegaan, mijnheer - hoe heet u?’
‘Mijn naam? - Yoosoof,’ antwoordde de Arabier op een toon, als wilde hij ontzag
inboezemen.
‘Nu dan, mijnheer Yoosoof,’ ging Disco voort, ‘als we met u meegingen, zouden
we u een handje kunnen helpen om uw have en goed naar de boot te brengen.’
‘Dat is niet noodig,’ zeide Yoosoof, terwijl hij naar de hut wees. ‘Ga daar heen:
je kan rusten tot we wegzeilen. Gij wat slapen; dat zal je noodig hebben. Er is wat
rijst in de hut, eet dat op en maak vuur en droog je kleeren.’
En met die woorden liep hij een pad op, dat in
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de bosschen leidde en waarlangs zijn manschappen hem reeds voorgegaan waren.
‘Vuur aanleggen zeker!’ zeide Disco, terwijl ze naar de hut liepen. ‘Je zou door
de manier, waarop hij dat zegt, denken, dat hij gewoon is uit de punt van zijn eigen
neus vuur te slaan.’
‘Eerder uit zijn oogen, zou ik denken,’ zeide Harold; ‘maar kijk, de kerel wist wat
hij zeide. Er is vuur tusschen de sintels op den haard.’
‘Dat is zoo,’ zeide Disco, die dadelijk op zijn knieën ging liggen en het voorzichtig
aanblies.
Binnen enkele minuten was er een vlammetje, dat weldra een knetterend vuurtje
werd, waarvoor zij hun kleeren droogden en waarboven zij een pot met rijst hingen.
Nauwelijks waren zij daarmede klaar of zij zagen twee met musketten gewapende
mannen naderen, die een negermeisje tusschen zich in hadden. Toen zij dichterbij
kwamen, zagen zij, dat het meisje een koperen ring met een touw om haar hals had.
‘Een slavin!’ riep Disco heftig, terwijl het bloed naar zijn gezicht steeg. ‘Laten
we haar bevrijden.’
De verontwaardigde zeeman was reeds half opgesprongen, toen Harold hem met
geweld terughield.
‘Kalm, kerel,’ zeide Harold vlug. ‘Als we haar konden bevrijden door te vechten,
zou ik je helpen; maar we kunnen het niet. Blijkbaar zijn we bij slavenhandelaars
terecht gekomen. Overijling kan slechts je dood beteekenen. Wees verstandig; wacht
je tijd af en dan zullen we misschien nog iets goeds kunnen uitrichten.’
Een uitdrukking van groote verbazing kwam op de gezichten der twee mannen,
toen zij bij hun binnentreden de Engelschen makkelijk bij het vuur zagen zitten;
beiden brachten zij, als bij instinct, hun geweer aan hun schouder.
‘Komt binnen en maakt het je makkelijk,’ riep
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Disco op half woesten toon ondanks de waarschuwing, die hij gekregen had. ‘We
zijn hier allemaal vrienden - tenminste wij konden niet anders.’
Gelukkig voor onzen zeeman verstonden de mannen hem niet en voor zij besluiten
konden wat zij doen moesten, stond Harold op en moedigde hen met een beleefde
buiging uit binnen te komen.
‘Verstaan jullie Engelsch?’ vroeg hij.
Beide mannen schudden hun hoofd. Het arme negermeisje kromp achter haar
bewakers ineen, als was zij bang, dat men haar geweld zou aandoen.
Nadat Harold met hetzelfde resultaat Fransch geprobeerd had, noemde hij den
naam Yoosoof en wees hij in de richting, waarin deze het bosch ingegaan was.
De twee mannen keken elkaar veelbeteekenend aan en knikten.
Dan zeide Harold: ‘Zanzibar’ en wees in de richting, waarin hij vermoedde, dat
het eiland lag.
Weer keken de mannen elkaar aan en knikten.
Harold zeide dan: ‘Boot - dhow’1) en wees naar de kreek, welk gebaar door de
mannen op dezelfde wijze als te voren beantwoord werd.
‘Goed,’ ging hij voort, terwijl hij zich op de borst sloeg en op Disco wees. ‘Ik ga
naar Zanzibar, hij gaat, zij gaat’ (wijzend op het meisje). ‘Jullie gaan en Yoosoof
gaat - allemaal in de dhow naar Zanzibar - vanavond - wanneer de maan ondergaat.
Begrepen? Komt naar binnen en eet wat rijst.’
Weer keken de mannen elkaar aan, knikten en gingen op een boomstam tegenover
de Engelschen naast het vuur zitten.
Zij begrepen niet veel van de situatie, maar voorloopig besloten zij een
vriendschappelijke houding aan te nemen.

1) Inlandsche naam voor boot.
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Terwijl zij rijst aten, keek Disco met stille verbazing en diep medelijden naar het
slavinnetje, dat naast haar bewakers zat, haar kleine handjes gevouwen op haar knie,
haar hoofd omlaag, haar blik neergeslagen. Het kostte den ouden zeerob moeite zijn
gevoelens te bedwingen. Hij had natuurlijk wel het een en ander over Afrikaansche
slavernij gehoord, maar nu werd hij er plotseling en onverwacht voor het eerst van
zijn leven mede in aanraking gebracht. Geen wonder, dat hij diep ontroerd was.
‘Nu mijnheer Seadrift,’ zeide hij op den vertrouwelijken toon van iemand, die een
nieuwe ontdekking doet, ‘ik moet u eerlijk bekennen, dat ik het een mooi meisje
vind.’
‘Dat ben ik volkomen met je eens,’ antwoordde Harold glimlachend.
‘Maar ik bedoel echt mooi. Ik heb altijd gedacht, dat alle negers leelijke platneuzen
en dikke speklippen hadden. Maar kijk eens naar deze: haar lippen zijn bijna niet
dikker dan die van knappe Engelsche meisjes en haar neus is heelemaal niet plat.
Precies de neus van mijn Nancy en dat zegt wat, dat verzeker ik u. En bovendien is
zij niet zwart, maar bruin.’
Het slavinnetje, dat tot de mooie negerrassen behoorde en zooals later bleek ver
uit het binnenland kwam, scheen nog heel jong, maar toch lag er reeds een uitdrukking
van smart en lijden op haar gelaat; en ofschoon zij mooi gevormd was, was zij heel
mager, ongetwijfeld het gevolg van lange ontberingen op den tocht naar de kust.
‘Hier, eet wat,’ riep Disco, terwijl hij plotseling een bord met rijst naar het jonge
meisje bracht, dat echter, zonder haar oogen op te slaan, haar hoofd schudde.
‘Heb je geen honger, arm ding?’ zeide de zee-
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man teleurgesteld. ‘Je ziet er anders wel naar uit. Kom, probeer het eens,’ voegde
hij eraan toe, terwijl hij haar hoofd streelde.
Het arme kind keek als een verschrikt vogeltje op en kromp bij de aanraking van
den zeeman in elkaar; maar toen zij nog eens in zijn eerlijk gezicht keek, scheen zij
vertrouwen in hem te krijgen. Maar toch wilde zij de rijst niet aanraken voor haar
bewakers streng iets tegen haar zeiden, waarna zij met grooten smaak begon te eten.
‘Kom, zeg ons nu eens hoe je heet, kindje,’ zeide Disco, toen zij klaar was.
Natuurlijk schudde het jonge meisje haar hoofd, maar zij scheen de vraag te willen
begrijpen, terwijl de Portugeezen lachten en zich met de excentriciteiten van den
Engelschman schenen te amuseeren.
‘Luister nu,’ ging de zeerob voort, terwijl hij krachtig op zijn borst sloeg, ‘Disco,
Disco, Disco - dat ben ik - Disco. En deze man’ (en hij streek Robert over zijn borst),
‘is Harold, Harold - dat is Hij - Harold. Nou’ (en hij wees op het meisje), ‘jij - hoe
is jouw naam?’
Er kwam een glans van begrijpen in de expressieve oogen van het meisje en zij
liet twee rijen mooie tanden zien, toen zij zacht zeide: ‘Azinte.’
‘Azinte? Nou, dat is geen leelijke naam, integendeel een heel mooie. Precies een
naam voor jou. Nou, Azinte, arm kind, als ik wist hoe ik je nu bevrijden kon, dan
zou ik het doen, ook al moest ik levend geroosterd worden.’ En hij balde zijn vereelte
handen.
‘Je zal in deze wereld nooit iemand bevrijden,’ zeide Harold eenigszins streng,
‘als je blijft praten en doen zooals je vandaag gedaan hebt. Als deze mannen onze
taal gekend hadden, zouden ze je al lang een kogel door je hoofd gejaagd hebben.
Je moet je bedwingen, kerel, we zijn totaal machteloos. Als
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je erin slaagde op dit oogenblik dit meisje te redden, zou het slechts zijn om haar in
de handen van een anderen slavenhandelaar te laten vallen. Bovendien zou dat niet
alle slaven, manlijke en vrouwelijke, bevrijden, die uit het binnenland van Afrika
weggesleept worden. Jij en ik zullen misschien iets kunnen doen om te helpen slaven
te bevrijden, als we ons kalm houden en een goede gelegenheid afwachten, maar we
zullen niets bereiken, als je je nutteloos woedend maakt.’
De arme Lillihammer was overwonnen.
‘U hebt gelijk, mijnheer Seadrift, u hebt gelijk en ik ben een ezel. Ik heb nooit
mijn gevoelens kunnen bedwingen. Maar ik zal mijn best doen - ik zal er een stop
op zetten en die stevig dicht schroeven.’
En Disco sloeg zijn rechtervuist in de palm van zijn linkerhand met een lawaai als
van een pistoolschot - tot niet geringe verbazing en schrik van de Portugeezen - stond
op en ging naar buiten, om zijn verhit voorhoofd af te koelen.
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Hoofdstuk II.
Yoosoof's ‘Zwart Ivoor’.
Toen Yoosoof het bosch inging, om naar zijn have en goed te kijken, volgde hij een
halve mijl een smal voetpad, dat hem bij een ander gedeelte van dezelfde kreek
bracht. Hier lagen in de diepe schaduw van lommerrijke boomen vijf groote Arabische
booten of dhows, gelijk aan die, welke bij den ingang der kreek lag. Zij waren geheel
leeg en blijkbaar onbewaakt, want toen Yoosoof den oever afliep en op een
vooruitstekend rotspunt ging staan, antwoordde niemand op zijn roep. Hij herhaalde
dien en kreeg weer geen antwoord, waarop hij een pijp opstak en geduldig op de
rotsen ging zitten wachten.
De booten hadden enkele zonderlinge dingen, die eruit zagen als hand- en
voetboeien en ijzeren tralies, die aan het dek of liever aan den grond van het ruim
vastgemaakt waren. De lange ra's en zeilen waren klaar, om geheschen te worden.
Na verloop van een kwartier hief Yoosoof zijn hoofd op en keek in de richting
van een opening in de struiken, waaruit een zwijgende en zonderlinge stoet
menschelijke wezens kwam. Het waren negers, geboeid aan halzen en polsen mannen, vrouwen en kinderen - en bewaakt door gewapende halfbloed Portugeezen.
Toen een honderdtal uit het bosch was en de oevers van de kreek vulde, kregen zij
bevel stil te blijven staan en ging de leider der troep naar zijn meester.
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Dat was iets van Yoosoof's ‘have en goed’, zijn ‘vee’, zijn ‘zwart ivoor’.
‘Je bent lang weggebleven, Moosa,’ zeide de Arabier, toen de man bij hem was.
‘Dat ben ik,’ antwoordde Moosa eenigszins brommerig, ‘maar het was een ruwe
en lange weg en het vee verkeerde in slechte conditie, zooals je ziet.’
‘Maak dan nu des te meer haast en breng ze gauw aan boord, want we gaan,
wanneer de maan onder is, onder zeil. Zoek de zwaksten en degenen, die
waarschijnlijk dood zullen gaan, bij elkaar en houd die bij elkaar in de kleine dhow.
Als we iets van onze waar moeten opofferen aan die bemoeizieke honden van
Engelschen, dan kunnen we hun net zoo goed het uitschot geven.’
Zonder verder iets te zeggen, keerde Moosa zich om en ging de bevelen uitvoeren.
Voor iemand, die niet gewend was aan dergelijke tooneelen, zou het geleken
hebben alsof al die negers al heel gauw zouden sterven, want een ongelukkiger en
uitgehongerder collectie menschelijke wezens zou men zich moeilijk kunnen
voorstellen. Zij hadden juist een tocht van ettelijke honderden mijlen met onvoldoend
voedsel en onder vreeselijke ontberingen achter den rug. Bijna allen waren zóó mager,
dat zij geraamten geleken met een stuk zwart leer erom. Enkele kinderen waren heel
jong - verscheidene nog babies, hangend op den rug van hun arme moeders, die ze
over berg en dal, door moeras en jungle, in gloeienden zonneschijn en neergutsenden
regen gedragen hadden. Maar het voortdurende lijden had de natuur der kleinen
veranderd. Zij waren even stil en bijna even bang als de anderen. Er waren daar geen
oude stukken koopwaar. De meesten waren jong of in den bloei van hun leven;
enkelen waren van middelbaren leeftijd.
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Hoe moeilijk de taak ook mocht schijnen, toch zocht Moosa al heel gauw ongeveer
vijftig mannen en vrouwen en enkele kinderen uit, die zoo vermagerd waren, dat hun
kans om te blijven leven maar heel klein was. Dezen werden losgemaakt en in een
zittende houding zoo dicht mogelijk naast elkaar in het ruim van de kleinste dhow
gepakt.
Toen zij van den oever af waren, kwam er weer plaats voor anderen, die steeds
door uit het bosch stroomden. Na elkaar werden zij losgemaakt en op dezelfde wijze
‘opgeruimd’, tot de ruimen van twee der groote booten vol waren - waarvan ieder
ongeveer honderd man bevatten kon. De inscheping geschiedde met groote snelheid
en in betrekkelijke stilte. Alleen de strenge stemmen der halfbloed Portugeezen
werden gehoord, wanneer zij den slaven bevalen door te loopen, en nu en dan het
rammelen van kettingen; maar geen ander geluid dan een zucht of een
half-onderdrukte snik of een enkele maal een gil van pijn, wanneer een der zwakkeren
door de zweep tot grootere spoed aangezet werd, hoorde men van de geheel
onderworpen en uitgeputte slaven.
Toen allen aan boord waren, bleven nog twee van de vijf booten leeg, maar Yoosoof
kende de plekken aan de kust, waar meer dergelijk ‘vee’ gekocht kon worden, heel
goed. Nadat hij dus enkele van zijn manschappen, gewapend met musketten, uitgezet
had, ging hij met de overigen terug naar de hut, waarin de Engelschen achtergelaten
waren.
Daar vond hij Azinte en haar bewakers. In den beginne keek hij boos naar deze
laatsten, maar na enkele minuten scheen hij zijn kalmte terug te krijgen en beval hij
den mannen de touwen, waarmede het meisje vastgemaakt was, los te maken; dan
gaf hij haar een wenk hem te volgen en verliet de hut zonder eenige notitie van de
Engelschen
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te nemen dan hun te zeggen, dat hij even vóór het vertrek terug zou zijn.
Hij liep met haar ongeveer twee mijl door de bosschen langs de kust, tot hij
eindelijk bij een baai kwam, aan het uiteinde waarvan een kleine stad lag. Het was
een somber uitziende plaats met slecht gebouwde huizen, waarvan de meesten een
dak van kokospalmbladeren hadden.
Toch waren er een fort, een leger van ongeveer dertig soldaten, samengesteld uit
Portugeesche veroordeelden, die daarheen gezonden waren als straf voor misdaden,
en een gouverneur, die daar aangesteld was door den gouverneur-generaal te
Mozambique, die op zijn beurt weer benoemd was door Zijne Christelijke Majesteit,
den koning van Portugal.
Dezen gouverneur bezoeken was het doel van Yoosoof's tocht. Het stadje dreef
een kleinen handel in ivoor, ebbenhout, indigo, copalgom, kokosolie en andere
inheemsche producten en een zeer grooten (zij het ook heimelijken) handel in
menschelijke lichamen en (we hadden bijna geschreven) zielen, maar de edele
menschen, die daar woonden, konden geen zielen boeien, hoewel zij ze wel konden
vrij maken en dat ook dikwijls deden.
Senor Francisco Alfonso Toledo Bignoso Letotti, de gouverneur, zat voor het open
raam van zijn woonkamer met zijn eenige dochter, senorina Maraquita, een mooie
brunette van een jaar of achttien, die in Portugal opgevoed was, te praten, toen
Yoosoof verscheen.
De vrouw van den gouverneur was een jaar te voren in Madrid overleden en de
senorina was naar haar vader op de Oostkust van Afrika gegaan. waar zij zes weken
voor het begin van ons verhaal aangekomen was.
Te midden van de verschillende booten en sche-
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pen, die in de baai voor anker lagen, zag men de boven alles uitstekende masten van
een Britsch oorlogsschip. De senorina en haar vader zaten over de officieren van dat
schip te praten, toen Yoosoof aangediend werd. Onmiddellijk werd hij binnen gelaten.
Toen de Arabier met Azinte achter zich de kamer binnenkwam, bleef de Arabier,
toen hij Maraquita zag, plotseling staan en boog deftig.
‘Laat ons alleen, kind,’ zeide de gouverneur in het Portugeesch. ‘Ik heb zaken met
dezen man te behandelen.’
‘En waarom kan ik niet blijven, om u te helpen in dit wonderbaarlijke
mannenmysterie van zaken doen?’ vroeg Maraquita met een schelmsch glimlachje.
‘Wanneer de mannen vrouwen kwijt willen zijn, maken zij haar altijd bang met zaken.
Is het niet zoo? Kom, Arabier, je bent een handelaar zeker,’ wendde zij zich tot
Yoosoof, ‘dat zijn alle Arabieren, naar ik hoor. Nu, wat voor soort waren heb je te
koop?’
Yoosoof glimlachte flauwtjes, terwijl hij terzijde ging staan en op Azinte wees.
Het sprekende uiterlijk van het Portugeesche meisje veranderde als bij tooverslag.
Zij had weinig over de slavernij gedacht tijdens haar kort verblijf aan de kust en
nauwelijks het feit beseft, dat Sambo met de dikke lippen - de tuinman van haar vader
- en de keukenmeid en dienstmeisjes slaven waren. Het was alsof een nieuw denkbeeld
met geweld in haar gedreven werd, toen zij een teer, zachtaardig lijkend en mooi
negermeisje feitelijk te koop zag aanbieden.
Voor zij een opmerking bedenken kon, ging de deur open en kwam onaangediend
een man binnen, op wiens vrij knap gelaat laagheid en schurkachtigheid duidelijk
geschreven stond.
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‘Ha, Marizano,’ riep senor Letotti, die opstond, uit, ‘je hebt je zeker bedacht?’
‘Ja, en ik stem in uw regeling toe,’ antwoordde Marizano op gemelijken toon.
‘Er gaat niets boven noodzaak,’ lachte de gouverneur. ‘Het is beter een korten tijd
een zwervend leven te leiden met een eenigszins lichte beurs in je zak dan te probeeren
een zware beurs te houden, maar daarbij een paar ons lood in je borst. Wat zeg jij
ervan?’
Marizano glimlachte en haalde zijn breede schouders op, maar antwoordde niet,
want juist op dat oogenblik werd zijn aandacht getrokken door het slavenmeisje.
‘Te koop?’ vroeg hij onverschillig aan den Arabier.
Yoosoof knikte flauwtjes.
‘Hoeveel?’
‘Kom, kom, heeren,’ viel de gouverneur hen lachend in de rede, terwijl hij naar
zijn dochter keek, ‘u kunt die zaak wel elders regelen. Yoosoof komt over andere
dingen met me spreken. - Kom Maraquita, je moest ons nu even alleen laten.’
Toen de senorina weg was, wendde de gouverneur zich tot Yoosoof. ‘Je zult er
zeker wel niets op tegen hebben, dat Marizano bij ons gesprek tegenwoordig is,
aangezien hij bijna even goed van je zaken op de hoogte is als jij zelf.’
Daar Yoosoof geen bezwaar maakte, schoven zij hun stoelen wat dichter bij elkaar.
Niet alles zullen we van het lange gesprek vermelden; maar toch is een klein gedeelte
van wat gezegd werd onmisbaar voor de ontwikkeling van ons verhaal.
‘Welnu dan, het zij zooals je wilt, Yoosoof,’ zeide de gouverneur, terwijl hij een
nieuwe sigaret aanstak. ‘Je bent een der actiefste handelaars op de
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kust. Je verdient genoeg, maar ik ben bang, dat je groote risico's loopt.’
‘Dat weet ik, maar wie veel wint moet ook veel wagen.’
‘Bravo!’ riep Marizano uit. ‘Maar toch verdienen zij, die het meest wagen, niet
het meest. Vergelijk jezelf met mij. Jij riskeert je booten en je vee en je wordt rijk.
Ik waag mijn leven en ik word gevild! Ik heb zoo goed als niets over, nauwelijks
genoeg om dat meisje van je te koopen - ofschoon ik geloof, dat ik daarvoor genoeg
heb.’
Hij wees op Azinte, die nog steeds bij de deur stond.
‘Vertel me eens,’ zeide senor Letotti, ‘hoe je van plan bent den Engelschen kruiser
te ontwijken. Ik weet, dat de kapitein er de lucht van gekregen heeft, dat je hier in
de buurt bent, en dat hij vast besloten is de kust nauwkeurig na te gaan - en laat ik
je zeggen, dat hij een energieke kerel is.’
‘U hebt immers gezegd, dat hij al een aantal buitgemaakte slaven aan boord heeft?’
‘Ja, enkele honderden, geloof ik.’
‘Hij moet toch zeker ergens heen om die aan land te zetten?’
Yoosoof zinspeelde op het feit, dat een Britsche kruiser, wanneer hij bezig is om
den slavenhandel op de Oostkust van Afrika te onderdrukken en een aantal slaven
bevrijd heeft, verplicht is naar de Seychellen, Aden of een Britsche haven te gaan,
om ze daar als vrijen aan land te zetten, daar zij, wanneer zij op een deel der kust,
dat aan Portugal of den sultan van Zanzibar toebehoorde, in vrijheid gesteld werden,
zeker weer gevangen genomen en in slavernij weggevoerd zouden worden. Wanneer
dus de kruisers weg zijn - drie of vier weken misschien - maken de handelaars in
menschenvleesch dadelijk van die gelegenheid gebruik om ladingen

Yoosoof de slavenhandelaar

23
slaven te vervoeren naar die havens in Arabië en Perzië, waar zij zeker weten altijd
een goede markt te vinden.
In dit geval dacht Yoosoof, dat de kapitein van De Glimworm verplicht zou zijn
weg te gaan ten einde af te komen van de negers, die natuurlijk zijn voorraden opaten
en bovendien een zeer onaangename ‘lading’ waren, daar velen zelfs ziek en door
de ruwe behandeling aan boord van de dhows met wonden overdekt waren.
‘Maar hij zal niet gaan voor hij ten Noorden en ten Zuiden de kust naar je afgezocht
heeft, zoo heeft hij ons gezegd,’ lachte de gouverneur.
‘Welnu, ik moet vanavond weg; daarom zal ik hem een klein pilletje te slikken
geven, dat hem uit mijn koers zal brengen,’ zeide Yoosoof, terwijl hij opstond om
de kamer te verlaten.
‘Ik wensch jullie beiden succes,’ zeide de gouverneur, toen Marizano ook opstond
om weg te gaan, ‘maar ik ben bang, dat je den Engelschman erg lastig zal vinden. Adieu.’
De Arabier en de halfbloed gingen, gevolgd door Azinte, ernstig pratend weg en
onmiddellijk daarna kwam Maraquita vlug binnen.
‘Vader, u moet dat slavenmeisje voor mij koopen. Ik wil een mooie slavin voor
mezelf alleen hebben,’ zeide zij met ongewone heftigheid.
‘Onmogelijk, kind,’ antwoordde de gouverneur vriendelijk, want hij hield veel
van haar en was trotsch op zijn dochter.
‘Waarom onmogelijk? Hebt u niet genoeg geld?’
‘O ja, genoeg, maar ik ben bang, dat zij reeds besproken is, en ik zou niet graag
tusschenbeide komen.’
‘Besproken! Bedoelt u verkocht?’ riep Maraquita, de handen van haar vader
grijpend. ‘Toch niet aan dien Marizano?’

Yoosoof de slavenhandelaar

24
‘Dat zal nu wel het geval zijn, want hij talmt nooit en is niet makkelijk van iets af te
brengen, wanneer hij zijn zinnen op iets gezet heeft.’
De senorina sloeg haar handen voor haar oogen en bleef een oogenblik roerloos
staan; dan liep zij vlug naar een andere kamer, waarvan de ramen een ver uitzicht
gaven op den weg, die van het huis langs de kust liep. Daar zag zij den Arabier en
zijn vriend op hun gemak, alsof zij in een ernstig gesprek gewikkeld waren, loopen,
terwijl Azinte hen gedwee volgde.
De senorina stond met gebalde vuisten en niet wetend wat zij doen moest, naar
hen te kijken en was zoo in haar overpeinzingen verdiept, dat zij niet zag, dat een
jonge luitenant van De Glimworm, die de kamer binnengekomen was, naast haar
stond.
Nu was deze zelfde luitenant dol verliefd op senorina Maraquita. Hij had haar
menigmaal gesproken aan de tafel van haar vader, waar hij met zijn kapitein steeds
gastvrij ontvangen werd en bij welke gelegenheden de kapitein in zijn nasporingen
naar den slavenhandel door den gouverneur geholpen werd.
Luitenant Lindsay was vast overtuigd, dat, als senorina Maraquita niet ‘de zijne’
werd, het leven niets meer beteekenen zou; het geluk zou een ding zijn, dat tot het
verledene behoorde, waarmede hij niets te maken zou hebben, terwijl de dood voor
den mond van het kanon de eenige troost in zijn sombere toekomst zou zijn.
‘Iets kwelt u, vrees ik,’ begon hij, niet weinig verbaasd de jonge vrouw in zulk
een stemming te vinden.
Maraquita schrok, keek hem een oogenblik aan en wees dan met vlammende oogen
naar de drie gestalten op den weg.
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‘Ja senor, ik word zeer gemarteld. Kijk! Ziet u die twee mannen en dat meisje loopen?’
‘Ja.’
‘Vlug! Vlieg hen achterna en breng ze hier - den Arabier en het meisje, bedoel ik
- niet den anderen. O, vlug, anders zullen zij uit het gezicht zijn en dan is zij verloren;
vlug, als u - als -- als u werkelijk meent wat u mij zoo dikwijls gezegd hebt.’
Arme Lindsay! Het was een vrij plotselinge en zware beproeving van zijn trouw
om met geweld de hand te leggen op een man en een vrouw en die naar het huis van
den gouverneur te brengen, alleen omdat een grillig meisje hem beval dat te doen;
tegelijk echter zag hij in, dat, als hij niet vlug ging, de drie personen heel gauw in
de stad zouden zijn, waar hij ze niet terugvinden zou.
‘Maar - maar -’ stamelde hij, ‘als zij niet willen komen?’
‘Zij moeten komen. Dreig hen met het misnoegen van mijn vader. - Vlug, senor!’
riep zij op bevelenden toon.
Lindsay sprong het raam uit, liep hard den weg af en haalde den Arabier en zijn
vriend in juist toen zij op het punt stonden een der smalle steegjes van de stad in te
slaan.
‘Pardon,’ zeide de luitenant, zijn hand op Yoosoof's schouder leggend, ‘zoudt u
zoo goed willen zijn om met mij naar de woning van den gouverneur terug te gaan?’
‘Op wiens bevel?’ vroeg Yoosoof verbaasd.
‘Van senorina Maraquita.’
De Arabier aarzelde, keek eenigszins verbijsterd en zeide dan in het Portugeesch
iets tegen Marizano, die naar het negermeisje wees en zeer heftig sprak.
Lindsay verstond niet wat er gezegd werd, maar daar hij vermoedde, dat de
halfbloed wilde, dat Azinte bij hem bleef, zeide hij:
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‘Het meisje moet met u meekomen, als u u het misnoegen van den gouverneur niet
op den hals wilt halen.’
Nadat dit aan Marizano overgebracht was, keek hij woest naar den luitenant en
sprak hij op heftigen toon tegen Yoosoof, maar de laatste schudde zijn hoofd en de
eerste nam niet de minste notitie van hem.
‘Ik ga,’ zeide Yoosoof, omkeerend. Hij gaf Azinte een wenk hem te volgen en
ging met den luitenant en het meisje terug, terwijl Marizano in een steeds grooter
wordende woede de stad inliep.
Onnoodig te zeggen, dat Maraquita, nu zij Azinte weer bij zich had, het niet
onmogelijk vond haar vader over te halen haar te koopen en dat Yoosoof, hoewel
het hem speet Marizano, die een voorname hulp in den slavenhandel was, teleur te
stellen, geen kans zag in te gaan tegen den wensch van den gouverneur, wiens macht
om hem in zijn handel te belemmeren zeer groot was en aan wien hij voor iederen
slaaf, die door hem van dat gedeelte der kust uitgevoerd werd, hoofdgeld betalen
moest.
Kort nadat Azinte gelukkig gered was uit de klauwen van twee der grootste
schurken van de Oost-Afrikaansche kust - waar groote schurken toch heusch geen
zeldzaamheid zijn - ontmoette Lindsay op het strand kapitein Romer van De
Glimworm met den eersten officier, Mr. Small, die tevens een der langste mannen
van het schip was. De drie officieren waren geïnviteerd om bij den gouverneur te
dineeren en daar er geen speciale aanleiding was om dien avond zee te kiezen en er
ook nog water aan boord genomen moest worden, was de uitnoodiging aangenomen
- en dit des te meer, omdat kapitein Romer het een mooie gelegenheid vond meer
inlichtingen te krijgen over de bewegingen van sommige beruchte slavenhande-
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laars, die op dat oogenblik in de omgeving moesten zijn. Luitenant Lindsay was
vroeger op den dag aan wal gestuurd met een der matrozen, die Portugeesch verstond
en die, daar hij bijzonder intelligent was, misschien van de menschen uit de stad het
een of ander zou kunnen hooren.
‘En Lindsay, heb je iets aan Jackson gehad?’ vroeg de kapitein.
‘Nog niet; ik weet tenminste niet wat hij gedaan kan hebben, daar ik hem, sedert
we van elkaar gegaan zijn, niet gesproken heb; maar ik zelf heb het geluk gehad
onder eenigszins zonderlinge omstandigheden een negermeisje te redden.’
‘Zeer zeker een romantische zaak,’ lachte de kapitein, toen hij de geschiedenis
gehoord had ‘en waard om in de rapporten vermeld te worden; maar ik vermoed, dat
het het beste is, dat er zoo weinig mogelijk over het onderwerp gesproken wordt,
aangezien je eigenlijk het meisje uit de handen van den eenen slavenhandelaar gered
hebt om haar over te leveren aan den anderen. Maar daar komt Jackson. Misschien
heeft hij iets gehoord over de schurken, die wij zoeken.’
De matroos kwam naderbij en salueerde.
‘Nou, welk nieuws?’ vroeg de kapitein, die aan de schittering in Jackson's oogen
zag, dat hij iets interessants te rapporteeren had.
‘Ik heb er alles van ontdekt, kapitein,’ antwoordde de man met een slecht
onderdrukt gegichel.
‘Nu, vertel eens op.’
‘Nou, kapitein, wien kwam ik tegen, toen ik even in de stad was? Niemand anders
dan een man, die een baksmaat van me is geweest aan boord van het Portugeesche
schip, waarop ik een beetje van dat bargoensch geleerd heb. Natuurlijk klampten we
elkaar aan, waarna we naar een kroegje
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gingen waar we een oorlam pakten. Na heel wat heen en weer gepraat, waarbij het
mij lukte te weten te komen, dat hij er de zee aan gegeven had en voor eigen rekening
zaken was gaan drijven, wat hier gelijk schijnt te staan met rondslenteren en weinig
of niets doen, zeg ik zoo langs mijn neus weg tegen hem, dat ze hier, naar het schijnt,
nog al wat aan slavenhandel doen. ‘Zwart Ivoor is een voordeelige handel, niet?’ zeg
ik. Nou kapitein, u had hem eens moeten zien grinniken en knipoogen. ‘Zwart Ivoor’,
zegt hij ‘nou, Jackson, er worden hier jaarlijks meer slaven uitgevoerd dan er in een
groote stad zouden kunnen wonen. Ik zou je kunnen vertellen - maar,’ zegt hij,
plotseling ophoudend - ‘je zal me toch niet verraden, baksmaat?’ - ‘Op mijn woord
van eer niet,’ zeg ik ‘als je het tenminste geen verklappen noemt, wanneer ik het aan
mijn kapitein vertel.’ ‘O, neen,’ zegt hij lachend, ‘het kan me niet schelen wat hij
weet of wat die zeeroovers weten - want dat is hun ware naam, moordenaars op den
koop toe - maar laat de gouverneur er niet achterkomen, anders ben ik verloren!’ Ik
verzeker hem, dat ik het niet zal doen en hij gaat me allerlei dingen over hun doen
en laten vertellen - dat zij het doen met volkomen toestemming van den gouverneur,
die voor iederen uitgevoerden slaaf hoofdgeld krijgt, dat bijna alle gouverneurs van
de kust met hetzelfde sop overgoten zijn en dat de gouverneur-generaal zelf het
oogluikend toelaat en zich door de ondergeschikte gouverneurs laat betalen. Daarna
heeft hij mij meer verteld over dezen gouverneur, die een zeer goed iemand moet
zijn en het zijn eigen slaven aan niets laat ontbreken, maar toch den slavenhandel
aanmoedigt, omdat deze hem prachtige inkomsten geeft, die hij hard noodig heeft,
want evenals de meeste, zoo niet alle
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gouverneurs, krijgt hij zoo goed als geen salaris van de Portugeesche regeering en
moet hij dat goed maken door slavenhandel. Maar dat is nog niet het voornaamste,
kapitein. Nadat we een tijd lang gekletst hadden, ga ik op het strand wat op en neer
loopen, om te bedenken wat ik het best kon doen en wat te rooken - want dan kan ik
het best denken. Daar het warm was, ging ik in de schaduw van een struik wat liggen
peinzen. Mijn oude baksmaat had mij verteld, dat op het oogenblik de twee grootste
bandieten hier zijn, die hij ooit op het land of op zee gekend had. De een heet Yoosoof
en is een Arabier; de ander heet Marizano en is een slavenjager en op het oogenblik
een balling, daar hij in verzet is gekomen tegen de Portugeesche autoriteiten. Toch
zijn die twee mannen heimelijk vier handen op een buik met den gouverneur hier,
en men zegt, dat er op dit oogenblik nog eene heele boel slaven aan boord van vijf
booten zijn en dat ze slechts wachten tot De Glimworm weg is. Meer kon mijn
kameraad mij niet vertellen en daarom ben ik gaan denken. Neem me niet kwalijk,
kapitein, dat ik zoo lang van adem ben, maar ik kan het niet korter, het is mijn manier
van vertellen.’
‘Het hindert niets, jongen; ga maar door. Heb je nog iets bedacht?’
‘Dat kan ik niet zeggen, kapitein, maar het werd voor mij bedacht. Terwijl ik daar
door de struiken naar de baai lag te kijken, zie ik twee mannen gearmd aankomen.
Een van hen was een Arabier. Toen zij dichterbij kwamen, zag ik den Arabier
schrikken; ik dacht, dat hij mij gezien had en niets van me hebben moest. En ik moest
niets van hem of van zijn kameraad hebben. Maar ik had me vergist, want nadat hij
heel ernstig iets gezegd had tegen zijn vriend, die heel hard lachte, maar
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niets zeide, gingen zij niet ver van de struik, waaronder ik lag, zitten. Nou, ik denk,
het is niet mooi, om luistervink te spelen, maar daar ik hier ben om achter de geheimen
van de bandieten te komen en dezen heel veel van bandieten hebben, zal ik nog maar
wat blijven liggen; wanneer zij praten over zaken, die mij of Hare Majesteit de
koningin niet aangaan, zal ik niezen en laten merken, dat ik er ben, voor zij goed en
wel bezig zijn; maar als zij praten over wat ik weten wil, zal ik me koest houden.
Enfin, de Arabier vertelt, dat hij twee Engelschen, die schipbreuk geleden hebben,
gepakt heeft, en dat hij die aan boord van zijn dhow zou nemen, die drie mijl verder
in een rivier ligt en vol slaven is, en dat hij ze, als ze slapen, overvallen en overboord
werpen zal; hij was nl. bang, dat zij, als hij ze op het land liet, de stad ontdekken en
ons waarschuwen zouden en aldus beletten, dat hij weg kan, wat hij vlak na de
ondergang van de maan probeeren wil.’
Deze onverwachte inlichting was heel aangenaam voor kapitein Romer, die
onmiddellijk bevel gaf alles in gereedheid te brengen, zoodat men dadelijk zee zou
kunnen kiezen, als hij aan boord kwam, terwijl hij tevens zijn luitenant en Jackson,
die alle drie inwendig gichelend naar De Glimworm teruggingen, stilzwijgen oplegde.
Als zij geweten hadden, dat het verhaal van den Arabier, ofschoon gedeeltelijk
waar, een list was, dat de Arabier met opzet zoo dicht bij Jackson was gaan zitten,
dat hij alles slechts verteld had om den Britschen kruiser op een dwaalspoor te
brengen; hadden zij dat alles geweten, dan zouden zij waarschijnlijk minder gegicheld
hebben, en - maar waarom al die veronderstellingen, terwijl de feiten voor ons liggen?
Het vervolg zal bewijzen, dat de best overwogen plannen soms kunnen falen.
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Hoofdstuk III.
Verhaalt de Verdere Avonturen van Harold en Disco en Licht het Gordijn
ten Opzichte van den Slavenhandel iets Hooger op.
Dus gingen kapitein Romer en zijn luitenants dineeren bij gouverneur Letotti, terwijl
Yoosoof terugkeerde naar de kreek, om zijn goed overlegde plannen uit te voeren.
De gouverneur was even gastvrij en hartelijk als gewoonlijk en het viel kapitein
Romer moeilijk te gelooven, dat hij een gemeene intrigant was. Vurig veroordeelde
hij den slavenhandel en prees hij de Engelschen voor hun ijver bij hun pogingen, om
dien te onderdrukken, terwijl hij verzekerde, dat de koning van Portugal en de sultan
van Zanzibar niets liever wilden dan dat die totaal uitgeroeid werd, en dat hij
persoonlijk alles, wat in zijn macht lag, doen zou om hun pogingen de schuldige
slavenhandelaars gevangen te nemen en de arme slaven te bevrijden, te bevorderen.
‘Maar, mijn waarde kapitein,’ zeide hij ten slotte, ‘de zaak is ontzettend moeilijk.
U weet, dat het op de kust krioelt van Arabische handelaren, dat het vermetele mannen
zijn, die booten en geld in overvloed bezitten, dat de handel zeer veel winsten oplevert
en dat, daar zij in zeker opzicht echte handelaren in ivoor, palmolie, indigo en andere
inheemsche producten zijn, deze mannen veel listen en methoden hebben, waardoor
zij zelfs de scherpzinnigsten om den tuin kunnen leiden.’
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Na het diner ging de gouverneur met de officieren naar den tuin en liet hun zijn
vruchtboomen en kantoren zien en ook zijn huisslaven, die er gezond en werkelijk
eenisgzins gelukkig uitzagen. Hij vertelde zijn gasten echter niet, dat, daar hij van
nature een humaan iemand was, zijn slaven beter behandeld werden dan alle andere
in de stad. Hij wees hen er niet op, dat zij als slaven zijn eigendom waren en dat hij
het recht en de macht bezat hen levend te villen, als hij daar lust in had. Hij vertelde
hun niet, dat velen in de stad daar lust in hadden; dat wreedheid zichzelf voedt; dat
er dames en heeren waren, die hun slaven - mannen, vrouwen en kinderen - half dood
geeselden; dat er in de stad ongelooflijke slavenmishandelingen plaats hadden.
Neen, op geen van die dingen zinspeelde de vriendelijke gouverneur Letotti. Voor
geen geld van de wereld zou hij de gevoeligheid van zijn gasten door het verhalen
van dergelijke wreedheden willen kwetsen. En eerlijk gezegd, de goedhartige man
sprak en dacht er liever ook niet over. Hij vond het veel aangenamer met zijn gasten
terug te gaan naar den salon en daar de gehemelten van zijn gasten te streelen met
heerlijke koffie, terwijl de elegante en net gekleede Azinte een Spaansche guitaar
aan senorina Maraquita bracht, wier mooie stem alle gedachten aan den wreeden
kant van den slavenhandel wegtooverde. Maar plicht riep weldra de gasten naar
andere tooneelen.
‘Wat een lief meisje is de senorina,’ zeide de kapitein, toen zij naar het strand
liepen.
‘Ja, en wat een mooi meisje Azinte, al is zij zwart,’ zeide luitenant Small.
‘Noem haar niet zwart; zij is bruin - een brunette,’ zeide de kapitein.
‘Ik zou wel eens willen weten hoe wij ons zou-
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den voelen,’ zeide Lindsay, ‘als de rollen omgekeerd waren en onze vrouwen en
kinderen jaarlijks met duizenden van ons afgenomen en naar Afrika gebracht werden,
om graan te malen en de akkers der negers te wieden. Arme Azinte.’
‘Weet je iets van haar geschiedenis?’ vroeg Small.
‘Een beetje. Even vóór we weggingen, had ik met de senorina een kort gesprek in
het Fransch.’
‘Dat heb ik gezien,’ viel de kapitein hem glimlachend in de rede.
‘En ze heeft mij verteld,’ ging Lindsay voort, ‘dat zij door een tolk te weten
gekomen was, dat het arme meisje getrouwd en dat haar tehuis heel ver weg in het
binnenland is. Zij is, toen zij op het veld aan het werk was, verscheidene maanden
geleden met vele anderen door een troep slavenhandelaars onder leiding van den
Arabier Yoosoof gevangen genomen en weggevoerd. Haar man was op dat oogenblik
afwezig; haar kind was in hun dorp bij zijn grootmoeder en zij denkt, dat het misschien
in de bosschen ontkomen is, maar na den dag van haar gevangenneming heeft zij
geen der haren meer gezien.’
‘Het is een droevig geval,’ zeide de kapitein, ‘maar toch had het nog erger kunnen
zijn, want Azinte's meester en meesteres zijn goed, wat van de meeste slaveneigenaars
in deze streek niet gezegd kan worden.’
Enkele minuten later waren zij aan boord van De Glimworm en kort daarop stak
het schip in zee. Het was natuurlijk onmogelijk ongezien te vertrekken, maar de
kapitein nam den voorzorg eerst naar het Zuiden te stevenen, met de bedoeling in
open zee een Noordelijken koers te nemen en op die wijze de dhow van den
slavenhandelaar den weg af te snijden.
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Van op een hoogte in den omtrek keek Yoosoof naar de manoeuvre en begreep die
volkomen. Toen het schip uit het gezicht verdwenen was, glimlachte hij kalm en
ging hij in een rustige gemoedsstemming naar zijn hut bij de kreek naast de
wortelboomen.
Hij vond daar Harold Seadrift en Disco Lillihammer, die zich eenigszins ongeduldig
maakten over zijn lang wegblijven, benevens een dozijn van zijn mannen, die vrij
argwanend naar de vreemdelingen keken.
‘Is alles klaar, Moosa?’ vroeg hij aan een krachtigen kerel, naar het uiterlijk een
halve Portugees en een halve neger, die voor de deur van de hut op hem stond te
wachten.
‘Alles is klaar,’ antwoordde de halfbloed op brommerigen toon, ‘maar wat wil je
met die Engelsche kerels doen?’
‘Meenemen natuurlijk.’
‘Waarom?’
‘Voor onze eigen veiligheid. Begrijp je niet, Moosa, dat zij, als wij ze vrijgelaten
hadden, de stad misschien gevonden en aan den kruiser inlichtingen over ons gegeven
zouden kunnen hebben? We zouden ze nu wel hun vrijheid kunnen teruggeven, want
de kruiser is weg, maar ik heb goede redenen om ze mee te nemen. Ze denken, dat
wij maar één boot in deze kreek hebben, en ik zou graag van hen gebruik maken om
dat denkbeeld verder te verspreiden. Ik ben zoo gelukkig geweest in de stad een
gelegenheid te vinden om aan een der matrozen van den kruiser een paar inlichtingen
te geven - gedeeltelijk waar en gedeeltelijk onwaar - die ons misschen van nut kunnen
zijn.’
De Arabier glimlachte flauwtjes, terwijl hij dat zeide.
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‘Weten de kerels, waarin wij handelen?’ vroeg Moosa.
‘Ik denk, dat zij het vermoeden.’
‘En als ze niet met ons mee willen gaan?’
‘Kunnen twaalf man twee man niet meester worden? We moeten ons gereed
houden. Laten enkele mannen met de slavenketenen achter de Engelschen gaan staan.
Kijk goed naar mij, terwijl ik met hen praat; als ze weerspannig zijn, zal ik een knikje
geven.’
Yoosoof ging de hut binnen en zeide aan Harold, dat het tijd was om te vertrekken.
‘Goed, we zijn klaar,’ antwoordde Harold opstaande, ‘maar zeg me één ding voor
mijn kameraad en ik erin toestemmen mee te gaan - zeg ons eerlijk of je aan
slavenhandel doet.’
Een glimlachje speelde om de lippen van den Arabier, toen hij antwoordde:
‘Als ik een slavenhandelaar ben, kan ik, volgens jullie Engelschen, niet naar
waarheid spreken. Maar ik zeg je eerlijk - ja, dat ben ik.’
‘Dan zeg ik je eerlijk, dat ik niet met je mee ga. Ik wil niets te maken hebben met
slavenhandelaars.’
‘Zoo denk ik er precies eender over,’ zeide Disco, nadrukkelijk, terwijl hij zooals
gewoonlijk zijn linkerhandpalm met zijn rechtervuist sloeg.
‘Maar jullie zult beiden omkomen op deze onbewoonde kust,’ zeide Yoosoof.
‘Dat zij zoo. Ik loop liever de kans van honger om te komen dan mede te gaan
met slavenhandelaars. Bovendien geloof ik niet wat je zegt. Er moeten hier in de
buurt verscheidene dorpen liggen, als ik me niet heel erg vergis.’
Yoosoof wachtte niet langer. Hij gaf een wenk aan Moosa, die onmiddellijk een
strik om Harolds armen wierp en dien stijf dichttrok. Eenzelfde lot
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onderging Disco door een stevigen kerel, die achter hem stond. Bijna voor zij beseften
wat er gebeurde, werden zij door een aantal mannen gegrepen.
Het spreekt vanzelf, dat de twee vrijheidlievende Britten zich met alle kracht
verzetten, maar het baatte hun niet tegen de overmacht en weldra waren zij stevig
gebonden.
Daarmede was Disco's tong niet gebonden, want hij bleef den schurken de noodige
scheldwoorden toevoegen, tot Harold hem sterk aanried daarmede op te houden.
‘Als je er heelhuids af wilt komen,’ zeide hij, ‘moest je liever je mond houden.’
‘Misschien heb je gelijk mijnheer,’ zeide Disco na even nagedacht te hebben,
‘maar het is niet makkelijk in de gegeven omstandigheden een slot op je mond te
doen.’
De slavenhandelaars brachten de Engelschen den oever van de kreek af, waar de
dhow vastgemeerd lag. In de duisternis hielden Harold en zijn metgezel die voor
dezelfde dhow, maar dat was het geval niet. De boot, die zij het eerst gezien hadden,
was hoogerop gebracht en haar plaats werd nu ingenomen door de dhow, waarin de
gewonde en uitgeputte slaven gepakt waren, wier aankomst wij beschreven hebben.
Het ruim van het kleine scheepje was heel donker, maar toch was er licht genoeg om
de Engelschen in staat te stellen te vermoeden, dat de rijen zwarte voorwerpen daarin
slaven waren. Als zij daaromtrent nog twijfel koesterden, dan werd die zeker dadelijk
weggenomen door de lucht, die hun tegemoetkwam, toen zij daarlangs naar den
achtersteven liepen.
Uit het geheele optreden der slavenhandelaars bleek, dat zij niet bang waren voor
ontdekking; zij praatten hardop, terwijl zij afstieten en weg-
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roeiden. Weldra waren zij uit de kreek en hoorde men het gedonder der branding.
Met de grootste voorzichtigheid stuurden zij daardoorheen, want het kanaal was
nauw en in de duisternis was bijna niet te zien waar het lag. Eindelijk werd het zeil
geheschen en zette de boot koers in Noordoostelijke richting. Naarmate de nacht
verliep, werd het briesje zachter en daar het grootste gedeelte der bemanning sliep,
heerschte er diepe stilte aan boord, behalve dat er nu en dan een jammerlijke kreet
als van een ziek kind of een krampachtige snik uit het ruim oprees.
Harold en Disco zaten naast elkaar in den achtersteven met een gewapenden
halfbloed aan iederen kant en Yoosoof voor hen. Hun gedachten waren druk genoeg
bezig, maar zij spraken niet met elkaar. Ver in den nacht vielen zij beiden in een
onrustige sluimering.
Toen Harold wakker werd, begon het in het Oosten te dagen en was er voldoende
licht om de voorwerpen flauw zichtbaar te maken. In den beginne herinnerde hij zich
flauwtjes waar hij was, maar de pijn, die de touwen, waarmede hij gebonden was,
hem veroorzaakten, frischten weldra zijn geheugen op. Toen hij in het ruim keek,
werd hij aangegrepen door een diep medelijden met het schouwspel, dat hij daar zag.
Yoosoof's Zwart Ivoor was niet van de beste qualiteit, maar er was heel veel, wat
een oordeelkundig samenpakken noodig maakte. Zoovelen van zijn troep waren door
het lijden onderweg waardeloos geworden als handelsartikel, dat de boot ze nauwelijks
kon bevatten. Zij waren zittend op hun hurken samengepakt, ieder met de knieën
dicht bij de kin en allen zoo dicht op en naast elkaar, dat zij niet konden opstaan of
liggen. Mannen, vrouwen en kinderen zaten daar in die houding met een uitdrukking
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van onbeschrijfelijke radeloosheid en apathie op hun gezichten. De kinderen - en er
waren er velen - lagen roerloos aan de ingeschrompelde borst van hun moeders. Zij
waren inderdaad waardeloos als handelsartikel. De lange tocht en de wreede
behandeling hadden hen tot geraamten gemaakt en velen hadden afschuwelijke
wonden door de slavenketenen en de zweepslagen. Niemand wist beter dan Yoosoof,
dat dit zijn ‘beschadigde kudde’ was - en hij wilde er nog zoo goed mogelijk gebruik
van maken.
De zon kwam in al haar schittering op en deed den met afschuw vervulden
Engelschen het schouwspel nog duidelijker zien, maar een tijdlang spraken zij niet.
De omstandigheden, waarin zij zich bevonden, schenen hen van hun spraak beroofd
te hebben. De ochtend naderde en Yoosoof en zijn mannen namen een schraal ontbijt,
maar Harold en Disco gaven zij niets. Daar dezen echter goed ‘gesoupeerd’ hadden,
liet hun dit vrij onverschillig. Dit kon echter niet gezegd worden van de slaven. Zij
hadden zes-en-dertig uur geleden hun laatste maal - wat ongekookte rijst met water
- gehad en terwijl zij naar hun ontbijtende beulen keken, spraken hun uitpuillende
oogen voldoende van hun lijden.
Hadden zij behoord tot het onbeschadigde ‘have en goed’ van Yoosoof, dan zou
hij hun, zoolang hij hen bezat, voldoende voedsel gegeven hebben, om hen ‘in
conditie’ te houden; maar nu zij waren wat zij waren, waren een paar droppels water
en enkele korrels ongekookte rijst volgens hem voldoende, om den hongerdood te
voorkomen.
‘Hoe heb je het hart,’ zeide Harold tenslotte tegen Yoosoof, ‘die arme schepsels
zoo wreed te behandelen?’
Yoosoof haalde zijn schouders op.
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‘Mijn vader heeft ze zoo behandeld; ik volg de voetstappen van mijn vader.’
‘Maar heb je dan geen medelijden met hen? Weet je niet, dat zij evenals wij een
hart en gevoelens hebben?’
‘Neen, zij hebben geen gevoelens. Hard als steen. Zij geven niet om moeder of
kind of man. Slechts bruten - vee.’
Harold walgde zoo van dit antwoord, dat hij zwijgen bleef.
Tegen den middag, terwijl de dhow dicht langs de kust voer, kwam aan den horizont
een schip in het gezicht. Binnen enkele minuten bleek, dat het een stoomschip was.
Het werd natuurlijk door de slavenhandelaars even nauwkeurig gevolgd als door
Harold en Disco, die dadelijk hoop kregen, dat het een Britsch oorlogschip zou blijken
te zijn. Hadden zij geweten, dat Yoosoof dat ook innig hoopte, dan zouden zij zeer
verbaasd geweest zijn; maar de sluwe Arabier liet het voorkomen alsof hij doodsbang
was; en toen de Union Jack duidelijk zichtbaar was, werd zijn onrust nog grooter.
‘Yoosoof,’ zeide Harold ‘je plannen schijnen te mislukken.’
‘Neen, zij mislukken nog niet,’ antwoordde de Arabier met een grimmig glimlachje.
‘Zeg eens, Yoosoof,’ vroeg Harold, gedreven door een sterke nieuwsgierigheid,
‘waarom heb je ons zoo gebonden meegenomen?’
‘Ik jou meegenomen heb, omdat dat schip’ (wijzende op het oorlogsschip) ‘gisteren
twee mijl van ons af dicht bij de stad van gouverneur Letotti lag. Wij niet wilden,
dat jij hen over ons vertelde, daarom ik je meegenomen en stevig gebonden heb.’
‘Ja, dat is duidelijk,’ antwoordde Harold, die nauwelijks in staat was een lach over
de brutale
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onbeschaamdheid van den man te bedwingen. ‘Maar het schijnt, dat een ander het
nieuws overgebracht heeft, zoodat je er per slot van rekening toch inloopt.’
‘Misschien. We zullen zien,’ zeide de Arabier half gichelend.
Den koers van de boot veranderend, bracht Yoosoof haar nu iets van de kust af,
als om een vooruitstekende punt, die iets Noordelijker lag, om te zeilen. Dit trok
blijkbaar de aandacht van het stoomschip - dat De Glimworm was - want het
veranderde dadelijk zijn koers en liep naar de kust als om de dhow den weg af te
snijden. Dit ziende, ging Yoosoof terug en zette koers naar de kust op een plek, waar
de deining tot vlak bij het strand liep. Daardoor heen te varen scheen gelijk te staan
met een zekeren ondergang; maar toch bleef de Arabier met op elkaar geklemde
lippen zijn koers volgen. Yoosoof zag er precies uit als iemand, die liever zou sterven
dan zich aan zijn vijand overgeven, en de Engelschen, die het gevaar volkomen
beseften, begonnen zich onrustig te voelen, wat niet te verwonderen is, wanneer men
bedenkt, dat zij gebonden waren, zoodat zij niet in staat zouden zijn iets te doen,
wanneer de boot omsloeg.
De Glimworm, was nu dicht genoeg bij, om zich door middel van de artillerie met
de dhow te onderhouden. Weldra viel dan ook een kogel enkele meters van den
achtersteven der boot.
‘Dat is een duidelijke wenk, mijn jongen; ik zou me maar overgeven,’ zeide Disco,
die nauwelijks in staat was een uitdrukking van triomf te bedwingen.
Yoosoof schonk niet de minste aandacht aan die opmerking, maar bleef op de kust
aanhouden.
‘Je bent toch niet van plan de levens van die
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arme schepsels in zoo'n branding te wagen?’ zeide Harold angstig. ‘Zwak, uitgeput
als zij zijn, is hun lot bezegeld, als we omslaan.’
Nog bleef de Arabier zwijgen en strak naar de branding kijken.
Harold keek dezelfde richting uit en zag door de branding een nauw kanaal loopen.
Hij was zeeman genoeg, om te begrijpen, dat alleen iemand, die in een dergelijke
navigatie bedreven was daar heelhuids afkomen zou.
‘Ze strijken een boot,’ zeide Disco, wiens aandacht geheel in beslag genomen
werd door de manoeuvres van De Glimworm.
Weldra stiet de boot af van het schip, dat gedwongen was zijn vaart te verminderen,
daar het anders mogelijk op het rif zou loopen. Weer werd een kanon afgeschoten
en de kogel kwam recht voor de dhow terecht en joeg een kolom water hoog in de
lucht. Nog hield Yoosoof op de branding aan, tot hij plotseling tot groote verbazing
de boot voor den wind bracht.
‘Jij kan sturen,’ zeide hij barsch tegen Disco. ‘Allo, neem het roer en ga naar je
schip; of als je dat liever wilt, naar de branding.’
Hij lachte woest, terwijl hij het zeide, en het volgende oogenblik sprong hij, gevolgd
door zijn mannen, in zee.
Sprakeloos van verbazing stond Disco op en sprong naar het roer. Hij kon natuurlijk
zijn gebonden handen niet gebruiken, maar met een van zijn beenen ging het even
goed. Hij liet de boot bijdraaien tot het zeil aan den anderen kant wind vatte, waarna
hij over zijn schouders keek en de hoofden der Arabieren zag, die door het kanaal
naar het strand zwommen. Na enkele minuten bereikten zij het, lieten een luiden
uitdagenden gil hooren, liepen de struiken in en verdwenen.
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Inmiddels was de boot van De Glimworm dicht bij de dhow gekomen.
‘Draai bij,’ riep een tolk in het Arabisch.
‘Spreek je moers taal en ik zal je antwoorden,’ riep Disco.
‘Draai bij of ik zal je in den grond boren,’ schreeuwde Small, die het bevel voerde.
‘Daar ben ik juist mede bezig,’ antwoordde Disco.
Een minuut later was de boot langszijde.
‘Springt aan boord en zorgt voor de zeilen, jongens; ik kan jullie niet langer helpen,’
zeide Disco.
De uitnoodiging was onnoodig. Zoodra de twee booten elkaar aanraakten,
zwermden de matrozen over boord en namen er bezit van.
‘Waar komen jullie vandaan?’ vroeg de luitenant met groote verbazing naar Harold
en zijn metgezel kijkend.
‘We zijn Engelschen, zooals u ziet,’ antwoordde Harold, niet in staat een glimlach
te onderdrukken.
‘We hebben schipbreuk geleden en zijn opgepakt door de bandieten, die u juist
ontsnapt zijn.’
‘Ik zie het - enfin, we hebben nu geen tijd om te praten. Snijd ze los, Jackson, en
zet de zeilen vast.’
Enkele minuten later lag de dhow bij De Glimworm en werden onze helden met
de slaven vlug overgebracht aan boord van het oorlogsschip, waar Harold rapport
uitbracht aan kapitein Romer.
Zooals reeds gezegd, waren er op De Glimworm een aantal slaven, die van
verschillende dhows gered waren. Deze nieuwe troep maakte het absoluut
noodzakelijk naar de dichtstbijzijnde haven te gaan, om ze aan land te zetten.
Dus zette kapitein Romer koers naar de Seychellen. Ook een ander oorlogsschip
moest tegelijkertijd naar Aden, om geredde slaven aan land

Yoosoof de slavenhandelaar

43
te brengen, zoodat er bijna geen kruisers op zee waren. De Arabieren maakten van
deze gelegenheid gebruik en een stroom van dhows en grootere schepen, vol geladen
met slaven, vloeide uit de talrijke kreken en havens langs de Afrikaansche Oostkust.
Daartoe behoorden ook de vier groote dhows van onzen vriend Yoosoof. Nadat
hij, zooals we gezien hebben, een gedeelte van zijn ‘have en goed’, dat beschadigd
en onverkoopbaar was, opgeofferd had, om vrij baan te krijgen, zeilde hij in
Noordelijke richting, terwijl hij verscheidene havens aandeed, waarin hij zijn levende
lading aanvulde, en ging dan naar zijn plaats van bestemming met duizenden zonen
en dochteren van Afrika in den bloei van hun leven.
In het binnenland kostte iedere man hem ongeveer vier el katoen ter waarde van
enkele stuivers; iedere vrouw drie en ieder kind twee el, en in gevallen, waarin hij
ze stal, kostten ze hem natuurlijk niets. Op de kust verkocht hij ze van f 100 tot f 150
en in Arabië van f 250 tot f 5001).
We noemen deze cijfers om te laten zien welk een groote verleiding er voor
Yoosoof bestond om veel risico te loopen bij het drijven van dezen winstgevenden
en vervloekten handel.

1) Men bedenke bij dit alles, dat dit boek voor de eerste maal in 1873 uitgekomen is.
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Hoofdstuk IV.
Waarin onze helden vreemde dingen op Zanzibar zien en een vermetel
besluit nemen.
Op zijn tocht naar de Seychellen deed De Glimworm het eiland Zanzibar aan en zette
daar onzen held Harold Seadrift en zijn vriend in den tegenspoed, Disco Lillihammer,
aan land.
Hier gingen op een prachtigen middag de twee vrienden onder een palmboom
zitten, om wat Disco een kletspraatje noemde, te houden. Vanaf die plek had men
een mooi uitzicht op de stad en de haven van Zanzibar.
We herhalen, dat het een prachtige middag was, maar we moeten daaraan
toevoegen, dat men een Afrikaansch lichaam en een Afrikaanschen geest moet hebben,
om de genoegens daarvan ten volle te waardeeren. Harold ging liggen en hijgde;
Disco volgde zijn voorbeeld en zuchtte. Na een poosje rondgekeken te hebben, richtte
Disco zich in een zittende houding op en begon langzaam zijn pijp te stoppen en aan
te steken. Harold was geen rooker, maar hij schepte er een soort droomerig genot in,
om naar Disco te kijken en zich af te vragen hoe hij bij zulk warm weer rooken kon.
‘We zullen eraan moeten wennen, denk ik,’ zeide Disco tusschen twee fiksche
halen in.
‘Dat zullen we natuurlijk moeten; en nu we hier voor anker liggen, moest ik je
maar eens spreken over een plan, dat sedert eenige dagen in mij rijp geworden is.’
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‘Steek van wal, mijnheer.’
‘Je weet, dat ik hierheen gekomen ben als supercargo van het schip van mijn vader;
maar je weet niet, dat het hoofddoel van mijn tocht was iets van de wereld in het
algemeen en van Afrika in het bijzonder te zien. Sedert mijn aankomst hebben jij en
ik een paar dingen gezien, die mij ten opzichte van den slavenhandel de oogen
geopend hebben; we zijn nu een veertien dagen in deze stad en de agent van mijn
vader heeft er nog meer van verteld, zoodat ik nu een vurige begeerte in mij voel om
een excursie naar het binnenland van Afrika te maken; of liever, ik heb daartoe reeds
besloten, ten einde te zien hoe de slavenhandel aan zijn bron gedreven wordt en om
wat te genieten van de natuur en de jacht, die hier in dit land van Cham uitgeoefend
wordt.’
‘U spreekt als een boek, mijnheer, en het staat niet aan mij daarover een meening
ten beste te geven; maar als ik zoo vrij mag zijn om het te vragen: hoe bent u van
plan te reizen - op den rug van een olifant of van een rhinoceros? Want ik vermoed
niet, dat je daar in die streken veel locomotieven of omnibussen zal vinden.’
‘Ik zal in een cano gaan; maar de reden, waarom ik nu over het onderwerp begin,
is, dat ik je vragen wil of je met mij mee wilt gaan.’
‘Er is geen enkele reden om dat te vragen, mijnheer; ik ben je man - Zuid of Noord,
Oost of West, het is mij één pot nat. Ik ben geboren, om over de wereld te zwerven,
en het kan mij niet schelen of ik dat te land of ter zee doe - ofschoon ik het laatste
prefereer.’
‘Nou, dan is dat afgesproken; ik heb het reeds met onzen agent hierzoo geregeld,
dat hij mij voorschiet wat ik aan geld noodig heb; en ik zal manschappen en cano's
huren, wanneer we den Zambesi afgaan....’
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‘De Zam - wat mijnheer?’
‘De Zambesi; heb je daar vroeger nooit van gehoord?’
‘Nooit, en ik weet ook niet wat het is.’
‘Het is een rivier; een der grootste van de Oostkust.’
‘O, zoo! Maar wanneer bent u van plan naar de Zambizzy te gaan, mijnheer?’
‘Over een paar dagen. Dien tijd zullen we wel noodig hebben, om alles klaar en
ons geld ingepakt te krijgen.’
‘Ons geld ingepakt!’ herhaalde de matroos verbaasd. ‘Wat bedoelt u?’
‘Precies wat ik zeg. Het courante geld is in het binnenland van Afrika vrij lastig,
daar het niets meer of minder dan goederen zijn. Je raadt nooit wat?’
‘Rum.’
‘Neen.’
‘Pijpen en tabak?’
Harold schudde zijn hoofd.
‘Ik ben nooit sterk geweest in raden. Ik geef het op.’
‘Wat zeg je ervan, dat katoen en dik koperdraad en glazen kralen in Midden-Afrika
het gangbare geld is?’
‘Het is toch niet waar, mijnheer?’
‘Ja, het is waar. En daar die artikelen in groote hoeveelheden medegevoerd moeten
worden, als we ver het land in willen reizen, zullen we heel wat meer balen en zakken
moeten hebben, dan jij en ik in ons vestjeszakje kunnen dragen.’
‘Dat is zeker,’ antwoordde Disco, terwijl hij ernstig naar een paar negerslaven
keek, die op dat oogenblik zingend het voetpad opkwamen.
‘Die arme tobbers schijnen zich per slot van rekening toch niet zoo ongelukkig te
voelen.’
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‘Dat komt, omdat de neger van nature vroolijk en luchthartig is; als zijn onmiddellijke
en meer dringende nooden uit den weg geruimd zijn, past hij zich gauw aan de
omstandigheden aan en zingt hij, zooals je hoort. Als deze kerels hun meester
hinderden en een pak slaag kregen, zou je ze in een anderen toonaard hooren zingen.
Het euvel der meeste dingen toont zich niet aan de oppervlakte. Je moet achter de
schermen kijken, om ze te begrijpen. Jij en ik hebben reeds een blik achter de
schermen geworpen.’
‘Dat hebben we zeker, mijnheer,’ antwoordde Disco, die onwillekeurig zijn vuisten
balde, en hij dacht aan Yoosoof en de dhow.
‘Nu,’ zeide Harold opstaande, terwijl Disco zijn pijp uitklopte en in zijn zak stak,
‘laten we naar de haven teruggaan en zien of we in een eerlijke handelsdhow - als er
tenminste zoo'n ding op Zanzibar bestaat - naar de Zambesi kunnen komen.’
Op weg naar de haven moesten zij de slavenmarkt over. Het was niet de eerste
maal, dat zij op dit tooneel van dezen goddeloozen handel kwamen, maar Harold
noch Disco konden er zich aan wennen. Telkens wanneer zij de markt betraden,
werden hun gevoelens van verontwaardiging zoo sterk, dat zij die slechts met de
grootste moeite beheerschen konden. Wanneer Disco flinke negers en knappe jonge
meisjes zag te koop aanbieden - hun monden ruw opengerukt en hun tanden bekeken
door die wreede Arabieren, alsof zij paarden waren - kookte zijn bloed in hem en
jeukten zijn vingers en voelde hij een vreeselijke lust in zich opkomen om alleen een
woesten aanval te doen op de heele bevolking, ook al zou hij bij die wraakoefening
moeten omkomen! Weldra bereikten zij het kleine plein, waarop de markt gehouden
werd.
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Hier zagen zij, dat een mooie jonge vrouw aan een ouden Arabier voor ongeveer
acht pond sterling verkocht werd. Zij liepen vlug door en kwamen dan bij een grooten
stevigen man, die nauwkeurig ‘onderzocht’ werd. Zij bleven daar, om het resultaat
te zien. De eigenaar, die misschien dacht, dat hij wat traag in zijn bewegingen scheen,
hief zijn zweep op en liet die met zoo'n kracht in de zijde van den armen kerel
neerkomen, dat hij hoog in de lucht sprong en een gil van pijn gaf. Er viel aan de
kracht en lenigheid van den man niet te twijfelen en hij vond dan ook heel gauw een
kooper.
Maar niet alle slaven waren zoo mooi en sterk als deze twee. Velen hunner waren
armzalige wezens. Sommigen stonden, anderen zaten, als konden zij niet staan, zoo
vermagerd waren zij. Verscheidenen waren niet meer dan geraamten - vel over been.
Op het midden van het plein waren de kinderen in groepjes verzameld - sommigen
staande om bekeken te worden, anderen zittend. Er waren erbij van vijf jaar, maar
geen enkel kind verried ook maar de geringste neiging tot vroolijkheid en Disco
kwam tot de conclusie, dat negerkinderen niet spelen, doch later bemerkte hij zijn
vergissing, toen hij zag, dat hun uitgelaten vroolijkheid ‘thuis’ niet minder was dan
die van kinderen in andere landen. Deze kleine slaven waren reeds lang geleden
geslagen en mishandeld en stierven weg tot lustelooze, apathische stille wezens.
Verderop trok een aantal jonge vrouwen hun aandacht. Zij stonden bijna geheel
naakt in een halven kring te wachten, om verkocht te worden. Een groep Arabieren
stond voor haar te praten. Een van die vrouwen leek zulk een toonbeeld van ellende,
dat Disco, of hij wilde of niet, moest blijven staan. Er waren geen tranen in haar
oogen; de bron scheen opgedroogd te zijn, doch blijkbaar
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zonder de smart te temperen, die in diepe lijnen op haar jong gelaat te lezen stond
en zich voortdurend in krampachtige snikken uitte. Onze Engelschen waren verbaasd
over het uiterlijk van deze vrouw, want hun ervaring had hun tot dusverre geleerd,
dat de slaven gewoonlijk hard en verhard werden onder hun lijden. Het menschelijke,
dat zij oorspronkelijk misschien gehad hadden, scheen geheel uit hen gedreven te
zijn door de wreedheden, die zij van hun beulen te verduren hadden.
‘Wat heeft die arme vrouw?’ vroeg Disco aan een halfbloed Portugees, die een
soort matrozenkiel aanhad.
‘O, niets,’ antwoordde de man onverschillig in gebroken Engelsch. ‘Zij heeft haar
kind verloren, dat is alles.’
‘Haar kind verloren? Hoe - wat bedoel je?’
‘Ze hebben haar kind verkocht; het was een flinke dikke jongen van ongeveer
twee jaar. Zij heeft het zeker maandenlang door de bosschen en over de heuvels naar
de kust gedragen en gedacht, dat zij het zou kunnen houden. Maar zij heeft zich
vergist. Een uur geleden zoowat kwam een handelaar voorbij. Hij wilde het kind
hebben, maar de moeder niet; dus heeft hij den jongen gekocht. De moeder heeft
eerst wat gevochten, maar haar baas heeft haar gauw gekalmeerd. O, het beteekent
niets. Zij huilt een beetje - vergeet haar kind gauw en is weer klaar!’
‘Ga mee, ik kan het niet langer aanzien,’ zeide Harold, die zich, gevolgd door
Disco, vlug weghaastte.
Binnen enkele minuten waren zij aan de haven en terwijl zij informeerden naar
het vertrek van handelsdhows naar het Zuiden, kwamen zij weer tot kalmte. Na een
tijd lang vergeefs gezocht te hebben, vonden zij ten slotte tot hun groote blijd-
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schap een te goeder naam en faam bekend staande Arabische dhow, die over een
paar dagen naar den Zambesi zou zeilen. Onze held moest dus zoo vlug mogelijk
zijn inkoopen doen en zijn voorbereidende maatregelen treffen. Daarbij liet hij zich
geheel leiden door den agent van zijn vader, een koopman in de stad, die volkomen
op de hoogte was van wat noodig was voor den voorgenomen tocht.
We behoeven hier niet in allerlei bijzonderheden te treden; het zij voldoende te
zeggen, dat tot de dingen, die Harold kocht, een aantal balen ongebleekt katoen
behoorde, dat de inboorlingen van Afrika het liefst voor kleedingstukken gebruiken
- als wij het kleine stuk, ter grootte van een middelmatigen onderrok, dat de eenige
bekleeding voor sommigen, of de smalle lap om de lenden, die de eenige bedekking
voor anderen is, met den naam kleedingstuk betitelen mogen. Ook hadden zij
verscheidenen balen koperdraad, dat zij het liefst gebruiken voor het maken van armen enkelbanden; benevens een grooten voorraad kralen van verschillende kleuren,
vormen en grootten.
Aldus uitgerust, gingen onze twee vrienden scheep. Wind en weer waren hun
gunstig. Binnen enkele dagen bereikten zij de monden van den grooten Zambesi en
gingen in de haven van Quillimane aan land.
De Zambesi heeft veel monden, die zich over meer dan negentig mijl van de kust
uitstrekken. Op de oevers van den Noordelijken mond ligt het kleine, vuile
Portugeesche stadje Quillimane. De ligging is laag, modderachtig, koortsverwekkend,
terwijl het er wemelt van muskieten. Niemand met gezond verstand zou daar een
dorp gebouwd hebben, als het niet zoo prachtig gelegen was voor den slavenhandel.
Met springtij en vloed kan men met zeilschepen veilig om het rif komen, maar
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daar het ver van land ligt, is het altijd gevaarlijk voor groote booten.
Hier gingen Harold en Disco aan land en hier bleven zij eenigen tijd, om
manschappen te huren. Daar zij als onafhankelijke reizigers kwamen, werden zij
door de voornaamste inwoners eenigszins vijandig ontvangen. Waren zij gekomen
als eenvoudige en fatsoenlijke handelaren, dan zouden hun alle mogelijke
moeilijkheden in den weg gelegd zijn, omdat al die ‘edele’ menschen - vanaf den
gouverneur tot den laagsten beambte toe - leefden of liever parasiteerden van den
slavenhandel en eerlijke handel overal en altijd zeer nadeelig werkt op den
slavenhandel.
In den beginne ondervond Harold groote moeite met het huren van manschappen.
De eigenaar van de dhow, waarmede hij uit Zanzibar gekomen was, wilde zoo kort
mogelijk te Quillimane blijven, aangezien hij verder naar Zuidelijke havens moest,
en daar Harold besloten had den Zambesi niet op te gaan door den Quillimane-mond,
maar met de dhow naar een der Zuidelijke monden te gaan, had hij veel lust het
denkbeeld, om mannen te huren, op te geven tot hij verder Zuidelijk gekomen was.
‘Kijk eens, Disco,’ zeide hij eenigszins uit het veld geslagen, ‘het zou nergens
goed voor zijn, deze dhow zonder ons te laten vertrekken, omdat ik tot den
Luova-mond wil gaan - dat is de mond, die onlangs door dr. Livingstone ontdekt en
gebruikt is; maar ik weet niet zeker of we daar cano's en manschappen kunnen krijgen
en onze Arabische schipper kan of wil mij niet inlichten.’
‘O,’ zeide Disco met een welsprekenden blik, ‘hij wil niet - dat is de heele quaestie.
Ik vertrouw den man niet - trouwens geen enkelen Arabier op de heele wereld. Hij
is een vermomde slavenhandelaar en dat zijn ze allemaal.’
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‘Enfin, als we zonder hem gaan moeten en het erop wagen, dan moeten we: tegen
het onvermijdelijke valt niets te doen; maar toch moeten we vandaag al ons best
doen, daar de dhow niet vóór morgenavond vertrekt, en je nooit kan weten hoe we
vóór dien tijd nog geluk kunnen hebben om te slagen. Volharding is de eenige zekere
methode om moeilijkheden te overwinnen.’
‘Dat is precies mijn idee. Geef het nooit op.... Sla niets af.... Weet van geen wijken,
dat zeg ik altijd - tenminste als ik in mijn recht sta.’
‘Dat geloof ik graag. Maar om op de quaestie terug te komen. De zaak is, dat ik
me niet zoo ongerust zou maken over de mannen, want die zullen we waarschijnlijk
wel ergens kunnen vinden, maar ik zou heel graag een tolk willen hebben. Zonder
een tolk zullen we niet veel opschieten, vrees ik, want ik kan alleen Fransch spreken
en een heel klein beetje Latijn en Grieksch en aan geen van die talen zullen we bij
de negers veel hebben.’
Disco zette een diep-peinzend gezicht.
‘Dat is waar en ik ben bang, dat ik u daarin ook niet erg zal kunnen helpen. Als
het ging om een schip te besturen of te roeien of iets, dat in de zeevaartlijn ligt, dan
is Disco Lillihammer je man, maar van vreemde talen heb ik geen verstajem. Ik ken
alleen mijn moers taal - maar daarin ben ik dan ook, al zeg ik het zelf, een heele piet.
Ik ben eens zes weken in Dublin geweest en daar ik een goed muzikaal gehoor heb,
kende ik al heel gauw het dialect daar, maar daar zullen we bij de negers ook niet
veel aan hebben.’
Ongeveer twee uur na dit gesprek zag Harold, terwijl hij op het strand liep te
wandelen, hoe zijn trouwe bondgenoot in de verte een kort ineengedrongen mannetje
bij zijn arm pakte en hem met een
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energie, die heel veel op geweld geleek, trachtte over te halen met hem mede te gaan.
Toen zij dichterbij kwamen, hoorde Harold Disco's overredende stem zeggen:
‘Kom nou, Antonio, wees verstandig; je kan geen betere betrekking krijgen. Goed
loon en hard werken en prima eten - wat kan een mensch meer verlangen? Zeker, je
hebt daar geen borrel, maar dien hebben we ook niet noodig in een klimaat, waar je
alleen met je blooten kop in de zon behoeft te gaan loopen, om dagelijks tien minuten
kachel te zijn.’
‘Neen, neen, onmogelijk,’ antwoordde de man, die blijkbaar een halfbloed van
het laagste type was, maar met meer pretensies op rijkdom dan vele van zijn kornuiten,
in zooverre als hij, behalve zijn lendendoek, een heel vuil wit katoenen jachtbuis
droeg, onder de panden waarvan zijn magere zwarte beenen op belachelijke wijze
uitstaken.
‘Hier heb ik den man voor talen voor u, mijnheer,’ riep Disco. ‘Hij kent de
inboorlingentaal evengoed als Portugeesch, Arabisch en wat u maar verder wilt.
Antonio heet hij. Kom, mijnheer, probeer eens Grieksch met hem of iets van dien
aard.’
Het kostte Harold veel moeite een glimlach te bedwingen, maar hij trok een ernstig
gezicht en sprak den man in het Fransch aan, terwijl Disco met een uitdrukking van
diepen eerbied en bewondering luisterde.
‘Nou, kerel, wat scheelt je?’ riep Disco uit, toen hij de wezenlooze uitdrukking
op Antonio's gezicht zag. ‘Versta je dat niet?’
‘Ik dacht, dat je Portugeesch verstond?’ zeide Harold in het Engelsch.
‘Dat ik doe ook,’ antwoordde Antonio vlug, ‘maar dat geen Portugeesch - dat
Spaansch zeker.’
‘Wat kan je dan spreken?’ vroeg Harold streng.
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‘Portugeesch, Arabisch, Engelsch en twee, drie, vier negertalen.’
Het was duidelijk, dat Antonio, wat hij ook spreken mocht, niets correct sprak,
maar dat was zonder belang, als hij zich maar verstaanbaar kon maken. Harold vroeg
hem dus of hij als tolk wilde meegaan, maar Antonio schudde zijn hoofd.
‘Waarom niet, kerel - waarom niet?’ vroeg Harold ongeduldig, want hij wilde hem
graag mee hebben.
‘Spreek op, Antonio, schaam je niet, je behoef je niet te schamen,’ zeide Disco.
‘De quaestie is, mijnheer, dat Antonio pas getrouwd is en zijn vrouw niet alleen wil
laten.’
‘Heel natuurlijk,’ antwoordde Harold. ‘En hoe lang ben je getrouwd?’
‘Een week nadat ik haar gekocht heb.’
‘Gekocht!’ riep Disco grinnikend. ‘En mag ik ook vragen wat je voor haar betaald
hebt?’
‘Betaald!’ herhaalde de man, die schrok en groote oogen opzette alsof de gedachte
aan het groote bedrag te veel voor hem was. ‘Laat eens zien - ik heb aan de ouders
van mijn vrouw zestien el katoen betaald en voor mijn hut nog vier el meer.’
‘Het is toch niet waar?’ grinnikte Disco. ‘Is zij jong en knap?’
‘Jong!’ antwoordde Antonio. ‘Ja, heel jong; niet veel meer dan een baby en prachtig
mooi.’
‘Dan, beste jongen,’ zeide Disco lachend, ‘hoe eerder je haar verlaat, des te beter.
Een week is een lange tijd en je weet, wat het oude liedje zegt: ‘Hoe verder weg, des
te meer je van elkaar houdt; bovendien zal mijnheer Seadrift je genoeg geven om
een dozijn vrouwen te koopen, als je die hebben wilt.’
‘Ja, ik zal je goed betalen,’ zeide Harold, ‘dat
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wil zeggen, als het blijkt, dat je een goede tolk bent.’
Bij die woorden spitste Antonio zijn ooren.
‘Hoeveel wil je geven?’ vroeg hij.
‘Nou, laat ik eens denken; ik zal waarschijnlijk drie of vier maanden wegblijven.
Wat zou je zeggen, Antonio, van twintig el katoen per maand en een geweer na afloop
op den koop toe, als je je werk goed doet?’
De verrukte uitdrukking op Antonio's gezicht zou, als hem twintig pond sterling
per maand aangeboden was, niet grooter geweest kunnen zijn. De lezer kan de waarde
van dit prachtige aanbod beseffen, wanneer wij zeggen, dat een el katoen in dien tijd
ongeveer 40 cents kostte, zoodat Antonio's goede diensten betaald werden met
ongeveer 8½ gulden per maand, benevens een geweer, dat Harold in Zanzibar nog
geen 12 gulden kostte.
We kunnen hier dadelijk zeggen, dat Antonio later een sterke, handige, gewillige
man en een trouw dienaar bleek te zijn, maar eveneens een aartslafaard.
Vanaf dat oogenblik verdwenen Harold's moeilijkheden ten opzichte van de
manschappen als sneeuw voor de zon. Met behulp van Antonio nam hij negen flinke,
prachtige, jonge, krachtige kerels in dienst, allen min of meer naakt. Twee waren
halfbloed broeders, respectievelijk José en Oliveira geheeten; twee waren half wilde
negers van den Somali-stam, Nakoda en Conda; drie waren negers van den
Makololo-stam en hadden dr. Livingstone op een zijner tochten vergezeld - zij heetten
Jumbo, Zombo en Masiko, terwijl ten slotte Songolo en Mabruki vrije negers van
Quillimane waren. Op die wijze vormde het geheele troepje, met inbegrip van Disco
en den leider, een flink gezelschap van twaalf krachtige mannen.
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Natuurlijk bewapende Harold allen met een geweer en een mes. Hij zelf en Disco
hadden Enfieldgeweren, terwijl Harold bovendien nog een reservegeweer van zwaar
kaliber medenam en groote kogels, vermengd met tin, om ze hard te maken. Deze
laatste waren bestemd voor groot wild. Onze held ging dicht bij den havenmond van
den Zambesi aan land en had het geluk daar twee goede cano's te kunnen huren,
waarin hij zichzelf en zijn manschappen en zijn bagage overbracht; dan nam hij
afscheid van den Arabischen kapitein der dhow en begon zijn tocht naar het
binnenland van Afrika.
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Hoofdstuk V.
Waarin de reizigers heerlijk genieten en disco verscheidene verrassende
tooneelen ziet.
Zoo aanvaardden onze reizigers den tocht op de wateren van den grooten Zambesi
in twee cano's respectievelijk onder bevel van Harold en Disco.
Natuurlijk waren deze ondernemende leiders in den beginne bescheiden genoeg
om twee der Makololonegers, Jumbo en Zombo, de stuurruimte te laten gebruiken,
maar na een oefening van enkele dagen, werden zij, zooals Disco zeide, handig
genoeg om het roer te nemen, behalve wanneer sterke stroomingen de navigatie
moeilijk maakten of het weer zoo ‘smoorheet’ werd, dat alleen mannen in zwarte
huiden werken konden.
We moeten de lezers er echter voor waarschuwen, niet te denken, dat het in Afrika
altijd smoorheet is. Er zijn nu en dan dagen, wanneer men de lucht zoel kan noemen,
wanneer de lucht helder is en wanneer de geheele natuur blijde en verrukkelijk is dagen, waarop je je mond wijdopen zet en met volle teugen de lucht inademt; dagen,
waarop je je gezondheid en je kracht voelt en je daarin verheugt; waarop je, als je
geen ongeloovige bent, ook dankbaarheid voelt jegens den Schenker van alle goeds.
Op een dergelijken dag, even na het binnenvallen van den mond van den Zambesi,
voeren de onderzoekers, want zoo kunnen we ze bijna noemen, den kalmen stroom
dicht langs den linkeroever
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op, Harold voorop en Disco vlak achter hem.
Het deel der rivier, dat zij bereikt hadden, was zoo volkomen stil, dat iedere wolk
aan den hemel, iedere wortelboom met wortel en tak, iedere buigende bies volkomen
gereproduceerd werd in de weerspiegelde wereld er onder. Klagende kreten van
wilde vogels vormden een passende melodie, waaraan schetterende groepen apen en
kwakende brulkikvorschen een mooien tenor en bas toevoegden.
‘Allo, Disco!’ riep Harold zacht, terwijl hij over zijn schouder keek.
‘Ja, ja, mijnheer,’ zuchtte de zeeman, zonder zich uit zijn liggende houding op te
richten.
‘Roei wat op, ik wil wat met je praten.’
‘Ja, mijnheer - Jumbo, schurk met je zwarte snuit, hoor je het? Ga naast de anderen
roeien.’
De opgeruimde Jumbo sprak heel weinig Engelsch, maar had het op zijn tochten
met dr. Livingstone heel goed leeren verstaan. Hij trok zijn gezicht in rimpels en liet
zijn schitterende tanden zien, toen hij het bevel kreeg. Hij mompelde iets tegen de
mannen, gaf een flinken slag en kwam met de cano van den leider gelijk.
‘Je schijnt er je gemak van te nemen,’ zeide Harold lachend.
‘Dat doe ik ook.’
‘Is het niet gezellig?’
‘Neen, mijnheer, dat is het niet.’
‘Hoe bedoel je dat?’
‘Ik bedoel, dat gezellig heelemaal het goede woord niet is, om mijn gevoelen uit
te drukken. Er is, voorzoover ik weet, geen woord, dat daarvoor past. Als ik een
priester was, zou ik er een woord voor uitvinden. Maar misschien,’ ging Disco voort,
terwijl hij een langen trek aan zijn pijp deed, ‘zou ik, al ben ik dan ook geen perferster,
toch kunnen
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probeeren er een uit te denken. Wat is het Latijn voor hemel?’
‘Caelum.’
‘Caelum, hè? En wat is aarde?’
‘Terra.’
‘Terra. Lieve hemel, wat een belachelijke namen om daar aan te geven. Ik begrijp
niet waarom de ouden niet tevreden konden zijn met de namen, die wij er aan zouden
geven. Maar daar gaat het nou niet om. Ik zou alles hier, de natuur en mijn gevoelens
sailumterra-achtig willen noemen: dat beteekent hemel op aarde, snap je?’
‘Gelijk heb je, of bijna gelijk,’ antwoordde Harold, ‘maar vindt je niet, dat het
woord te veel naar volmaaktheid smaakt, aangezien een ontbijt het genot van den
tegenwoordigen verrukkelijken stand van zaken nog zou verhoogen en dien zelfs
nog sailumterra-achtiger zou maken dan ze zijn.’
‘Neen, mijnheer; het woord is niet te volmaakt,’ antwoordde Disco met een blik
van kritische strengheid. ‘Een gedeelte ervan is de aarde en de aarde is onvolmaakt,
daar zij voor een groot aantal verbeteringen vatbaar is, waarbij ongetwijfeld een
ontbijt behoort, evenals middag- en avondeten, om niet eens te spreken van lunch
en thee, wat alleen iets is voor babies en vrouwen; dus ben ik het met u eens, mijnheer,
dat de stand van zaken nog sailumterra-achtiger zal zijn, als we aan land gaan en een
ontbijt pakken.’
Hij klopte zijn klein, heel zwart pijpje op den rand der cano uit en loosde een zucht
van tevredenheid, terwijl hij de asch weg zag drijven; dan richtte hij zich op, nam
het roer en volgde Harold in een kleine kreek, die heerlijk overschaduwd werd door
het rijke, tropische loover van die streek.
Terwijl het ontbijt klaar gemaakt werd door
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Antonio, die zich als een uitstekenden chef-de-cuisine ontpopte, nam Harold zijn
geweer en ging in het struikgewas zoeken naar wild - alle soorten wild, want hij wist
toen nog niets van het wild, dat de bosschen van tropisch Afrika geven, en daar hij
slechts eenige vage denkbeelden uit boeken had, ging hij met al de opgewondenheid
en verwachtingen, welke we bij onderzoekers veronderstellen mogen.
Disco, die pas één pijp gerookt had en het zich als een plicht toerekende er voor
het ontbijt twee te rooken, bleef bij het kampvuur dampen, terwijl hij Antonio plaagde,
wiensgoedgehumeurdheid slechts geëvenaard werd door zijn hard werken.
‘Wat heb je daar?’ vroeg Disco, toen Antonio een hoeveelheid zaad in een grooten
pot deed.
‘Dit? O, natuurlijk Mapira,’ antwoordde de tolk met een welwillend glimlachje.
‘Dat is het hoofdvoedsel van dit land.’
‘Smaakt het lekker?’
‘Lekker!’ riep Antonio uit. Daar hij geen woorden vinden kon om zijn gevoelens
uit te drukken, legde de geestdriftige kok zijn hand op de plek, die binnen korten tijd
de mapira zou bevatten, en rolde verrukt met zijn oogen. ‘Dat zal je dadelijk eens
proeven. Breng mij water, Jumbo. Doe het er voorzichtig in. Niet op het vuur morsen
- zoo - goed zoo. En ga nu nog een ketel halen.’
‘Ja mijnheer - zoo - goed zoo!’ imiteerde Jumbo den tolk en dan ging hij, hartelijk
lachend om zijn grap, terwijl zijn donkere stamgenooten, Mariko en Zombo, zijn
voorbeeld volgden.
‘Hij is brutaal genoeg,’ zeide de tolk, terwijl hij verder ging met zijn werk.
‘Hij is niet de eenige, die meer dan brutaal genoeg is,’ zeide Disco, die een strootje
door de steel van zijn ‘neuswarmer’ haalde, om dien beter
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te laten trekken. ‘Zeg, Tony’ (onze zeerob had zijn naam reeds op die wijze verminkt),
‘jullie schijnen in deze streken levende have in overvloed te hebben.’
‘Wat in overvloed?’ vroeg de tolk verbijsterend.
‘Nou, vogels en beesten - levende have noemen we dat, d.w.z. levende wezens.’
Hij wees naar een opening in de wortelboomen, waardoor de omringende moerassenen
zandvlakten zichtbaar waren, waarin het zwermde van wilde vogels, vooral groote
troepen pelikanen, die zich te goed schenen te doen aan een blijkbaar onuitputtelijken
voorraad visch, die door het afgaande tij in de poelen achtergelaten werd.
‘O ja, nu begrijp ik, ja, vogels en beesten in overvloed - visschen ook en krabben
- kijk maar, daar!’
Hij wees naar een zanderige plek heel dicht bij het kamp, die scheen te leven van
kleine wezentjes.
‘Dat is kerjeus,’ zeide Disco, zijn pijp uit zijn mond nemend en met eenige
belangstelling naar het verschijnsel kijkend.
‘Neen, het is niet kerjeus, het zijn krabben,’ antwoordde Antonio.
‘Krabben, niet?’ zeide Disco en hij stond op en liep langzaam naar de plek, want
hij bezat een onderzoekenden geest met een speciale neiging om de levensgewoonten
van de lagere dieren na te gaan, die in andere omstandigheiden een natuuronderzoeker
van hem gemaakt zou hebben.
In zichzelf prevelend - hij was dol op in zichzelf prevelen - ‘curieus, heel curieus,
bijzonder buitengewoon!’ sloop hij zacht naar den rand der wortelboomen en zag
daar, dat het zand letterlijk leefde van myriaden kleine krabben, die druk bezig waren
hun voedsel te verzamelen. Zoodra het tij uit een gedeelte van het zand wegvloeide,
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kwamen deze krabben bij zwermen tevoorschijn en begonnen te werken; zij ploegden
het zand om en zochten naar voedsel totdat de geheele vlakte ruw was door hun
gestaag zwoegen. Voorzichtig naderbij komend, zag Disco, dat iedere krab, terwijl
hij zigzagsgewijze voortkroop, een rond stukje vochtig zand in zijn bek nam, dat
vlug weggestreken werd door een van zijn pooten en vervangen werd door een ander
enz., enz.
‘Zij eten zand,’ prevelde Disco verbaasd; maar dan besefte hij de
onwaarschijnlijkheid, dat zand heel voedzaam voedsel zou zijn, zelfs voor krabben
en prevelde hij in zichzelf, dat ‘zij naar eten zochten.’
Nadat hij een tijdlang naar de krabben gekeken en opgemerkt had, dat zij hun werk
telkens onderbraken, om plotseling in en uit hun gaten en holen te schieten - met het
doel, vermoedde hij, om hun keel met het een of ander te smeeren - stak Disco zijn
‘neuswarmer’ in zijn zak en liep hij wat verder de vlakte op, in de hoop nog meer
dingen van belang te ontdekken. En hij werd niet teleurgesteld, want behalve dat hij
in de plassen tallooze visschen vond - waarvan er vele heel curieus waren - was hij
zoo gelukkig getuige te zijn van een zeer verrassend gevecht.
Het gebeurde aldus: Iets rechts van zich een klein wezentje dicht bij een kleine
plas ziende rondspringen op het zand, ging hij wat terzijde staan, om het wat
nauwkeuriger te bekijken. Toen hij dichterbij kwam, sprong het dier in de plas. Disco
liep naar den rand en keek strak in het water, maar hij zag op den bodem niets dan
zijn eigen weerkaatst beeld. Dan kwam het dier weer terug. Het was een kleine visch
- een bekende visch ook - die hij in zijn eigen land als slijmvisch gekend had. Daar
de slijmvisch blijkbaar bij den rand der plas wilde komen, ging Disco terug, legde
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een hand op iedere knie en bukte zich, om zich zoo klein mogelijk te maken.
Dan stak de slijmvisch zijn kop uit het water en keek om zich heen. We zeggen
dat met opzet. De slijmvisch is over het geheel een zonderlinge, exceptioneele visch.
Hij kan met zijn uitstekende oogen zijwaarts, naar boven en naar beneden kijken en
wel precies alsof het een menschelijk wezen was.
Ziende, dat de kust veilig was, want Disco stond even roerloos als een wortelboom,
sprong de slijmvisch op het droge. De Afrikaansche slijmvisch is n.l. een
amphibie-achtig dier, dat evenveel buiten het water als erin leeft en zich voornamelijk
met lichtgekleurde vliegen voedt.
Verscheidene seconden staarde Disco naar de visch en keek de visch, die zelfs
zijn kop en zijn oogen wat draaide, rond. Dan ging een kleine vlieg met die
onvoorzichtigheid, welke haar ras eigen is, ongeveer twee inches voor de neus van
de slijmvisch zitten. Onmiddellijk sprong de visch over die groote ruimte en kwam
met zijn bek juist over de vlieg, die onmiddellijk daarin vloog en ingeslokt werd.
‘Bravo!’ flitste het door Disco heen, maar er kwam geen geluid over zijn lippen.
Dan kwam een tweede van die zorgelooze vliegen, op ongeveer een voet afstand
van de slijmvisch zitten. Dit scheen zijn springkracht te boven te gaan, want met
langzame sluipachtige bewegingen begon hij als een kat zijn slachtoffer te naderen.
Het slachtoffer scheen blind te zijn, want het nam geen notitie van het naderende
monster. De slijmvisch bewees een buitengewone zelfbeheersching te hebben, want
hij bewoog zich kalm voort, zonder zijn vaart te versnellen, tot hij op ongeveer twee
inches van zijn buit was - dan sprong hij zooals kort te voren en werd de tweede
vlieg ingeslikt.
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‘Kranig gedaan!’ riep Disco in zichzelf uit, maar zijn lippen bleven roerloos als
daareven.
Op dat oogenblik kwam een vijand, in de gedaante van een tweede slijmvisch, op
het tooneel. Hij kwam uit een kleine plas en scheen de plas van de eerste slijmvisch
te begeeren en daar bezit van te gaan nemen - even natuurlijk alsof het een menschelijk
wezen geweest was, want daar hij ongetwijfeld zag, dat zijn buurman druk bezig
was, ging hij kalm in de richting van de begeerde plas. Daar het een heele kleine
visch was, zag Disco hem niet, maar hij werd dadelijk gezien door den eerste, dien
wij, daar hij de kleinste van de twee was, den Kleine zullen noemen.
Plotseling liet de Groote allen schijn varen, sprong naar de plas, die ongeveer een
voet in het vierkant was, en plofte erin. Geen sterfelijke slijmvisch kon deze
onverantwoordelijke invasie van huis en haard aanzien zonder tot woede geprikkeld
te worden. Met oogen, die vuur schenen te schieten, en met opgestoken rugvin deed
de Kleine vijf reusachtige sprongen van drie inches ieder en verdween. Nog een
oogenblik en een miniatuurstorm deed de plas opborrelen; dan sprong de Groote
eruit en trachtte te vluchten, maar eruit sprong de Kleine en pakte hem bij den staart,
om draaide zich de Groote en pakte den kleine bij de kaak.
‘Allo, Disco, het ontbijt is klaar - waar zit je?’ riep Harold uit het bosch.
Disco antwoordde niet. Het is zeer de vraag of hij het geroep hoorde, zoo ging hij
op in dit merkwaardige gevecht.
‘Bravo!’ riep hij hardop, toen de Kleine zijn grooten vijand van zich afschudde
en over hem rolde.
‘Kranig!’ riep hij, toen de Groote met een sprong in de plas verdween.
‘Ik heb het wel geweten,’ riep hij, toen de Kleine
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hem voor de tweede maal dwong het gebied te ontruimen. ‘Houd vol, kleintje,’ dacht
Disco.
Zoo woedde de strijd lustig voort, nu eens in het water, dan weer op het zand,
terwijl de opgewonden zeeman om de strijdenden heen sprong - die beiden doof en
blind van woede geworden schenen te zijn - en ze beide aanmoedigde. Disco's
verrukking zou volmaakt geweest zijn, als de grootte van de strijders toegelaten had,
dat hij den Kleine over den rug had kunnen streelen; maar dat was natuurlijk absoluut
onmogelijk.
Eindelijk grepen deze strijdlustige creaturen, na elkaar verscheidene minuten te
land en ter zee geslagen, gebeten en nagejaagd te hebben, elkaar als twee buldoggen
bij de keel en vielen uitgeput op het strand.
‘Het is een onbesliste strijd!’ riep Disco teleurgesteld.
‘Neen, toch niet,’ zeide hij, toen de Kleine, herlevend, weer opstond en den strijd
verwoeder dan ooit opnieuw aanbond; maar hij was spoedig geëindigd, want de
Groote keerde zich plotseling om en vluchtte naar zijn eigen plas. De Kleine kraaide
geen victorie; hij scheen zelfs niet in extase te zijn. Hij had blijkbaar het gevoel, dat
hij geroepen was een onaangename, maar onvermijdelijke plicht te vervullen, en
achtte het geheel onnoodig zijn overwinning uit te bazuinen, toen hij op de luide
toejuichingen van Disco Lillihammer in zijn plas dook.
‘Waarachtig, als je niet stikstapel geworden bent, moet je een zonnesteek gehad
hebben,’ zeide Harold, bij hem komend. ‘Wat heb je?’
‘Te laat! Te laat!’ riep Disco.
‘Geloof je dat werkelijk? Ben je al ongeneeslijk?’
‘Te laat, om het interessantste gevecht te zien, dat ik ooit in mijn leven gezien
heb.’
De beschrijving van dezen strijd gaf den zeeman
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stof tot gesprek en voedsel tot overpeinzingen gedurende het grootste gedeelte van
het ontbijt en het is moeilijk te zeggen hoe lang hij erover gepraat en gegicheld zou
hebben, indien niet een der andere bewoners van den jungle zijn aandacht en
gedachten plotseling afgeleid had.
Het was een kleine aap, die, op een tak boven hen gezeten, naar de ‘Ontbijters’
keek met een uitdrukking van grenzelooze verbazing, die onmogelijk te beschrijven
is.
Een van die verbaasde blikken ving Disco op. De kaken van den zeeman werkten
niet meer, als waren zij plotseling dichtgegrendeld, en zijn oogen gingen zoo wijd
mogelijk open.
De aap scheen het niet prettig te vinden, dat hij de aandacht getrokken had, want
hij liet heel even zijn tanden zien. Dit had, ook doordat de schaduw der bladeren op
zijn snuit viel, het effect van een glimlach, wat Disco in een luiden lach deed
uitbarsten en naar boven wijzen. Van zijn plaats naar een veiliger plek springen en
vandaar met diepe verontwaardiging en een dreigend laten zien van zijn tanden naar
Disco staren was het werk van een oogenblik voor den kleinen aap, waarop Disco
opnieuw in lachen uitbarstte, terwijl allen zijn voorbeeld volgden.
‘Zijn er meer van die leukerds hier in den omtrek?’ vroeg de zeeman aan Antonio.
‘O ja, hoopen. Duizenden overal; kijk, daar heb je er meer.’
Hij wees naar een ander gedeelte van het bladerendak, waar het gezicht vaneen
nog kleineren aap zichtbaar was. Deze keek evenals de eerste onderzoekend naar het
gezelschap, maar eerder met een melancholieke dan een verbaasde gelaatsuitdrukking.
Disco was dol op apen. Zijn geheele leven had hij een verlangen gehad om die
huiverende diertjes,
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welke hij in zijn vaderland zoo dikwijls op orgels gezien had, te streelen, en nu
maakte dezelfde begeerte zich van hem meester.
‘Hoe jammer, dat ze zoo stinken en zoo vuil zijn,’ zeide hij, terwijl hij tusschen
de bladeren keek. ‘Het zouden zulke aardige schoothondjes zijn. Kijk daar heb je er
nog een.’
Deze laatste woorden hadden betrekking op een derden aap van groote afmetingen
en met een woest gezicht, die op dit oogenblik den melancholieken aap ruw terzijde
stiet en zijn plaats innam. Deze ging op een ander plekje wat dichter bij het vuur
zitten, waar zijn zwaarmoedig gezicht nog duidelijker zichtbaar was.
‘Dat lijkt me al een heel sombere aap,’ zeide Harold lachend, terwijl hij zich nog
wat thee inschonk.
‘Het ongelukkigste dier, dat ik ooit gezien heb,’ merkte Disco op.
De negers keken elkaar aan en lachten. Zij waren gewoon aan apen en namen er
weinig notitie van, maar zij amuseerden zich uitstekend om Disco, want hij had zijn
mes en vork neergelegd en schudde van het lachen, terwijl hij naar boven keek.
‘Je zou bijna zeggen,’ prevelde hij zacht, ‘dat hij pas zijn vader en moeder en al
zijn broertjes en zusjes heeft zien dooden of in slavernij wegvoeren.’
‘O, dat zien zij nooit,’ zeide Harold. ‘De dieren vechten en dooden misschien,
maar zij maken elkaar niet tot slaven. Het is het trotsche voorrecht van menschen
om dat te doen.’
‘Dat is zoo, mijnheer; ongelukkig genoeg,’ antwoordde Disco. ‘Maar kijk eens,
wat zijn die vreemde dingen om het middel van het diertje - een paar heel kleine
handen - en waarachtig, een gezicht, niet grooter dan een knoop! Ik geloof, dat het
....’
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Disco maakte den zin niet af, maar hij had gelijk. De kleine, melancholieke aap was
een moeder!
Waarschijnlijk was dit de oorzaak van de melancholie. Het is een ontroerende
gedachte, dat angst voor haar jong misschien de rimpels van vroegtijdigen ouderdom
op het gezicht van die apen gebracht had. Dat gevaar van alle kanten dreigde was
duidelijk, want nauwelijks zat zij op haar plekje of de tweede aap vatte een plan op,
dat hij dadelijk begon uit te voeren. Ziende, dat de staart van de melancholieke in
een open ruimte onder den tak, waarop zij zat, hing, kroop de aap er vlug, maar heel
voorzichtig naar toe, sprong, toen hij er een yard vanaf was, in de lucht en greep den
staart.
Een woeste gil en een strijd volgde, waarin de moederaap den anderen achterna
zette en haar armen en pooten en staart door elkaar gebruikte om zich vast te houden
aan de takken, terwijl zij het aan haar kleintje overliet voor zichzelf te zorgen. Daartoe
scheen het volkomen in staat, want nooit heeft een slak zich vaster gehouden aan
een stevige steen dan dat jong het deed aan het middel van zijn moeder. Het lawaai
scheen de geheele apenwereld op te schrikken, waardoor het openbaar werd, dat
troepen andere apen ongezien naar de vreemdelingen hadden zitten staren.
Hoe aardig dit alles ongetwijfeld was, toch kon men niet verwachten, dat het bleef
voortduren. Na afloop van het ontbijt moest Disco zich losrukken van de plek, wat
hij, na zich eerst met een pijp getroost te hebben, deed. Bij het aan boord gaan, zeide
hij, dat hij dien ochtend meer surprises gehad had dan vroeger in een jaar.
Kort daarna kreeg hij nog veel meer ‘surprises’, speciaal een van een heel anderen
en minder aangenamen aard, waarover we in het volgende hoofdstuk nader zullen
spreken.

Yoosoof de slavenhandelaar

69

Hoofdstuk VI.
Beschrijft verschillende nieuwe en verrassende incidenten.
In een toestand van verbaasde verbijstering reizen is misschien iets onvermijdelijks,
maar het is lastig en gevaarlijk. Je aandacht wordt in dat geval te veel van je werk
afgeleid.
Onze vriend Disco Lillihammer ondervond dat, want hij was zoo verbaasd over
wat hij in dit nieuwe land zag en hoorde, dat hij telkens weer zijn cano in het riet
stuurde, zoodat hij ten slotte het roer maar aan een ander overliet tot hij wat meer
gewend zou zijn aan de nieuwe omgeving.
En geen wonder, dat Disco verbaasd was; geen wonder, dat zijn vriend Harold
Seadrift zijn verbazing en verrukking deelde, want zij waren plotseling - en voor het
eerst van hun leven - midden in het hart van het jungleleven van tropisch Afrika
geplaatst. Zij, die niet ver van onze gematigde luchtstreken gereisd hebben, kunnen
zich er zelfs geen flauwe voorstelling van maken wat het is in de tropen rond te
zwerven en derhalve ook moeilijk den gemoedstoestand van onze vrienden, toen zij
den Zambesi opvoeren,beseffen. Alles was zoo door en door vreemd; wat zij zagen
en hoorden verschilde zoo hemelsbreed van wat zij gewoon waren te zien en te
hooren, dat het leek alsof zij op een andere planeet terecht gekomen waren. Boomen,
struiken, bloemen, vogels, dieren, insecten en reptielen waren hun totaal vreemd,
behalve
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enkele boomen en dieren, die zij zich herinnerden uit prentenboeken, waaraan Disco
het complimentje gaf dat de dieren ‘precies op de plaatjes leken.’
Het eerste gedeelte van de rivier liep door een wortelboom-jungle, naar aanleiding
waarvan hij opmerkte, ‘dat de boomen hier pooten als krabben’ hebben, waarmede
hij niet geheel en al ongelijk had, want,wanneer het eb was, rezen de wortels van die
boomen hoog uit de modder op en vormden voor de boomen als het ware stutten om
op te staan. De geheele weelderige vegetatie maakte een machtigen indruk op de
reizigers.
En het dierlijke leven ontbrak in dit paradijs niet. Meermalen gaf onze zeeman
uiting aan. ‘Allo!’ ‘Daar gaan ze!’ ‘Kijk eens naar dien kleine met zijn langen staart!’
en dergelijke uitroepen, welke natuurlijk betrekking hadden op zijn geliefkoosde
apen, die steeds met intense blikken naar de vreemdelingen keken, want welke hun
gelaatsuitdrukking ook mocht zijn - droefheid, smart, woede, verbazing, verbijstering
- steeds was zij in den superlatief. Er waren ook tallooze vogels. Een, de koningsjager
geheeten, zong uitbundige liederen, alsof hij het jagen op koningen een bijzonder
opwekkende bezigheid vond, ofschoon we niet kunnen zeggen op welk soort koningen
hij jacht maakte. Misschien was het de koning der dieren, misschien de koning der
visschen, waarvan we dikwijls een prachtexemplaar aan de oevers zagen, maar
zekerheid geven kunnen we niet. Er waren ook vischhaviken, schitterende dieren,
die in koninklijke waardigheid in de toppen der wortelboomen zaten, en de glanzende
ibis en vele andere soorten, te talrijk om op te noemen.
Groote dieren waren er ook in overvloed, ofschoon zij deze niet zooveel zagen,
als die, welke

Yoosoof de slavenhandelaar

71
we reeds vermeld hebben. Disco zag ze meestal het eerst.
‘Allo!’ riep hij eens uit, toen de cano's een bocht in de rivier omgingen.
‘Wat is er nu weer?’ vroeg Harold, terwijl hij naar zijn kameraad keek, om de
richting van diens blik te volgen.
‘Ik laat me hangen,’ antwoordde Disco met een heesch gefluister, dat men een
halve mijl verder had kunnen hooren, ‘als het geen zebra is!’
‘Het is zoo; mijn geweer. Kijk goed uit!’ zeide Harold geestdriftig.
Het wapen werd hem gegeven, maar voor hij had kunnen aanleggen, had het
prachtige gestreepte dier zijn kop geschud, zijn staart heen en weer bewogen,
gesteigerd en was weggevlucht in den jungle.
‘Vooruit jongens, hem na!’ riep Disco, de boot in de richting van den oever
brengend.
‘Scheid toch uit!’ zeide Harold. ‘Je zou even goed een naald in een hooiberg
kunnen gaan zoeken.’ ‘Dat is zoo,’ stemde Disco toe, terwijl hij den vorigen koers
weer aannam,‘maar het is geen reden om te verwachten, dat je je kalm houdt, wanneer
je een van die plaatjes uit je jonge jaren om zoo te zee-oen levend ziet worden en
ziet steigeren.’
Buffels zagen ze ook op grazige open plekken, maar het bleek moeilijk ze onder
schot te krijgen; en ook zwijnen en drie verschillende soorten antilopen. Van deze
laatste schoot Harold er verscheidene; zij gaven heerlijk voedsel.
Menschelijke wezens kregen zij ook te zien; maar dezen vluchtten bij den eersten
aanblik van de blanken, alsof zij hun ergsten vijand ontmoet hadden, en dat was in
werkelijkheid het geval - als we tenminste de Portugeesche halfbloeds van
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die kust als blanken beschouwen mogen - want deze negers waren weggeloopen
slaven, die de kans liepen doodgeschoten, verdronken of doodgeslagen te worden,
als men ze weer gevangen nam.
Andere dieren zagen zij - enkele zonderling, andere vreesdijk, bijna alle vreemd
- en eindelijk het nijlpaard.
Toen Disco dit leelijke monster voor de eerste maal zag, was hij eenige minuten
sprakeloos. Het gewone ‘Allo!’ stokte in zijn keel. Hij kon slechts kijken en zwijgen.
‘Ha, daar hebben we een nijlpaard,’ zeide Harold met de onverschilligheid van
iemand, die in den Dierentuin geweest was en er alles van wist. Toch was het heel
duidelijk, dat Harold erg opgewonden was, want hij liet zijn riem bijna overboord
vallen, toen hij vlug naar zijn geweer greep. Voor hij kon schieten, zette het dier zijn
grooten bek open, alsof het lachen wilde, en dook onder.
‘Jammer!’ zeide Harold op philosophisch berustenden toon. ‘Enfin, we zullen er
nog genoeg zien!’
‘De leelijkheid in persoon!’ zeide Disco een diepen zucht loozend.
‘Maar hij is lekker om te eten,’ zeide Antonio, met zijn tong smakkend.
‘Ja?’ vroeg Disco aan Jumbo.
‘O, ja; het nijlpaard is prima, prima voor ons,’ antwoordde deze, terwijl hij met
zijn roode tong over zijn lippen streek.
‘Hij eet toch nooit menschen, wel?’ vroeg Disco.
‘Nooit,’ antwoordde Antonio.
‘Hij ziet er anders naar uit, alsof hij het best zou kunnen; hij heeft in ieder geval
een mond, die er groot genoeg voor is. Je weet het toch zeker?’
‘Volkomen zeker, maar ik heb ze wel cano's zien aanvallen en doen omslaan,
zoodat de mannen
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haast je rep je naar den oever moesten vluchten, om den krokodillen te ontkomen.’
Terwijl Disco over dezen onaangenamen karaktertrek in het nijlpaard nadacht,
begon een van die familie, dat ongetwijfeld medelijden had met de onwetendheid
van den zeeman, zijn methode van aanval op staanden voet te illustreeren door
plotseling met zoo'n kracht onder den cano op te duiken, dat zijn kop en zijn schouders
hoog uit het water schoten, waarin hij met een zwaren plof terugviel. Harold, die zijn
geweer gereed had, schoot het, juist toen het dier verdween, af.
Of hij het raakte of niet, is onzeker, maar het volgende oogenblik dook het
verwoede dier weer op onder Disco's cano, dien het bij zijn pogingen om hem in zijn
bek te krijgen bijna uit het water lichtte. Gelukkig was de cano te glad voor zijn
tanden, zoodat zij er afgleden. Disco, die in den achtersteven zat, werd door den ruk
bijna overboord geworpen.
Ongeveer twee yards verder boven komend, keek het nijlpaard woest naar den
cano en het was op het punt weer onder te duiken, toen Harold voor de tweede maal
schoot. De zware kogel drong achter het oor door en doodde het dier bijna
onmiddellijk. Het nijlpaard zinkt gewoonlijk, wanneer het dood geschoten is, maar
in dit geval waren zij er zoo dicht bij, dat, voor het tijd had om te zinken, Zombo en
Jumbo er een ‘lijn’ aan konden vastmaken, waarmee zij het naar den oever sleepten.
Het landen werd echter zeer vertraagd door de krokodillen, die zich nu voor het eerst
lieten zien en aan het karkas bleven rukken als een jonge hond aan een mof - wat
Disco en zijn vriend alle reden gaf om zich geluk te wenschen, dat de cano niet
omgeslagen was.
De middag was reeds een heel eind verstreken,
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toen zij het dier eindelijk op een klein zanderig eilandje kregen, en daar het een
geschikte plek was om te kampeeren, besloten zij daar dien nacht te blijven en een
feestmaal aan te richten.
Den volgenden ochtend vertrokken de reizigers weer vroeg, daar zij zoo rustig
mogelijk voorbij een klein Portugeesch stadje wilden komen, waar, naar men zeide,
een troep weggeloopen slaven en rebellen tegen de regeering geregeld strooptochten
hielden.
Toen de grijze dageraad begon op te komen boven de boomtoppen, verlieten zij
in diepe stilte hun kamp en roeiden zoo vlug mogelijk stroomopwaarts. Zij waren
nog niet heel veel verder, toen Zombo, die in den voorsten cano boegroeier was, bij
het omgaan van een bocht, waarin hoog riet groeide, plotseling de mannen een teeken
gaf met roeien op te houden.
‘Wat is er?’ vroeg Harold.
De neger wees door het riet en fluisterde het enkele woord: ‘Cano.’
Inmiddels was de tweede cano langszij gekomen en na een korte beraadslaging
tusschen Disco en Harold besloten zij, dat zij zacht in het riet zouden roeien en daar
wachten tot de vreemde cano voorbij zou zijn; maar na enkele seconden bleek, dat
de twee mannen, die erin zaten, niet van plan waren de rivier af te gaan, want zij
roeiden regelrecht naar het diepste gedeelte van de rivier. Zij werden echter zoo snel
door den stroom medegevoerd, dat zij heel dicht bij het riet kwamen, waarin onze
reizigers zich schuil hielden - zoo dicht, dat hun stemmen heel duidelijk gehoord
konden worden. Zij spraken Portugeesch.
Antonio prevelde een paar woorden en Harold zag, dat zijn manschappen erg
opgewonden deden.
‘Wat is er?’ vroeg hij nieuwsgierig.
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Antonio schudde zijn hoofd. ‘Ze gaan dien neger verdrinken,’ zeide hij. ‘Een slechte
neger - een opstandige neger zeker.’
‘Wat!’ riep Disco uit. ‘Verdrinken! Wat bedoel je?’
Antonio begon uit te leggen, dat het onder de Portugeesche slavenhandelaars daar
gewoonte was, om, wanneer een van hun slaven onhandelbaar of opstandig was, een
paar individuen te huren, die den onverbeterlijken man voor een klein bedrag uit den
weg ruimden. Een der manieren om dat te doen was hem in een zak te binden en
hem in de rivier te gooien, waar de krokodillen er wel voor zorgden, dat de
ongelukkige niet meer dood of levend gezien werd. Maar voor Antonio met zijn
korte uiteenzetting klaar was, werd hij in de rede gevallen door een uitroep van de
met afschuw vervulde Engelschen, die zagen, dat de twee mannen in den cano iets
oplichtten, dat zich een oogenblik heftig scheen te verzetten.
‘Stoot af! Gauw!’ riepen Harold en Disco tegelijk, terwijl zij zoo krachtig met hun
riem afstieten, dat de twee cano's als pijlen in den stroom schoten.
Op hetzelfde oogenblik klonk een zware plof in het water naast den vreemden
cano en zonk het slachtoffer. Het volgende moment kwam het eene einde van den
zak aan de oppervlakte. Harold en Disco roeiden er regelrecht heen, maar de zak
zonk weer en de twee moordenaars roeiden naar den oever, waarop zij hun cano
trokken, met de bedoeling zoo noodig hun heil in de bosschen te zoeken.
Weer kwam de zak niet verder dan drie yards van Disco's cano boven. De vermetele
zeeman wist, dat hij, als hij voor de derde maal verdween, hoogstwaarschijnlijk niet
meer boven komen zou. Zonder zich te bedenken sprong hij overboord, dook, greep
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den zak stevig beet en bracht dien aan de oppervlakte. Zoodra hij boven was, pakten
stevige handen hem en zijn last beet en trokken hem binnen boord.
‘Snijdt de touwen door en geeft hem lucht,’ riep Disco, terwijl hij zijn zakmes
probeerde te vinden, maar een der mannen gehoorzaamde vlug aan het bevel en
maakte den zak open.
Een gekreun van afschuw en medelijden ontsnapte den zeeman, toen hij een bijna
bewusteloozen neger zag, wiens rug met tallooze geeselwonden en gestolten bloed
bedekt was.
‘Waar zijn de -’
Hij hield op, terwijl hij rondkeek, en greep, toen hij zag, dat de twee mannen op
den oever stonden, een dubbelloopsch geweer. De stroom had den cano een heel eind
beneden de plek, waar de moord beproefd was, gedreven, maar zij waren nog binnen
schotsafstand. Zonder een oogenblik te aarzelen legde Disco kalm op hen aan en
schoot.
Gelukkig voor hem en de zijnen was Disco een slecht schutter - maar toch sloeg
de kogel zoo dicht bij de voeten der twee mannen in den grond, dat hij het zand en
de kiezelsteentjes in hun gezicht joeg. Zij keerden zich dadelijk om en sloegen op
de vlucht, maar voor zij in de bosschen waren, floot een tweede kogel dicht genoeg
over hun hoofden, dat zij hun vlucht verhaastten.
De negers zetten groote oogen op en schenen zeer verbaasd over dezen dorst naar
wraak van iemand, die tot dusverre altijd even vroolijk, opgewekt en grappig was.
Harold zag tot zijn groote verlichting Disco's mislukking, want als hij een der twee
vluchtelingen geraakt had, zou dat rampzalige gevolgen voor hun expeditie gehad
hebben.
Nadat de arme kerel weer wat bijgekomen was,
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bleek het, dat hij bijna dood gegeeseld was, omdat hij geweigerd had zijn eigen
moeder te geeselen. Dat was een verfijning in wreedheid van den kant van die
zoogenaamd Christelijke Portugeezen, die, zooals onze reizigers later merkten,
volstrekt niet ongewoon was.
Zij, die deze streek goed kennen en wier betrouwbaarheid niet betwijfeld kan
worden, vertellen ons, dat de Portugeezen op de Oostkust in een voortdurenden angst
voor een slavenopstand leven. Geen wonder, wanneer men denkt aan de duivelsche
wreedheden, waarmede zij hen martelen. Ten einde hen in bedwang te houden,
ondervoeden zij hen, en als sommigen hunner het wagen kokosnoten te stelen, zijn
de eigenaars van die boomen gerechtigd hen neer te schieten of in zee te werpen.
Daar slaven daar goedkoop en talrijk zijn, zijn zij makkelijk te vervangen; vandaar,
dat een wreede eigenaar nooit aarzelt. Als een slaaf weerspannig is en geeselen hem
slechts erger maakt, beveelt zijn meester den opzichter hem te geeselen tot ‘hij niets
meer noodig heeft’. En om hem nog meer onder den duim te houden, trachten de
Portugeezen alle sympathie voor elkaar uit hen te rukken door de volgende middelen.
Als een vrouw gegeeseld moet worden, wordt haar broer of haar zoon uitgekozen
om dat te doen. Vaders worden gedwongen hun dochters, mannen hun vrouwen te
geeselen, en als men ziet, dat twee jonge negers van verschillend geslacht elkaar
gaan liefhebben, worden die twee als elkanders beulen uitgekozen.
De arme ongelukkige, dien wij daareven hebben zien gered worden uit de klauwen
des doods, waartoe hij veroordeeld was, omdat hij de beul van zijn moeder niet had
willen zijn, werd zoo liefderijk en makkelijk als het in de gegeven omstandigheden
mogelijk was onder in den cano gelegd, waarna
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onze reizigers zoo hard mogelijk voortroeiden - daar zij voorbij de stad wilden zijn
voor de twee vluchtelingen alarm zouden kunnen slaan.
Zij slaagden daarin, waarschijnlijk omdat de twee mannen zich eenigen tijd in den
jungle verborgen hielden, daar- zij dachten, dat de verbitterde Engelschen naar hen
zouden zoeken.
Zich slechts even tijd gunnend om midden op den dag een maaltijd gereed te
maken, roeiden onze reizigers tot zonsondergang aan één stuk door; toen vermoedden
zij, dat de achtervolging, als die plaats gehad had, wel opgegeven zou zijn, waarom
zij op den rechteroever aan wal gingen en een kamp opsloegen.
Toen de ongelukkige een zoo makkelijk mogelijke ligplaats gekregen had - want
hij was erg verzwakt door bloedverlies en leed ondragelijke pijnen - en met voedsel
en warme thee verkwikt was, ondervroeg Harold hem naar zijn vroegere
levensgeschiedenis. In den beginne vlotte het niet erg, maar nadat Harold een klein
glaasje rum in zijn thee gedaan had, werd hij wat mededeelzamer. Het verhaal was
kort, maar heel droevig.
Zijn naam was Chimbolo. Hij behoorde tot een stam, die ver het binnenland in
leefde, aan gene zijde van het Manganjaland, dat een heuvelland was. Hij was zelf
geen Manganja, maar met een Manganja-vrouw getrouwd. Op een avond, dat hij met
zijn vrouw en zijn moeder een bezoek bracht aan het dorp van zijn vrouw, werd dat
plotseling door slavenjagers overvallen. Zij waren gewapend met geweren en
begonnen dadelijk de oude menschen uit te moorden en de jongen gevangen te nemen.
Tegenstand was nutteloos. Zijn bloedverwanten waren slechts met pijl en boog
gewapend. Daar zij onverhoeds overvallen werden, vluchtten zij allen in een paniek,
doch zij werden achtervolgd
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en slechts weinigen ontsnapten. Zijn vrouw was op het punt moeder te worden. Hij
nam haar bij het eerste alarm in zijn armen en vluchtte met haar in het bosch, waar
hij haar verborg, en haastte zich dan terug, om zijn bloedverwanten te helpen, maar
hij kwam ze allen tegen - ouden en jongen, zwakken en sterken - vluchtend zoo hard
als zij konden. Het was niet mogelijk hen te verzamelen, waarom hij met hen op de
vlucht sloeg. Onder het loopen schrampte een kogel zijn hoofd en deed hem tegen
den grond slaan. Hij stond weer vlug op, maar na enkele minuten werd hij ingehaald
en gevangen genomen. Een slavenjuk werd op zijn nek gelegd en met een groot
aantal Manganja-mannen, -vrouwen en -kinderen werd hij naar de kust gedreven en
daar met een groot aantal anderen, waaronder zijn eigen moeder, verkocht aan een
Portugeeschen koopman dicht bij den Luavomond van den Zambesi. Daar bleek hij
door een opstandigen geest bezield te zijn en ten slotte beval zijn meester, toen hij
beslist weigerde zijn moeder te geeselen, dat hij aan handen en voeten gebonden in
een zak weggebracht moest worden. Van zijn vrouw had hij sedert dien avond - nu
twee jaar geleden - nooit meer iets gehoord. Hij wist, dat zij niet gevonden was, daar
hij haar niet bij de andere gevangenen gezien had. Als zij haar gevonden hadden,,
zouden zij haar zeker medegenomen hebben, omdat - Chimbolo's gezicht werd
duivelsch, toen hij het zeide - zij jong en heel mooi was.
Toen dit alles door Antonio vertolkt was, vroeg Harold of Chimbolo het
waarschijnlijk achtte, dat zijn vrouw nog leefde in de hooglanden van Manganja,
welke vraag deze bevestigend beantwoordde.
‘Wat zoudt u ervan zeggen, mijnheer,’ zeide Disco, ‘als wij naar dat land koers
zetten en probeerden die arme vrouw te vinden?’
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‘Precies wat ik gedacht heb, Disco,’ zeide Harold peinzend. ‘Het maakt niet veel
verschil welk gedeelte van dit land we bezoeken, daar alles nieuw voor ons is. Daar
Antonio zegt, dat we dan de rivier de Shire op moeten en het maar een paar dagen
reizen is, geloof ik, dat het het beste is daarheen te gaan. We hebben dan tegelijkertijd
een goed en bepaald doel.’
‘Prachtig, mijnheer; ik vind het best,’ antwoordde Disco, terwijl hij zijn tinnen
bord opnam. ‘Geef mij nog een stukje nijlpaard, Jumbo; dat smaakt beter dan iederen
dag gezouten vleesch; en wat ik zeggen wou, Jumbo, grinnik niet zoo, anders zal ik
dat kleine mondje van je nog wat grooter maken, wat heel jammer zou zijn.’
‘Ja, mijnheer,’ antwoordde Jumbo, die plotseling heel ernstig werd, maar toen de
zeeman veelzeggend tegen hem knipoogde, barstte hij weer in lachen uit, rolde
achterover in het gras en gooide Zombo's kannetje thee om, waarop Zombo op hem
aanvloog en Masiko hem te hulp kwam.
‘Willen jullie je wel eens kalm houden,’ riep Disco streng. ‘Anders lokken jullie
alle wilde dieren hierheen om te zien wat er aan het handje is.’
‘Dat doet me eraan denken,’ zeide Harold, toen de rust hersteld was, ‘dat we ons
nu tot iets als een oorlogstroep moeten organiseeren - als het ware een compagnie
soldaten - en 's nachts geregeld om de beurt de wacht moeten houden, want het land
is met al die weggeloopen slaven en rebellen niet veilig en we zullen op onze hoede
dienen te zijn. Ik zal natuurlijk de kapitein van de compagnie moeten zijn; en jij,
Disco, wordt luitenant.’
‘Geen quaestie van, dat is niets voor mij. Ik heb die landrotten nooit kunnen
uitstaan. Stuurman ben ik, als u wilt, dat ik mijn plicht doe.’
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‘Nu, stuurman dan. En Antonio zal sergeantmajoor zijn.’
‘Bootsman, bootsman,’ antwoordde Disco. ‘We moeten den schijn ophouden en
de herinnering aan het zilte water niet geheel opgeven.’
‘Uitstekend, dan ben jij dus bootsman en kok, Antonio.’
Op dat oogenblik werden de wouden om hen heen vervuld met een vreeselijk en
onverwacht lawaai, dat het geheele gezelschap deed opspringen en den nieuwen
bootsman een gil ontlokte, die het fluiten van den sterksten bootsman op zee eer
aangedaan zou hebben. Het volgende oogenblik waren de reizigers omringd door
een groote opgewonden troep gewapende negers.
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Hoofdstuk VII.
Vijanden worden veranderd in vrienden. Onze reizigers dringen in het
binnenland door.
De kracht te bezitten volkomen en onbezorgd te schijnen, terwijl je in werkelijkheid
heel zenuwachtig en vrij bang bent, is in alle omstandigheden bijzonder nuttig, maar
speciaal wanneer je toevallig te midden van grinnikende, gesticuleerende, naakte
wilden bent.
Onze held Harold Seadrift, bezat die eigenschap in hoogen mate en zijn eerste
stuurman, Disco Lillihammer, deed voor hem niet onder. Ofschoon zij bij het eerste
alarm dadelijk opgesprongen waren en hun revolvers getrokken hadden, lieten zij,
zoodra zij zagen, dat zij door een overweldigend getal omringd waren, hun wapens
zakken en keken met kalme gezichten de opgewonden gasten aan.
‘Allemaal zitten, mannen, behalve Antonio,’ zeide Harold op kalmen, maar
duidelijken en vastberaden toon.
Zijn manschappen, die hun geweren in den cano gelaten hadden en dus machteloos
waren, gehoorzaamden onmiddellijk.
‘Wie zijn jullie en wat willen jullie?’ vroeg Antonio op bevel van Harold.
Hierop antwoordde de neger, die blijkbaar het hoofd van den troep was, in de taal
der inboorlingen: ‘Het komt er niet op aan wie we zijn; jullie bent in onze macht.’
‘Niet heelemaal,’ zeide Harold, met zijn revolver
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zwaaiend. ‘Zeg hem, dat hij ons misschien kan overweldigen; maar voor hij dat doet,
hebben mijn vriend en ik de levens van twaalf van zijn mannen in onze pistolen.’
De neger, die de eigenschappen van een pistool heel goed kende, antwoordde:
‘Zeg aan je meester, dat hij en zijn vriend, voor zij tweemaal kunnen schieten, reeds
twaalf kogels in hun lichaam hebben. Maar ik heb geen tijd om hier te praten. Wie
zijn jullie en waar gaan jullie naar toe?’
‘We zijn Engelschen, die hier reizen om het land te zien,’ antwoordde Harold. De
neger keek hem achterdochtig aan en scheen te aarzelen; dan vermande hij zich echter
en zeide streng:
‘Neen, dat is een leugen. Jullie zijn Portugeesche bandieten. Jullie zullen allemaal
sterven. Jullie hebben ons onze vrijheid, onze vrouwen, onze kinderen en onze huizen
ontnomen; jullie hebben ons geketend, gemarteld en gegeeseld! Nu zijn wij vrij en
jullie gevangen. We zullen je leeren wat het is slaven te zijn.’
Terwijl het negerhoofd zich aldus tot woede opschroefde en een stap dichterbij
kwam, beval Harold Disco zacht maar dringend zijn pistool niet op te heffen. En hij
keek den wilde recht in de oogen en zeide, zonder eenigen angst te laten blijken:
‘Je vergist je. We zijn inderdaad Engelschen en je weet, dat de Engelschen de
slavernij haten en er, als zij konden, dadelijk een eind aan zouden maken.’
‘Ja, dat weet ik,’ zeide het hoofd. ‘We hebben hier een Engelschman gezien en
hij heeft ons laten zien, dat niet alle bleekgezichten duivels zijn - zooals de
Portugeezen en de Arabieren. Maar hoe kan ik weten, dat jullie Engelschen zijn?’
Weer aarzelde de neger, als was hij half geneigd Harold's bewering te gelooven.
‘Hier is een bewijs voor je,’ zeide Harold, wij-
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zende op Chimbolo, die, daar hij zich nauwelijks bewegen kon, den geheelen tijd op
zijn elleboog naast het kampvuur was blijven liggen en ingespannen naar het gesprek
luisterde. ‘Kijk,’ ging hij voort, ‘dit is een slaaf.’
Terwijl hij het zeide, deed Harold vlug een stap naar voren en sloeg hij het laken
terug, waarmede hij den gewonden rug, na dien verbonden te hebben, bedekt had.
Een gehuil van vervloeking sloeg uit den troep negers op, die hun speren en
geweren op de borsten der reizigers richtten en het geheele gezelschap heel gauw
uitgemoord zouden hebben, als Antonio niet uitgeroepen had: ‘Spreek, Chimbolo,
spreek.’
De slaaf keek bezield op en vertelde hoe zijn Portugeesche eigenaar bevolen had,
dat hij verdronken moest worden, en hoe op het kritieke oogenblik deze blanken hem
gered en daarna zoo liefderijk mogelijk verpleegd hadden.
Chimbolo zeide niet veel, maar wat hij zeide werd gezegd met nadruk en gevoel.
Dit was genoeg. Zij, die vijanden geweest zouden zijn, werden plotseling in goede
vrienden veranderd. De rebellen lieten onze avonturiers ongestoord in hun bivak en
gingen verder, na hun een voorspoedige reis toegewenscht te hebben.
Toch werd het raadzaam geacht 's nachts de wacht te houden. Dit werd zoover het
ging conscientieus gedaan. Harold nam, om het voorbeeld te geven, het eerste uur.
Precies op tijd riep hij Disco, die, gehoorzamend aan zijn plichtsbesef, dadelijk met
een ‘ja, ja, mijnheer,’ opstond. De eerste stuurman ging met zijn rug tegen een boom
staan staren naar de spookachtige stammen der woudreuzen tot zij voor zijn speciaal
genoegen horlepijpen gingen dansen, of naar de schaduwen tot zij als het ware leven
begonnen te krijgen en hem in
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dat eene uur er twintig maal toe brachten het kamp te wekken. Precies op tijd maakte
Disco Antonio wakker en ging onmiddellijk weer liggen.
De levendige kok sprong dadelijk op, ging met zijn rug tegen denzelfden boom
staan leunen en viel onmiddellijk in een diepen slaap, waarin hij tot den ochtend
bleef, het kamp in onbeschermd geluk en zalige onwetendheid latend.
Gelukkig voor allen, werd Disco tijdig genoeg wakker, om hem te betrappen; en
onmiddellijk besloot hij hem te straffen. Hij sloop stil naar den achterkant van den
boom, waartegen de trouwelooze leunde, bracht zijn mond zoo dicht mogelijk bij
Antonio's wang, verzamelde al de lucht, die zijn longen konden bevatten, en joeg
dan in Antonio's oor een cumulatief gebrul, dat het kamp en de bewoners der wildernis
tot in een verren omtrek opschrikken en al het merg uit Antonio's lichaam bijna in
zijn teenen zakken deed. De geschrokken man sprong op alsof de aarde hem uit zich
omhoog schoot, liet een vreeselijken gil hooren en vluchtte weg. Disco, het gebrul
herhalend, zette hem na. Antonio struikelde over het vuur, stond weer op, snelde
vooruit en zou zeker in de rivier, zoo niet in de kaken der krokodillen gesprongen
zijn, als Jumbo hem niet onder het uitbundig gelach der andere mannen in zijn armen
gevangen had.
‘Hoe durf je op wacht te slapen?’ vroeg Disco. terwijl hij den schuldige bij zijn
kraag greep. ‘We zouden allemaal door rebellen vermoord of door leeuwen opgegeten
kunnen zijn, zonder dat jij iets gedaan zou hebben, om het te verhinderen - he?’ zeide
hij hem door elkaar schuddend.
‘O, pardon, vergeef het me. Ik zal het nooit meer doen,’ riep de ademlooze en
bevende Antonio uit.
‘Dat is je maar geraden ook,’ zeide Disco, terwijl
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hij hem nog even door elkaar schudde, waarna hij hem losliet. Dan keerde hij zich
om en wierp Jumbo in het voorbijgaan een kalmen blik toe, welke onzen ongelukkige
natuurlijk in een krampachtig gelach deed uitbarsten.
Na dit kleine intermezzo en een vlug ontbijt werden de cano's in de rivier gebracht
en de reis voortgezet.
Het is niet noodig den tocht van onze onderzoekers dag voor dag te beschrijven,
het zij voldoende te zeggen, dat zij vele dagen na het vertrek van de kust de
Shire-rivier ingingen, die ongeveer 150 mijl van de kust in den Zambesi stroomt.
Er zijn vele slavernij-bronnen in Afrika. Het gedeelte van het binnenland, waar
de Shire ontspringt, is een der voornaamste daarvan. Hier ligt het groote Nyassa-meer,
vanwaar een voortdurende stroom van handelswaren naar Kilwa aan de kust loopt,
welke handelswaren tegenwoordig bijna uitsluitend bestaan uit twee soorten ivoor het witte en het zwarte - waarvan de eerste (olifantentanden) gedragen wordt door
de laatste (slaven), waardoor de slavenhandel nog rendabeler gemaakt wordt.
Naar die dicht bevolkte en vruchtbare streek zetten dus onze avonturiers koers,
toen zij den grooten Zambesi verlieten en den Shire begonnen op te varen.
En hier, aan het begin van dit gedeelte van den tocht, ontmoetten zij een
Portugeeschen kolonist, die meer deed om hun oogen te openen voor den
vernietigenden en verwoestenden invloed van den slavenhandel op het land en zijn
bewoners dan alles, wat zij tot dusverre gezien hadden.
Tegen den middag van den eersten dag op den Shire gingen zij aan land dicht bij
het kamp van bedoelden kolonist, die een gentleman van een
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Portugeesche stad aan den Zambesi scheen te zijn.
Harold ontdekte tot zijn groote blijdschap, dat hij vloeiend Engelsch kon spreken
en dat hij bovendien een zeer aangenaam en goed ingelicht iemand was. Hij was op
dat oogenblik met een groot aantal slaven op jacht.
Harold bracht dien avond in een zeer prettig gesprek met Senor Gamba door en
ging later dan gewoonlijk terug naar zijn kamp, waar hij Disco een getrouw verslag
van zijn ontmoeting gaf.
Terwijl hij daarmede bezig was, werd hij opgeschrikt door angstaanjagende gillen,
die uit het naburige kamp kwamen. In de meening, dat er iets gebeurd was, sprongen
hij en Disco op en liepen ernaar toe. Daar zag Harold tot zijn verbazing en afschuw
zijn aardigen vriend Gamba een jongen slaaf geeselen met een allergemeenste zweep.
Er waren pas een paar slagen gegeven, toen Harold er kwam, maar deze waren zoo
zwaar geweest, dat het ongelukkige slachtoffer bewusteloos tegen den grond sloeg.
De Portugeesche ‘gentleman’ wendde zich met een grijns van den liggenden slaaf
af, maar liet toch eenige verlegenheid blijken, toen hij Harold Seadrift zag.
‘Senor,’ riep deze scherp uit, ‘hoe kunt u zoo wreed zijn? Wat heeft de jongen
gedaan om zulk een onmenschelijke kastijding te verdienen?’
‘Hij heeft mijn bevelen niet opgevolgd,’ antwoordde de Portugees alsof hij aanstoot
nam aan den toon, waarop Harold sprak.
‘Maar de straf is toch veel en veel te zwaar voor het vergrijp. Ik kan nauwelijks
mijn ooren en oogen gelooven, die mij zeggen, dat u u daaraan schuldig gemaakt
hebt.’
‘Kom,’ antwoordde Gamba glimlachend, ‘jullie Engelschen kunnen onze positie
in dit land niet
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begrijpen. Omdat jullie geen slaven houden, beschouwen jullie de zaak uit een
godsdienstig en een philanthropisch oogpunt. Wij, die slaven houden, hebben een
geheel andere ervaring. Jullie kunnen ons niet begrijpen en niet met ons medevoelen.’
‘Neen, we kunnen u zeker niet begrijpen,’ zeide Harold ernstig, ‘en God verhoede,
dat we in dezen ooit met u zouden medevoelen. We verafschuwen de groote
onrechtvaardigheid der slavernij en de vreeselijke wreedheden, die daarmede
verbonden zijn.’
‘Dat komt, omdat u, zooals ik reeds gezegd heb, niet in onze positie bent. Het is
voor u makkelijk het philanthropische standpunt in te nemen, dat echter - ik erken
het openhartig - het beste is, want in de oogen van God zijn alle menschen gelijk en
al is de Afrikaan ontaard, ik ken hem genoeg, om te weten, dat hij door goede
behandeling en godsdienst opgeheven kan worden tot een positie, die niet ver beneden
de onze staat; maar wij, die slaven houden, kunnen niet anders; we moeten handelen
zooals we dat doen.’
‘Waarom? Is wreedheid een noodzakelijkheid?’
‘Ja, beslist.’
‘Dan is de afschaffing der slavernij wel een noodzakelijkheid,’ bromde Disco, die
tot dusverre in zwijgende verbazing geluisterd had, terwijl hij bij zichzelf overwoog,
of het niet gewenscht was op staanden voet Senor Gamba een flink pak slaag met
zijn eigen zweep te geven.
‘Kijk eens,’ ging de Portugees voort, zonder acht te slaan op Disco's gebrom, ‘om
hier te kunnen leven, moet ik slaven hebben en om slaven te kunnen houden, moet
ik een zweep hebben. Mijn zweep is niet gemeener dan andere, die ik ken. Ik verdedig
het niet als iets goeds, maar al iets noodzakelijks. Waar slavernij bestaat, moet de
disci-
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pline uit den aard der zaak ruw zijn. Als je slaven houdt en wilt, dat ze je het werk
van hun lichaam en hun geest, in zoover je ze toestaat een geest te hebben, geven,
moet je hen ontaarden door de zweep en door alle middelen, die je tot je beschikking
hebt, tot zij als honden de dienaren van je wil worden, onverschillig wat die wil is,
en alleen voor ons genoegen leven. Het zal mij nooit mogelijk zijn uw
philanthropische en godsdienstige inzichten te aanvaarden. Ik ben hier. Ik moet hier
zijn. Wat moet ik doen? Van honger omkomen? Neen, niet zoolang ik er iets aan
doen kan. Ik doe wat anderen doen - houd slaven en treed op als slavenhouder. Ik
moet een zweep gebruiken. Misschien wilt u het niet gelooven, maar ik spreek de
waarheid, als ik zeg, dat ik, toen ik in dit land kwam, teerhartig was, want ik heb in
Lissabon een goede opvoeding gehad; maar dat was al heel gauw weg - het kan niet
voortduren. Mijn vrienden lachten me uit. Om u mijn positie duidelijk te maken, zal
ik u iets vertellen, dat kort na mijn komst hier gebeurd is. De gouverneur inviteerde
me op een feestje. Op dat feestje waren hij zelf, zijn dochters, een paar officieren en
anderen. We zouden in booten naar een geliefkoosd badplaatsje op een eiland gaan,
dat verscheiden mijlen verder lag. Ik nam een van mijn slaven mede, een jongen,
dien ik voor mijn persoon hield. Toen we er heen gingen, viel de jongen in de rivier.
Hij kon niet zwemmen en de eb sleurde hem reeds naar een zekeren dood. Hoewel
ik in uniform was, sprong ik hem na en redde hem. Alleen de begeerte om het leven
van den jongen te redden dreef mij er toe het mijne te wagen. En daarom lachte het
heele gezelschap me uit; zelfs de dames gichelden over mijn dwaasheid. Den
volgenden avond gaf de gouverneur een groot diner. Ik was er ook. Daar ik kou gevat
had, hoestte
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ik wat; dat trok de aandacht. Er werden opmerkingen gemaakt en de gouverneur
maakte spottende toespelingen op mijn daad, die groote vroolijkheid verwekten.
“Was u dronken?” zeide er een. “Hadt u uw verstand verloren, dat u uw leven voor
zoo'n neger waagde?” vroeg een tweede. “Liever dan mijn uniform te bederven, had
ik hem met een stok een slag op zijn hoofd gegeven,” zeide een derde; en het duurde
lang voor wat zij mijn dwaasheid noemden vergeten of vergeven was. U denkt dat
ik erger ben dan de anderen. Dat ben ik niet; maar ik verneder mij niet tot hun
gehuichel. Wat ik nu ben, ben ik geworden door dit land en zijn inwoners.’
Senor Gamba zeide dit met het air van iemand, die denkt, dat hij zich bijna, zoo
niet geheel, gerechtvaardigd heeft. ‘Ik ben niet erger dan anderen,’ is een excuus
voor een slechte handelwijze, dat ook in hooger beschaafde landen niet onbekend is
en dikwijls gevolgd wordt door de onlogische conclusie: ‘dus is het mij niet kwalijk
te nemen’; maar ofschoon Harold medelijden voelde met zijn nieuwe kennis, kon
hij niet toegeven, dat deze verklaring hem excuseerde; met betrekkelijk weinig spijt
nam hij dan ook den volgenden ochtend afscheid en zette hij zijn tocht voort.
Overal langs den Shire werden zij min of meer gastvrij ontvangen door de
inboorlingen, die hen meestal hartelijk verwelkomden, omdat zij behoorden tot
dezelfde natie, die mannen uitgezonden had, om hun land te onderzoeken, hen tegen
de slavenhandelaars te beschermen en hen te leeren van den waren God. Deze mannen,
van wie in een ander hoofdstuk melding gemaakt wordt, waren iets vroeger door de
Engelsche kerk uitgezonden naar de Manganja-hooglanden en hadden in het
binnenland den grondslag gelegd voor een Christelijke
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beschaving, ofschoon het God behaagde hen tegen te houden bij het optrekken van
den bovenbouw.
Onder andere dingen, die zij den negers aan den Shire leerden, behoorde het feit,
dat de Engelschen geen kannibalen zijn en dat zij niet speciaal verzot zijn op
negerbiefstuk.
Het zal misschien enkele lezers verbazen te hooren, dat de zwarten ooit zoo'n
belachelijk denkbeeld gekoesterd hebben. Toch is het letterlijk waar. De
slavenhandelaars - Arabieren en Portugeezen - achten het in hun belang deze leuzen
bij de onwetende stammen van het binnenland ingang te doen vinden, zoodat hun
gevangenen een heilzamen afschrik krijgen van de Engelschen en zij hen helpen om
de dhows te laten ontsnappen, als zij door de Engelsche kruisers achtervolgd worden.
Dat het lesje hun goed ingeprent is, bewijst het feit, dat, wanneer een dhow op de
kust gezet wordt, om niet gepakt te worden, de slaven onmiddellijk in de bosschen
vluchten, daar zij ongetwijfeld liever opnieuw gevangen genomen worden dan dat
zij door blanke duivels worden geroosterd en opgegeten.
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Hoofdstuk VIII.
Verhaalt avonturen in het shire-dal en bespreekt een paar phases van
slavernij.
Het was een moerassige streek, waardoor onze avonturiers nu kwamen, waarin het
wemelde van dieren. De voornaamste bewoner van deze draslanden is de olifant en
honderden van deze reusachtige dieren, die voedsel zoeken als vee in een weide, kan
men in een kudde bij elkaar zien. Door de bijna ondoordringbare natuur van den
rietrijken jungle is het onmogelijk ze te volgen, en hoe graag Disco er ook een wilde
dooden, toch kon hij er geen enkelen onder schot krijgen. Buffels en ander groot
wild kwamen in deze streek ook veelvuldig voor en in het water zagen zij bovendien
overal nijlpaarden en krokodillen, terwijl watervogels van allerlei vorm en grootte
de lucht door hun geschreeuw deden trillen. Soms rezen de gevederde bewoners van
het moeras, wanneer zij opgeschrikt werden, in een zoo dichte en groote wolk op,
dat het geklapwiek van hun vleugels bijna donder geleek.
De krokodillen waren niet alleen talrijk, maar ook gevaarlijk door hun vermetelheid.
Zij waren gewoon op de loer te liggen en meermalen slaagden zij erin een slachtoffer
te grijpen. Dit gebeurde echter alleen in die tijden, wanneer de Shire hoog stond en
de visschen van hun gewone verblijfplaats verjaagd werden, waardoor de krokodillen
in een toestand van uithongering en derhalve tot woestheid gebracht werden.
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Op een avond, dat onze reizigers langzaam den stroom oproeiden, zagen zij het lijk
van een negerjongen naast den cano drijven; juist op dat oogenblik kwam een krokodil
aangestormd met de vaart van een jachthond, greep het lijk en schudde het door
elkaar zooals een terrier een rat doet. Andere schoten op de prooi af en deden door
hun zware staarten het water koken en zieden, terwijl zij er een stuk afrukten. Binnen
enkele seconden was het geheele lijk weg. Dienzelfden avond ontkwam Zombo
ternauwernood aan den dood. Na het invallen der schemering liep hij naar de rivier
om te drinken. Hij kwam toevallig op een plek, waar een krokodil in hinderlaag lag
in de modder en met zijn kop gelijk met het water, zoodat hij in het flauwe licht
moeilijk te zien was. Terwijl Zombo bezig was het water in zijn mond te brengen,
schoot het dier plotseling op hem af en greep zijn hand. Gelukkig was er vlak bij een
tak, dien hij pakte. Er volgde een korte strijd. De krokodil rukte, maar de neger rukte
harder, terwijl hij terzelfder tijd een gil gaf, die Jumbo te hulp deed snellen met een
riem. Een slag op den kop van het dier en het leelijke reptiel nam de vlucht. De arme
Zombo was te blij, dat hij er het levend afgebracht had, om zich veel te bekommeren
om zijn afgescheurde hand, die hem nog eenigen tijd buiten gevecht stelde.
Hoewel Disco geen olifant onder schot kon krijgen, had hij toch de groote
voldoening een levend baby-olifantje te vangen. Dit geschiedde aldus.
Op een ochtend kort na Zombo's gevecht met de krokodil kwam Disco's cano, die
toevallig voorop roeide, bijna midden in een kudde olifanten terecht, die zich te goed
deden aan palmnoten, waar zij verlekkerd op zijn. Onmiddellijk sloeg de heele troep
op de vlucht. Disco, verbaasd als hij was, vergat zijn gewoon ‘Allo!’, terwijl hij vlug
naar
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zijn geweer greep, maar voor hij aanleggen kon, waren de dieren over den oever der
rivier en in den dichten jungle verdwenen. Maar een mooi, klein olifantje - een
zuigeling nog - struikelde, toen het zijn moeder den oever op trachtte te volgen. Het
viel en rolde terug.
‘Vooruit!’ riep Disco.
De boot schoot vooruit naar den oever en de zeeman vloog meer op het olifantje
af dan dat hij erop af sprong.
Zoodra het beet gepakt werd, begon het precies als een varken te schreeuwen.
‘Vlug, den cano in! Zijn moeder komt hem halen!’ riep Jumbo eenigszins angstig.
Disco besefte dadelijk het gevaar van de verwoede moeder, die haar kleine te hulp
kwam, maar daar hij geen afstand wilde doen van zijn buit, greep hij het boosaardige
kleine dier bij de slurf en trok het met geweld in den cano.
‘Stoot af, jongens, en zoo hard als je kan weg.’
Het diertje was echter veel te lastig aan boord en moest denzelfden avond nog aan
den oever gezet worden.
Twee dagen na deze gebeurtenis bleven zij korten tijd in een arm dorp, waar zij
gastvrij ontvangen werden door het hoofd, dat zich zeer ingenomen toonde met de
groote hoeveelheid katoen, die de reizigers in ruil voor de hartelijke ontvangst gaven.
Hier ontmoetten zij een Portugeeschen halfbloed, die bekend stond als een der grootste
monsters van wreedheid in die streek. Hij zag er echter niet gemeener uit dan vele
andere halfbloeden, die zij reeds ontmoet hadden. Hij was in een door slaven
bemanden cano op weg naar de kust. Als Harold en Disco geweten hadden, dat dit
zijn laatste reis naar de kust was, zouden zij met meer belangstelling naar hem gekeken
hebben. Maar nadat zij
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door den tolk van het hoofd zijn geschiedenis gehoord hadden, wendden zij zich met
afschuw van hem af.
Daar de levensgeschiedenis van dezen halfbloed een illustratie is van de diepten,
waarin de menschheid in het broeinest van den slavenhandel kan vallen, geven we
hier in het kort eenige bijzonderheden.
Inplaats van de zweep gebruikte deze man het geweer, dat hij ‘geestig’ zijn
‘minister van Justitie’ noemde, en hoewel men algemeen wist, dat hij uit louter
brooddronkenheid den eenen moord na den anderen pleegde, deden de autoriteiten
niets om hem binnen de perken te houden, laat staan hem te straffen. Mannen hoorden
van zijn moorden, maar haalden de schouders op en deden niets. Er was alleen maar
een wild beest van een neger gedood en wat beteekende dat? Zij schenen dat veel
minder erg te vinden dan als hij een nijlpaard neergeschoten had. Een van zijn
moorden was tot in de kleinste bijzonderheden wijd en zijd bekend. Over de slavinnen,
die in een huis en omliggende landen gebruikt worden, is gewoonlijk een hoofdvrouw
geplaatst, die meestal daarvoor uitgekozen wordt om haar blinde trouw aan haar
meester. Deze man had een dergelijke vrouw, die hem en zijn belangen steeds gediend,
die hem nooit door verzet of slecht gedrag geprikkeld had en over wie hij zich niet
beklagen kon. Op een goeden dag lag hij half dronken op een divan in zijn huis; zijn
hoofdvrouw kwam binnen en ruimde de kamer wat op. Terwijl haar meester ernaar
lag te kijken, uitte zijn wreede aard zich in een karakteristieke grap: ‘Vrouw,’ zeide
hij, ‘ik zal je doodschieten.’ De vrouw keerde zich om en zeide: ‘Meester, ik ben je
slavin, je kan met me doen wat je wil. Je kan me dooden, als je wil, ik kan niets
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doen. Maar dood mij niet, meester, want als je dat doet, is er niemand om op je andere
vrouwen te letten. Ze zullen allemaal van je wegloopen.’
Het was haar bedoeling niet haar meester te prikkelen, maar het brute egoïsme
van den man werd dadelijk opgewekt. De woeste grap werd een vreeselijke
werkelijkheid en hij gilde woest:
‘Zeg je dat? Zeg je dat? Haal mijn geweer. Ik wil zien of mijn vrouwen zullen
wegloopen, nadat ik je gedood heb!’
Gewend aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid deed de arme vrouw wat haar
bevolen was. Zij haalde het geweer en gaf hem het kruit aan en een kogel. Op zijn
bevel knielde zij voor hem neer en de ellendige legde aan op haar borst. In zijn
dronken woede miste hij zijn doel - de kogel ging door haar schouder. Zij smeekte
hem haar te sparen. Doof voor haar smeekbeden, beval hij haar meer kruit en kogels
te halen. Hoewel gewond, gehoorzaamde zij. Weer werd het geweer geladen,
aangelegd en afgeschoten; nu viel de vrouw dood aan zijn voeten.
De feiten van dit geval waren wijd en zijd bekend. De Portugeesche gouverneur
wist ze even goed als de ministers van Justitie, maar niemand stak een hand uit om
het monster te straffen of zijn slaven te beschermen.
Maar eindelijk kwam de wraak. Op den tocht naar de kust schoot hij een van zijn
manschappen dood. De anderen, tot woede geprikkeld, vielen hem aan en worgden
hem.
Toen stonden de gouverneur en de autoriteiten dadelijk gereed om het ‘recht’ te
handhaven. Zij hadden dezen duivel slaven naar hartelust laten vermoorden, maar
nauwelijks waren de slaven in verzet gekomen en hadden hun meester gedood, of
onmiddellijk werden in alle richtingen soldaten
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uitgezonden; enkele roeiers werden als wilde dieren neergeschoten, de overigen weer
gevangen genomen en doodgemarteld.
Hooger den Shire op zagen de reizigers symptomen van nood onder de bevolking,
die hen met groote bezorgdheid vervulden. Vooral Chimbolo maakte zich erg ongerust
over de verhalen over den hongersnood, die nog verder de rivier op heerschte, en
over de tallooze sterfgevallen, die daardoor voorgekomen waren.
De oorzaak van dien nood was heel gewoon en makkelijk te verklaren.
Slavenhandelaars hadden de Ajawa, een oorlogszuchtigen stam, aangespoord den
oorlog te verklaren aan de bevolking der Manganja-hooglanden. De Ajawa hadden
dat reeds vroeger gedaan en waren maar al te bereid het nogmaals te doen. Zij vielen
het land binnen, namen vele jongeren gevangen en doodden de bejaarden. Degenen,
die in den jungle ontkwamen, vonden bij hun terugkeer hun oogsten vernietigd. Zij
hadden nog maar weinig zaad over en voordat dat gezaaid en opgeschoten was, begon
de honger hun gelederen, reeds gedecimeerd door den oorlog, nog kleiner te maken.
De aanwijzingen voor dezen droevigen stand van zaken werden, naarmate de
reizigers verder kwamen, talrijker. Enkele inboorlingen verschenen slechts om hen
op de oevers der rivier te begroeten en die enkele waren precies geraamten. Op
verscheidene plekken vonden zij lijken in verschillende stadia van ontbinding en
overal zagen zij onuitsprekelijke wanhoop op de gezichten van de nog overgeblevenen
der berooide en uitstervende bevolking.
Het was in de gegeven omstandigheden voor Harold onmogelijk aan deze
ongelukkigen meer dan een zeer kleine verlichting te geven. Hij gaf
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zooveel als hij missen kon en hij was blij, toen de noodzakelijkheid om den tocht te
voet voort te zetten hem onttrok aan dergelijke droeve tooneelen.
Na een aantal van de sterkste mannen, die hij onder hen vinden kon, gehuurd te
hebben, verliet hij eindelijk zijn cano's, pakte zijn bagage, voedsel en kampuitrusting
zoo in, dat de pakken makkelijk op de hoofden van mannen gedragen konden worden,
en ging dan te voet op weg naar de Manganja-hooglanden.
‘Het komt mij voor,’ zeide Disco, toen zij den eersten ochtend naast elkaar liepen,
‘dat Chimbolo niet veel kans heeft zijn vrouw levend te vinden.’
‘Arme kerel,’ antwoordde Harold, ‘ik ben bang van niet.’
Chimbolo had inmiddels een groot gedeelte van zijn vroegere kracht teruggekregen
en hoewel hij nog niet in staat was bagage te dragen, kon hij het gezelschap toch
heel goed volgen. Hij liep stil en met neergeslagen blikken enkele passen achter
Antonio, die niet ver achter zijn leider was en in zijn qualiteit van bootsman niet
meer dan een geweer behoefde te dragen.
‘We moeten den moed er bij hem inhouden,’ zeide Disco, fluisterend op zijn
manier, die altijd meer de aandacht trok dan wanneer hij gewoon sprak. ‘Hij is nog
zwak en als hij weet, dat zijn vrouw dood of als slavin weggevoerd is, zou hij nooit
verder met ons mee kunnen gaan en we zouden hem hier toch niet van honger kunnen
laten omkomen.’
‘Natuurlijk niet. Maar voorzoover we weten, kan zijn vrouw nog leven. Hoe ver
heeft hij gezegd, dat het dorp verwijderd is van de plek, waar wij geland zijn,
Antonio?’
‘Ongeveer twee dagen,’ antwoordde de bootsman.
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Dien nacht kampeerden zij bij de puinhoopen van een klein gehuchtje, waar verkoolde
planken en stukken van Afrikaansch huisraad over den grond verspreid lagen.
‘Kom, geef den moed niet op,’ riep Disco, terwijl hij den neger op zijn schouder
klopte. ‘Zeg hem, Antonio, dat hij den moed niet moet laten zinken. Heeft hij niet
gezegd, dat het dorp een sterke plaats was, die makkelijk door een paar dappere
mannen verdedigd zou kunnen worden?’
‘Zeker,’ antwoordde Chimbolo door bemiddeling van den tolk, ‘maar de Manganja's
zijn niet erg dapper.’
‘Och,’ zeide Disco, ‘daar kan je nooit iets van zeggen. Misschien zijn ze dapper
geworden, toen ze in het nauw zaten. Misschien zijn ze zelfs nooit in het nauw
gebracht. Mogelijk vindt je ze gezond en wel terug.’
Doch de eenige uitwerking van zijn woorden was, dat Chimbolo zijn hoofd schudde
en naar de puinhoopen bleef staren.
Den volgenden ochtend gingen zij vroeg weg en tegen den avond kwamen zij
dicht bij Zomba. Toen zij den uitlooper van een der bergen, die tot dusverre hun het
uitzicht belemmerd had, om waren, stonden zij plotseling tegenover een troep
Manganja's, wier treurige gezichten maar al te welsprekend zeiden, dat de hand van
den vijand zwaar op hen gerust had.
Zij werden natuurlijk dadelijk ondervraagd door Chimbolo en de antwoorden, die
zij hem gaven, waren van dien aard, dat zij de vrees, die hij reeds gekoesterd had,
versterkten.
De Ajawa, zeiden zij, hadden juist den dag te voren hun dorpen verbrand, hun
eigendommen gestolen of vernield, velen van hun stamgenooten gedood en hun
vrouwen en kinderen als slaven
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weggevoerd. Zij zelf waren ontkomen en nu op weg naar hun opperhoofd, die op dat
oogenblik aan de oevers van den Zambesi was, om hem te smeeken terug te keeren,
ten einde de geweren der Ajawa te betooveren en die onschadelijk te maken.
‘Is een vrouw van jullie stam, Marunga geheeten, vermoord of gevangen genomen?’
vroeg Chimbolo.
Daarop antwoordden de mannen, dat zij het niet wisten. Zij kenden Marunga wel
van naam en aanzien, zeiden zij. Zij geloofden niet, dat zij tot de gevangenen
behoorde, maar konden niet zeggen wat er van haar geworden was, daar het dorp,
waarin zij en haar jongetje woonden, verbrand was en allen, die niet gedood of
gevangen genomen waren, naar het bosch gevlucht waren. Marunga's man, voegden
zij eraan toe, was een zekere Chimbolo - geen Manganja, maar een vriend van den
stam - die twee jaar te voren door een troep slavenjagers onder bevel van den
Portugeeschen halfbloed Marizano gevangen genomen was.
Chimbolo kromp ineen, alsof hij gestoken was, toen Marizano's naam genoemd
werd, en zijn wenkbrauwen trokken zich samen, toen hij zeide, dat hij Chimbolo was
en dat hij juist Marunga en haar jongetje aan het zoeken was.
Toen dit alles aan Harold Seadrift uitgelegd was, zeide hij aan de mannen, dat het
jammer was tijd te verspillen om naar hun opperhoofd te gaan zoeken, die toch, ook
al zou hij willen, de geweren der Ajawa niet betooveren kon, en raadde hij hun aan
hem en de zijnen te brengen naar de plek, waar de aanval op de Manganja plaats
gehad had, zoodat zij in de bosschen naar de overlevenden konden, gaan zoeken.
Hier stemden zij in toe en het geheele gezelschap ging vlug op weg; Chimbolo en
Harold hopend,
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dat zij nog zouden vinden, dat Marunga ontsnapt was; Disco vurig wenschend, dat
zij nog een ontmoeting zouden hebben met de Ajawa, in welk geval hij den negers
verzekerde, dat hij hun een manier om hun geweren te betooveren zou laten zien,
welke de betoovering door hun opperhoofd in het niet zou doen zinken.
Het dorp, waarin Marunga gewoond had, was weldra bereikt. Het was, zooals hun
nieuwe vrienden gezegd hadden, een hoop nog smeulende asch, maar ze zagen toch
teekenen van leven. Bij hun nadering sloop een hond in de struiken terug.
Zoodra Chimbolo dat zag, sprong hij het dier na.
‘Allo,’ riep Disco verbaasd uit, ‘die neger schijnt plotseling verliefd geworden te
zijn op dat mormel. Hei, Antonio, wat is de reden daarvan, denk je?’
‘Ik weet het niet; hij denkt zeker, dat waar honden zijn ook menschen zijn.’
‘Ja, of vrouwen,’ opperde Disco.
‘Of vrouwen,’ stemde Antonio toe.
Op dat oogenblik hoorden zij Chimbolo gillen, wat onmiddellijk gevolgd werd
door vrouwenkreten. Deze laatste werden verscheidene malen herhaald en klonken
alsof de vluchtelingen zich verspreidden.
‘Hij heeft een nest vrouwen gevonden!’ riep Jumbo uit, die zijn last neerwierp en
in de struiken sprong.
Al de overigen, Harold en Disco niet uitgezonderd, volgden hun voorbeeld en
kwamen weldra bij een open plek, aan het andere einde waarvan zij een schouwspel
zagen, dat hen met verbazing vervulde, want een troep vrouwen en een paar jongens
kwamen hun tegemoet, Chimbolo met een kind op zijn linkerschouder voorop en
een soort krankzinnigen krijgsdans om een der vrouwen uitvoerend.
‘Hij heeft haar te pakken,’ riep Disco opgewon-
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den uit, precies alsof Chimbolo een heelen tijd lang zonder succes gevischt en nu
eindelijk een reusachtige visch aan den haak geslagen had.
En Disco had gelijk. Enkele van de arme wezens, die uit hun huizen uitgebrand
waren en het grootste gedeelte van wat hun dierbaar was verloren hadden, hadden
het, als door een onweerstaanbare betoovering aangetrokken, gewaagd naar het
tooneel van hun vroeger geluk terug te gaan, doch slechts om hun grootste vreezen
bevestigd te zien. Haar huizen, haar beschermers, haar kinderen - alles was weg.
Slechts een onder haar - een, die, daar zij erin geslaagd was haar kind te redden,
niemand had om te betreuren, en niemand, dien zij nog hoopte te vinden - keerde
blijde en gelukkig terug. We behoeven nauwelijks te zeggen, dat het Marunga was.
Het feit bleek den reizigers dadelijk door de wilde manier, waarop Chimbolo haar
naam schreeuwde, op haar wees en om haar heen danste, terwijl hij al zijn glinsterende
tanden en zooveel van het wit van zijn oogen liet zien, als vereenigbaar was met het
in hun kassen blijven.
Het was inderdaad - niettegenstaande het belachelijke ervan - heel aandoenlijk te
zien hoe de arme kerel zijn vreugde openbaarde als een echt kind, wat hij trouwens,
behalve in jaren, was; en Harold moest Disco herinneren aan Yoosoof's opmerkingen
over de hardheid van negerharten en hun gemis aan natuurlijke liefde.
De manier, waarop Chimbolo telkens weer zijn arme, maar nu gelukkige vrouw
kuste, leek sprekend op de wijze, waarop blanken een dergelijke operatie uitvoeren,
behalve dat zij misschien wat hoorbaarder was. De tranen, die over zijn donkere
wangen liepen, schitterden even helder als Europeesche tranen en waren misschien
iets grooter;
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en de trots, waarmede hij naar zijn zoontje, dat hij op armslengte van zich afhield,
keek, werd misschien alleen overtroffen door de vreugde en den uitbundigen lach,
waarmede hij een trap op zijn neus van de zwarte teentjes van dien baldadigen zoon
in ontvangst nam.
Maar Yoosoof was nooit getuige van dergelijke openbaringen van negergevoel
geweest. Hoe kon hij dat ook, daar mannen en vrouwen en kinderen - indien zwart
- voor hem en zijn kornuiten in schandelijken angst vluchtten? En evenmin was
Yoosoof er getuige van, wanneer vrouwen neerzaten bij haar zwarten huiselijken
haard en huilden, alsof haar hart zou breken, bij de herinnering aan zachte stemmetjes
en manlijke tonen - niet zwijgend in den dood, maar in iets veel ergers - die weg
waren, weg voor eeuwig!
In verdere gesprekken met de Manganja hoorde Harold dien avond, dat kort geleden
meer dan één troep slavenjagers, door de Portugeesche halfbloeden van de steden
Sena en Tete uitgezonden, om mannen en vrouwen te ‘vangen’, een inval in deze
streken gedaan en wekelijks ongeveer tweehonderd mannen en vrouwen uit het land
gevoerd hadden.
Het resultaat van al die mededeelingen was, dat Harold besloot in een korten tijd
zooveel mogelijk van het land door te trekken en met Chimbolo naar zijn stam te
gaan, die even ten Noorden van de Manganja-hooglanden woonde.
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Hoofdstuk IX.
Over een wild opperhoofd en een wild dier.
Er is iets onuitsprekelijks aangenaams in het gadeslaan - terwijl ge zelf niet gezien
wordt - van het doen en laten van iemand, wiens bedoelingen en doel zeer
geheimzinnig schijnen te zijn. Er zit iets romantisch in, vooral wanneer de betreffende
persoon een wilde is, die zoo goed als uitgekleed is, en in een scènerie en
omstandigheden, die - al zijn zij vreemd voor ons - volstrekt niet nieuw voor hem
schijnen te zijn.
Laten we voor een korten tijd het droevige onderwerp van den slavenhandel laten
rusten en, gebruik makend van ons voorrecht, onze reizigers Harold en Disco
vooruitsnellen naar de streek van Midden-Afrika; laten we ons verdekt opstellen in
een boschje op den oever van gindschen stroom en kijken naar het doen en laten van
dien neger - laat ik zeggen, neger-opperhoofd, want zoo ziet hij er uit - die in de
schaduw van een apenbroodboom met iets mysterieus bezig is.
Het opperhoofd is een mooi, knap, goed ontwikkeld exemplaar van het
Afrikaansche ras. Hij is geheel in een zwart Adamscostuum gekleed en draagt
bovendien om zijn lendenen een smalle strook katoen. Hij is, zooals we reeds gezegd
hebben, een ‘wilde’, dat is te zeggen, hij verschilt in vele gewoonten en opzichten
van ‘beschaafde’ menschen, maar of die alle in zijn nadeel zijn, is een open vraag.
Het is echter hier de plaats niet
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daarover uit te weiden. Laten we hem liever volgen.
Bij den oever der rivier gekomen houdt hij halt en kijkt, staande in een houding,
een Apollo waardig, ofschoon hij absoluut niet weet, dat wij hem begluren, eerst den
stroom op en dan af. Dan kijkt hij naar de overzijde, waarna hij tracht de diepte van
het water te peilen.
Daar er geen zichtbaar resultaat volgt, geeft hij het wijselijk op te staren en te
wenschen en besluit hij blijkbaar zijn doel door daden te bereiken. Met een ijzeren
bijl velt hij een kleinen boom, ongeveer zoo dik als zijn dij, en hakt dien af ter lengte
van ongeveer zes voet. In het eene einde daarvan drijft hij een scherp gepunten nagel
van hard hout, die verscheidene inches lang is, en bindt aan het andere einde een
stevig sterk touw, gemaakt uit den vezelachtigen bolster van een kokosnoot. De punt
van den nagel schijnt hij met zalf in te wrijven - schijnbaar de een of andere bezwering
- en dan hangt hij het vreemde instrument op vrij groote hoogte van den grond over
een gespleten stok, waaraan hij het andere einde van het touw Arastmaakt. Dan loopt
hij weg met een air van zelfvoldaanheid, alsof hij een edelmoedige daad verricht
heeft.
Is dat alles? Neen, als dat alles was, zouden we u een nederig excuus verschuldigd
zijn. Ons opperhoofd - zij hij dan ook een ‘wilde’ - is niet krankzinnig. Hij heeft iets
op het oog, hij heeft een doel - wat meer is dan van iedereen gezegd kan worden.
Wanneer hij een paar uur weg is, wordt de gladde oppervlakte van het water op
verscheidene plaatsen verbroken en een paar koppen van nijlpaarden in de hoogte
gestoken. Ofschoon deze dieren volgens Disco Lillihammer de belichaamde leelijkheid
zijn,
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genieten zij daarom niet minder van hun bestaan. Zij rollen in den stroom rond als
dikke pattepoeven, duiken speels onder elkaar door en jagen groote golven op beide
oevers. Zij gapen afschuwelijk met hun reusachtige kaken, die eruit zien, alsof zij
door een ruwe bijl veel te ver naar achteren gespleten zijn. Zij lachen ook met een
daemonisch, ‘Ha ha, ha!’ alsof zij zich in hun eenvoud verheugden en wisten, dat
wij met afkeer, doch tevens met ontzag naar hen keken.
Dan begeeft een van de troep zich aan land. Hij is het spelen moe en wil wat eten.
Gras schijnt zijn eenige voedsel te zijn en om dat te krijgen, moet hij zich een eindje
van de rivier verwijderen; zijn reusachtige lippen snijden als een levende maaimachine
een soort kort dik gras af, terwijl hij voortwaggelt.
De vorm van dat gedeelte van den oever is zoodanig, dat hij feitelijk gedwongen
is onder den opgehangen boomstam door te gaan. Ha, we begrijpen de zaak nu. De
meeste menschen begrijpen iets, wanneer het duidelijk wordt! Het nijlpaard wil gras
om te eten; het ‘wilde’ opperhoofd wil een nijlpaard. Beiden trachten hun doel te
bereiken. Het nijlpaard waggelt dicht langs den gevorkten stok en raakt het touw
aan, dat dezen als een zwaard van Damocles in de lucht doet hangen. Naar beneden
valt de stam en jaagt den nagel diep in zijn rug. Een gil volgt en het gewonde dier
valt, rolt op zijn zijde, springt op - met een voor een zoo log dier onverwachte
lenigheid - waggelt, loopt, rolt in de rivier terug, waar zijn bloedverwanten in
doodelijken schrik de vlucht nemen. Het ongelukkige dier zou misschien kunnen
herstellen van de wond, als de nagel niet in vergif gedrenkt was. Nu sterft het binnen
het uur. Niet lang daarna komt het opperhoofd terug met een
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troep volgelingen, die, bedreven als zij zijn in het gebruik van mes en bijl, heel gauw
hun prooi in kleine stukken hakken, waarna zij beladen met hun last, triomphantelijk
naar huis teruggaan.
Laten we hen daarheen volgen.
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Hoofdstuk X.
Beschrijft afrikaansche huiselijkheid en wat daarbij behoort en bewijst
tevens, dat overvallen en feesten niet tot een bepaalde plaats beperkt
blijven.
Toen ons neger-opperhoofd - die tusschen twee haakjes Kambira heette - den oever
der rivier verliet, zette hij er, gevolgd door zijn mannen, die het nijlpaardenvleesch
droegen, dadelijk een ‘sukkeldrafje’ in als iemand, die een groote wandeling voor
den boeg heeft.
Het land, waardoor zij gingen, was niet alleen goed begroeid, maar werd ook door
talrijke riviertjes goed besproeid. Hun pad liep over eenigen afstand naar de heuvels,
nu eens langs den voet van steile rotsen, dan weer in diepe dalen, maar hoe
zigzagsgewijze het ook ging, het stijgen bleef aanhouden tot zij in de hoogste
gedeelten van een bergrug kwamen, vanwaar men een prachtig uitzicht had over
heuvel en dal, meer, beekjes en rivier.
Over den bergrug heengaande en afdalend in een dal, dat vruchtbaar gemaakt en
verfraaid werd door een mooi riviertje, leidde Kambira zijn mannen naar een gehucht,
dat dicht bij den stroom lag en evenals alle Manganja dorpen omgeven was door een
ondoordringbare haag van giftige euphorbia - een boom, die een diepe schaduw werpt
en het voor schutters moeilijk maakt op de menschen, die er binnen zijn, te mikken.
In de onmiddellijke nabijheid van het dorp was
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het land aangelegd tot tuinen en bouwvelden en daarin was de bevolking - mannen,
vrouwen en kinderen - druk bezig met schoffelen, wieden, planten en oogsten.
Er waren overvloedig vruchten en de menschen zongen vroolijk bij het werk. Er
waren flinke oogsten aan mais, gerst, boonen, yamwortels, rijst, komkommers,
cassava, tabak, katoen en hennep, die ook ‘bang’ genoemd en door de inboorlingen
als een soort tabak gerookt wordt.
Het was een schitterend schouwspel voor Kambira en zijn mannen om naar te
kijken, terwijl zij een oogenblik op een heuvelrug rustten en neerzagen op hun ‘home’.
Ongetwijfeld vonden zij dat ook, want hun oogen schitterden en ook hun tanden,
toen zij glimlachend over het tooneel voor hen spraken. Zij waren niet geestdriftig
over de scenerie; zij spraken niet over de schilderachtige groepeering van hutten en
boomen; zij zinspeelden niet op het spel van licht en schaduw - neen, hun gedachten
waren op hoogere dingen geconcentreerd. Zij praatten over vrouwen en kinderen en
nijlpaardenvleesch; hun gezichten gloeiden - al waren zij niet blank; hun sterke harten
klopten hard tegen hun borst - al waren zij niet gekleed en hun zielen (want we
verwerpen Yoosoofs meening, dat zij die niet hadden) schenen een kalm, maar groot
belang te stellen in hun bezittingen.
Het was voor Kambira en zijn mannen ook prettig te luisteren naar de geluiden,
die uit het dal opzweefden; het zingen der werkenden in tuin en veld, door den afstand
verzacht tot een zacht gezoem; en het hartelijke gelach, dat nu en dan opsteeg uit de
mannen, die aan pijlen en bogen en netten zaten te werken op een vlakke groene plek
in de schaduw van een grooten waringa, welke niet alleen de werkplaats, maar ook
de ‘feestzaal’
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was, waar vreemdelingen ontvangen werden - en ook de dorpswei, waar men
samenkwam om te dansen en zingen en ‘bang’ te rooken en bier te drinken, dat zij
zelf brouwen en waarvan zij veel houden en waardoor zij soms dronken worden.
Ook hoorden zij de vroolijke stemmen der kinderen en zagen zij hun levendige
zwarte lichaampjes, terwijl zij druk bezig waren met de spelletjes der wilden,
waarmede niet gezegd is, dat het wilde spelletjes waren. Sommigen stoeiden, liepen
elkaar na, vingen elkaar, kietelden elkaar, sloegen soms elkaar - precies zooals onze
kleinen doen. Anderen speelden spelletjes, waarvan touwtje springen het geliefkoosde
onder de meisjes was, maar het spel van de meeste oudere kinderen bestond in het
nadoen van het werk hunner ouders. De meisjes bouwden kleine hutten, wiedden
miniatuur-tuintjes, maakten kleine potjes van klei, stampten imaginair koren in kleine
mortieren, kookten eten boven imaginaire vuren, jongens speelden met rieten kleine
speren, keine schilden, bogen en pijlen, of amuseerden zich met het maken van stallen
of het uithouwen van koeien en krokodillen. De menschelijke natuur was dus krachtig
ontwikkeld zonder iets byzonders om het denkbeeld ‘wild’ te doen opkomen of de
meening van Arabieren en halfbloed Portugeezen, dat negers ‘vee’ zijn, te
rechtvaardigen.
Het tooneel miste slechts de spits van de dorpskerk en het getingel van een klok,
om het volmaakt te maken.
Maar er was een getingel onder de andere geluiden, dat wel op klokgelui geleek
en bekend in Engelsche ooren klonk. Dat was het getingel van het aambeeld van den
dorpssmid, die bezig was oorlogstuig en huishoudelijke voorwerpen te maken.
Jammer, dat hij geen keten kon smeden, die voor altijd de moordenaarshanden
van de Arabieren en
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Portugeezen, die eeuwen lang zijn land door hun pestilentachtige aanwezigheid
vernield hebben, binden kon.
Na een tijdje gekeken te hebben, liep Kambira het kronkelend pad af, dat naar het
dorp leidde. Hij was er nog niet ver op, toen een der kleinste kinderen hen zag
aankomen, een harden gil van verrukking gaf en hard naar hen toegeloopen kwam.
Zijn voorbeeld werd door een dozijn anderen gevolgd, die, daar zij grooter waren,
hem heel gauw inhaalden en, om de mannen een krijgsdans uitvoerend, zich door
openlijken diefstal meester maakten van stukken rauw vleesch, waarmede zij naar
het dorp terugvlogen. De kleinste echter had een ander doel. Hij waggelde regelrecht
naar Kambira met de uitgestrekte armen van een kind, dat weet welkom te zijn.
Kambira was niet demonstratief, maar hartelijk. Hij nam het kleine balletje zwarte
boter bij zijn armen, slingerde hem over zijn hoofd en zette hem, met een zwart been
aan iederen kant van zijn nek, op zijn breede schouders en liet hem daar voor zichzelf
verder zorgen. Dit deed de jongen door zijn voeten onder den kin van zijn vader over
elkaar te slaan en zijn dikke vingers in zijn wollig haar te drukken.
Zoo werd hij kraaiend naar de hut van het opperhoofd gedragen, waaruit een zeer
gezette vrouw hem tegemoet kwam.
Er was niemand anders in de hut om hem te verwelkomen, maar Yohama, zooals
het opperhoofd haar noemde, was voldoende; zij was wat men ‘goed’ gezelschap
noemt. Zij was druk bezig met de voorbereidselen voor een groot feest, terwijl zij
inmiddels eindelooze vragen deed, opmerkingen maakte tegen het kind, het
nijlpaardenvleesch critiseerde of iets zeide over dingen in het algemeen.
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Intusschen ging Kambira in een hoek zitten en stak een pijp ‘bang’ op, terwijl de
jonge Obo - want zoo noemde Kambira hem - een reeks gymnastische oefeningen
met zijn vader begon.
Terwijl dit alles in de hut van het opperhoofd gebeurde, werden in het geheele
dorp culinaire voorbereidselen getroffen - de vrouwen lieten haar schoffels en
mortieren en weefgetouwen in den steek; de mannen legden hun werktuigen neer en
lang voordat de zon in het Westen begon te dalen, was de geheele stam aan het
smullen.
Tijdens het feestmaal hield een opmerkelijke kleine, magere, oude neger het
opperhoofd en de zijnen aangenaam bezig met een lied, waarbij hij zichzelf begeleidde
op een viool - geen Europeesch, maar een inlandsch instrument - met iets als een
klein vaatje, bedekt met een geitevel als kast, een vrij lang handsvat en een snaar,
die met een strijkstok door de ‘Spin’ bespeeld werd. Daar wij nooit zijn naam gehoord
hebben, geven wij hem er een in overeenstemming met zijn uiterlijk.
Het lied scheen geïmproviseerd te worden, want het liep over dingen in de
omgeving zoowel als over dingen van het verleden, het heden en de toekomst, o.a.
over het feit, dat slavenjagers dorpen aanvielen en de inwoners wegvoerden.
Bij dergelijke gedeelten werd de stem van den minstreel zacht en vibreerend,
terwijl zijn auditorium, plotseling ernstig, het voorhoofd fronsde en de tanden liet
zien; maar zoodra het onderwerp veranderde, scheen het gevoel weg te sterven. Het
waren oude herinneringen, die opgewekt werden, want den laatsten tijd waren er
geen slavenjagers in hun land geweest, hoewel er geruchten gingen over een aanval,
die kort te voren op een naburigen stam gedaan was en die hen zeer verontrust had.
Op die wijze brachten zij den middag door en
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toen de avondkoelte kwam, werd een voorstel om te gaan dansen met gejuich begroet.
Zij wilden juist beginnen, toen zij een man het pad, dat naar het dorp leidde, zagen
afkomen met een vaart, die bewees, dat hij nieuws bracht. Na enkele minuten was
hij te midden van hen en vertelde nog half buiten adem, dat een troep slavenjagers,
onder aanvoering van een Portugees, op weg was naar het dal en waarschijnlijk geen
mijl meer af zou zijn; dat hij dacht, dat de aanvoerder Marizona was; en dat zij
gewapend waren met de luid klinkende geweren.
De consternatie, welke op deze woorden volgde, was algemeen en daar was goede
reden voor, daar Marizano algemeen bekend stond als een monster van wreedheid
en zijn geweren hem tot dusverre overal, waar hij kwam, onoverwinnelijk gemaakt
hadden, aangezien speer en boog nutteloos waren in de handen van mannen, die, hoe
dapper ook, neergeschoten werden voor zij iets met hun wapenen uitrichten konden.
Het is de gewoonte van slavenhandelaars, om, wanneer zij naar het binnenland
gaan om slaven in bezit te krijgen, aan te bieden die te koopen van de stammen, die
bereid zijn ze te verkoopen. De meeste stammen zijn bereid om dat te doen. Vaders
verkoopen niet bij voorkeur hun kinderen of mannen hun vrouwen, maar
opperhoofden en hoofden zijn er volstrekt niet afkeerig van op die manier van hun
misdadigers bevrijd te worden. Zij verkoopen ook wezen en andere weerloozen van
hun stam tegen een gemiddelden prijs Van twee of drie yards bedrukt katoen voor
een man, een vrouw of een kind.
Maar de Arabische slavenhandelaar vindt het soms moeilijk om ‘vee’ genoeg op
die wijze te krijgen om een voldoende groote kudde te vormen, om mede
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naar de kust te gaan, daar hij zeker weet minstens vier van de vijf stuks op den tocht
te zullen verliezen.
De troep moet dus groot zijn. Om die bijeen te krijgen zendt hij detachementen
uit om te koopen, wanneer zij kunnen, en te stelen, als zij de kans daartoe krijgen.
Inmiddels slaat hij zijn hoofdkwartier op dicht bij een stam en gaat aan het werk om
oorlogen te ontketenen. Hij rijt oude wonden open, wakkert bestaande twisten aan,
leent geweren en munitie en krijgt eindelijk twee stammen aan het vechten. Natuurlijk
worden er velen gedood, worden vreeselijke wreedheden bedreven, velden verwoest
en dorpen verbrand, maar dat laat onzen Arabier koud. Er zullen zeker gevangenen
gemaakt worden en hij koopt de gevangenen; voor de rest - zijn er inboorlingen in
overvloed in Afrika.
Wanneer alles mislukt, zendt hij - kieskeurig is hij niet - een troep uit onder een
door de wol geverfden bandiet, goed gewapend, en met instructies, waar zij kunnen
aan te vallen en buit te maken.
Geen wonder dus, dat de gemelde nadering van Marizano en zijn mannen de
grootste consternatie in Kambira's dorp bracht en dat vrouwen en kinderen het bevel
kregen onmiddellijk naar het bosch te vluchten. Men behoefde hun dit geen tweemaal
te zeggen, maar o, het was zoo'n droevig gezicht hen dat te zien doen. De jonge
vrouwen liepen hard, droegen de babies, namen de kleinere kinderen bij de handen
en verdwenen weldra; maar met de oude menschen was het anders. Deze mannen
en vrouwen, gebogen door ouderdom, strompelden hijgend en proestend en struikelden
over iedere kleine oneffenheid op het pad, terwijl zij nu en dan verplicht waren stil
te houden en te rusten, ofschoon de dood het gevolg daarvan kon zijn; bij hen waren
ook enkele kleine kinderen, die
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nauwelijks loopen konden en blijkbaar in de paniek door hun moeders vergeten of
aan hun lot overgelaten waren, maar toch oud genoeg waren om te beseffen, dat er
gevaar voor hen dreigde en zij hun heil in het bosch zoeken moesten. Na verloop
van tijd waren allen, jongen en ouden, sterken en zwakken - in de bescherming van
het bosch en was Kambira alleen met een handjevol vastberaden krijgers om de
binnendringers tegen te houden en zijn dorp te verdedigen.
Gelukkig was op dat oogenblik voor Kambira en zijn mannen, dat de naderende
troep niet Marizano en zijn bandieten waren.
Toen de leider van de zoogenaamde vijandelijke colonne op den rug van den
dichtstbijzijnden heuvel verscheen, legde het Manganja-opperhoofd een pijl op zijn
boog, trok zich evenals de anderen, achter een hut terug en besloot, dat Marizano
het zou boeten met zijn leven, ook al zou hij daardoor het zijne verliezen. Heel bitter
waren zijn gedachten, want zijn stam had vroeger veel door dien schurk geleden en
hij wilde het land van hem bevrijden.
Terwijl hij zoo dacht, keek hij met een uitdrukking van twijfel naar zijn volgelingen,
want hij wist maar al te goed, dat de Manganja geen krijgshaftige stam was, en
vreesde, dat de enkelen, die bij hem bleven, hem in het uur des gevaars in den steek
zouden laten. Een groot gedeelte van zijn algemeen bekenden moed moest
toegeschreven worden aan het feit, dat zijn moeder behoord had tot een familie, die
min of meer verwant was met de Ajawa, die zeer krijgshaftig waren - te krijgshaftig
in werkelijkheid, want de slavenjagers gebruiken hen voornamelijk om met de
naburige stammen te vechten. Kambira's mannen schenen echter vastberaden, hoewel
heel ernstig.
Terwijl hij aldus op wraak zon, zag hij, dat een
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van de naderende troep alleen en ongewapend vooruitkwam en teekenen van vrede
gaf. Dit verbaasde hem eenigszins, maar daar hij verraad vreesde, bleef hij in de
dekking van de hut tot de vreemdeling dicht bij het dorp was; dan trad hij, ziende,
dat de anderen op den heuvel de wapenen neergelegd hadden en op het gras waren
gaan zitten, naderbij, doch steeds met zijn wapenen in de hand.
De vreemdeling was een klein mannetje en scheen schuchter, maar daar hij zag,
dat het opperhoofd blijkbaar geen kwaad in den zin had, en daar hij wist, dat de
geweren van zijn vrienden hem beschermden, kwam hij toch dichterbij.
‘Waar kom je vandaan?’ vroeg Kambira.
Daarop antwoordde Antonio - want die was het - dat zijn troep van de kust kwam,
dat zij door het land wilden trekken om het te zien en te ontdekken wat het land
voortbracht en wat het volk te verkoopen had; dat zij onder leiding stonden van twee
Engelschen, die tot een volk behoorden, dat slavernij verfoeide - hetzelfde volk, dat
dr. Livingstone uitgezonden had, die, zooals men weet, enkele jaren te voren door
dat land was getrokken. Zij waren ook, zeide hij, landgenooten van de mannen Gods,
die indertijd gekomen waren, om den Manganja de Waarheid te leeren, die hen
geholpen hadden in hun nood, hun bevrijd hadden van de slavenhandelaars en van
wie enkelen in hun land gestorven waren. Hij voegde er aan toe, dat er
Manganja-mannen en vrouwen bij hen waren.
‘De mannen Gods,’ op wie Antonio zinspeelde, waren de zendelingen, die onder
leiding van den beminlijken en trouwhartigen bisschop Mackenzie in 1861 in deze
Manganja-landen een zendingsstation hadden opgericht. Door een zeldzame
combinatie van Christelijke liefde en manlijken moed
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kregen zij onder zeer bijzondere omstandigheden een buitengewonen invloed op de
inboorlingen en legden den grondslag voor wat misschien echt Christendom in
Midden-Afrika had kunnen zijn. Maar het land werd in dien tijd ongelukkig gewikkeld
in een van die door de Portugeesche en Arabische slavenjagers ontketende oorlogen.
De streek werd bijna ontvolkt door deze schurken en den hongersnood, die het gevolg
werd van het onbebouwd blijven der velden. De bisschop en verscheidene anderen
bezweken onder den gecombineerden invloed van klimaat en angst, terwijl de anderen
tot diep leedwezen van de overlevende Manganja gedwongen waren het land te
verlaten.
Toen Antonio dan ook bisschop Mackenzie en dr. Livingstone noemde, kwam er
een glans van begrijpende belangstelling op Kambira's zwart gelaat en hij was op
het punt om te spreken, toen hij zich plotseling bedwong en een barsch fronzen den
glans verjoeg.
‘De Manganja,’ zeide hij na een korte stilte, ‘weten heel goed, dat die mannen
Gods niet uit hetzelfde land kwamen als de Arabieren en de Portugeezen: dat zij de
slavernij haatten en de Manganja liefhadden en dat de graven van sommigen hunner
nu bij ons zijn; maar zij weten ook, dat sommige blanken groote leugenaars zijn.
Hoe kan ik zekerheid hebben, dat je aanvoerders Engelschen zijn? Waarom heb je
de Manganja-mannen en vrouwen, die volgens je zeggen bij je zijn, niet
medegebracht?’
‘De vrouwen hebben pijnlijke voeten gekregen en zijn met hun mannen
achtergebleven en wij vonden het beter niet op hen te wachten.’
‘Ga,’ antwoordde Kambira. ‘Als jullie werkelijk eerlijke mannen zijn, laten dan
de Engelschen en ook de Manganja ongewapend bij mij ko-
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men, zonder geweren, dan zal ik je gelooven. Ga.’
De bevelende manier, waarop het gezegd werd, liet geen ruimte voor antwoord.
Antonio ging dus naar zijn vrienden en Kambira naar zijn dekking terug.
Na een korte overweging besloten zij den raad van Kambira op te volgen. ‘Want,’
zeide Disco, ‘we kunnen onze mannen ieder met een donderbus op dezen heuvel
zetten en een signaal afspreken, zoodat, wanneer er iets niet in orde was, wij niets
anders zouden behoeven te doen dan een zakdoek in de hoogte te steken of iets van
dien aard en zij hun de volle laag zouden kunnen geven voor ze iets konden doen begrepen?’
‘Niet heelemaal,’ antwoordde Harold glimlachend ‘omdat sommige van ons
heelemaal niet kunnen aanleggen en nog veel minder goed aanleggen, zoodat wij
evenveel kans zouden loopen doodgeschoten te worden.’
Disco dacht hierover even na en schudde zijn hoofd; dan klopte hij de asch uit zijn
pijp en zeide, dat hij het er op wilde wagen - dat zij niet verwachten konden door
Afrika te reizen zonder iets te riskeeren.
Toen Chimbolo en zijn vrouw en de overigen bij hen kwamen, werd de zaak aan
hun oordeel onderworpen. Hij raadde dadelijk aan op Kambira's verzoek in te gaan
en zeide, dat zijn aanwezigheid en die van zijn vrienden voldoende zou zijn om het
opperhoofd gerust te stellen.
Binnen enkele minuten was het plan uitgevoerd en Kambira overtuigd van de
goede trouw van zijn bezoekers. Toch deed hij niet dadelijk zijn armen voor hen
open. Hij stond op zijn waardigheid, stelde een groot aantal vragen en beantwoordde
er nog meer, waarbij hij zich steeds tot Antonio als den tolk wendde, daar de etiquette
niet toeliet,
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dat hij den leider van het gezelschap aansprak. Dan werden er over en weer
geschenken gegeven, wat heel wat tijd in beslag nam. Daar inmiddels een der krijgers
uitgezonden was om de vluchtelingen terug te roepen, kwamen dezen weldra uit de
wouden stroomen.
Vuren werden aangelegd, gevogelte gevangen, geplukt en gebraden,
nijlpaardenvleesch te voorschijn gehaald, den bezoekers gevraagd te doen alsof zij
thuis waren, wat zij heel gauw deden. Bier en bang werd gehaald; de vioolspeler
ging weer zitten, de dans, die zoolang uitgesteld was, nam een aanvang en als om
het tooneel volmaakt en het geluk volkomen te maken, kwam de maan achter een
dikke wolk uit en baadde het dal in een stroom van zilver licht.
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Hoofdstuk XI.
Waarin disco zijn meening uit over de wilden en de wilden over disco.
Daar een paar van Harold's manschappen zich in dien tijd ziek voelden, besloot hij
een paar dagen in Kambira's dorp te blijven, om hun rust te geven en daarna verder
te trekken naar het land van zijn vriend Chimbolo.
Hij besloot des te eerder tot deze regeling, omdat zijn voorraden leelijk begonnen
te verminderen en Kambira hem zeide, dat een gedeelte van het land bij de oevers
van een niet ver verwijderd meer rijk was aan allerlei soorten wild.
Den volgenden dag legde hij zijn plannen uit aan Disco, die, in de schaduw van
een waringin gezeten, druk bezig was met wat hij zijn ‘morgenplichten’ noemde het stoppen en rooken van zijn ‘neuswarmer.’
‘Kijk eens, Disco,’ zeide hij, ‘het dient nergens voor de mannen uit te putten door
aan één stuk door te reizen, daarom zal ik hun hier een tijdje rust geven. Kambira
zegt mij, dat er overvloed van wild hieri is, groot en klein, zoodat we onze
vleeschvoorraden zullen kunnen aanvullen en den negers een feestmaaltijd geven,
zooals zij den laatsten tijd niet veel gehad zullen hebben, want we mogen verwachten,
dat onze geweren in ieder geval onder leeuwen en olifanten meer dood en verderf
zullen brengen dan de speren van inboorlingen. Bovendien wil ik iets van dit volk
leeren kennen;
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het zijn wat je zou kunnen noemen, je reinste wilden.’
‘Wilden!’ viel Disco hem in de rede, terwijl hij zijn pijp uit den mond nam en met
de steel naar het dorp wees. ‘Noemt u die menschen wilden?’
Harold keek naar het tooneel voor zich en bleef eenige oogenblikken zwijgen; en
dat was te begrijpen, want geen vijftig yards verder was de smid druk aan het werk,
terwijl een jongen aan een echte blaasbalg trok en verderop groepjes mannen en
vrouwen bezig waren met hun weefgetouwen of hun groententuintjes bewerkten.
‘Wilden!’ herhaalde Disco nog steeds wijzend met zijn pijpesteel en ernstig naar
zijn vriend kijkend. ‘Hm! Dat zijn niet meer wilden dan u of ik.’
‘Misschien niet. Eerlijk gezegd, het zou moeilijk zijn een eigenaardigheid aan te
wijzen, welke dien naam rechtvaardigen zou, behalve het feit, dat zij weinig kleeren
dragen en niet naar school of kerk gaan.’
‘Zij dragen geen kleeren, omdat zij die niet noodig hebben, en zij gaan niet naar
school of kerk, omdat zij er geen hebben om naar toe te gaan - en dat is niet de schuld
van de negers, maar van degenen, die het beter weten dan zij.’
‘Er schuilt wel eenige waarheid in wat je zegt, maar kom, je zult moeten toegeven,
dat er iets wilds is in die gewoonte om ringen door hun lippen te dragen.’
De gewoonte, waarop hij zinspeelde, vindt men bij verscheidene stammen in Afrika
en zij is inderdaad zoo afschuwelijk en aanstootelijk, dat wij het volle recht zouden
hebben er niets van te gelooven, als het feit ons niet medegedeeld werd door dr.
Livingstone en andere zendelingen en reizigers, aan wier geloofwaardigheid niet te
twijfelen
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valt. De ring wordt gedragen in de bovenlip; hij hangt er niet aan, maar wordt op
zoo'n manier in een gat erin bevestigd, dat hij de lip rechtuit ver van het gelaat drukt.
Daar de ring de grootte heeft van een gewonen servetring, kan men makkelijk
begrijpen, dat er heel wat tijd voor noodig is om deze misvorming tot stand te brengen.
Op jeugdigen leeftijd wordt het midden van de bovenlip van een meisje dicht bij de
neus doorboord en wordt er een kleine pin in aangebracht, om te voorkomen, dat het
gat dicht gaat. Nadat het geheeld is, wordt de pin eruit genomen en een grootere er
in gestoken, enz., enz. Jaren lang gaat dat zoo door, tot de lip zoo uitgezet is, dat er
een ring van twee inches in diameter in gebracht kan worden. Bijna alle vrouwen in
deze streken dragen deze pelele, zooals de ring genoemd wordt. Sommigen maken
ze van bamboe, anderen van ivoor of tin.
‘Ongetwijfeld,’ antwoordde Disco op Harold's opmerkingen, ‘zijn de lipringen
buitengewoon leelijk, maar de hoofdzaak, waar het op neer komt, het principe om
zoo te zeggen is niet erger dan oorbellen. De wilden, zooals wij ze noemen, boren
gaten in hun lippen en steken daar ringen in. De beschaafden, zooals wij ons noemen,
boren gaten in hun ooren en steken er ringen in. Wat voor verschil is daarin? Dat
zou ik wel eens willen weten.’
‘In principe is er niet zooveel verschil,’ lachte Harold, ‘maar er is een groot verschil
in uiterlijk. Oorbelletjes hangen sierlijk; lipringen steken afschuwelijk uit.’
‘Hm! Dat is een quaestie van smaak, geloof ik. Maar hoe dat zij, ik geef toe, dat
lipringen leelijker zijn dan oorbellen; bovendien maakt het het zoenen wat lastig, om
niet te zeggen onaangenaam, maar ik herhaal wat ik reeds gezegd heb, het gaat alleen
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om het principe. Kijk eens, mijnheer, de wilden, zooals wij ze noemen, dragen koperen
ringen om haar hals, onze vrouwen dragen gouden en koperen kettinkjes. De wilden
dragen enkelbanden, wij armbanden. Zij hebben hoopen ringen om hun teenen, wij
hebben ze aan onze vingers. Sommige wilden scheren hun hoofden, sommigen van
ons hun gezichten. Hun vrouwen hebben een voorkeur voor te korte en te nauwe
kleeren, de onzen hebben spulletjes aan, zoo wijd en zoo lang soms, dat je op geen
vaam afstand durft te komen zonder de kans te loopen erop te trappen en iets van het
zeil mede te nemen. De wilde vrouwen maken haar haar op in de meest phantastische
vormen zoodat de apen hun buiken vast moeten houden van het lachen, als zij het
zien. En wat doen wij in dat opzicht? Sommigen van onze vrouwen hebben kammen
en spelden en linten en bloemen in een bundel ongeveer tweemaal zoo groot als haar
hoofd en op zoo'n manier geschikt, dat het iedere beschrijving tart; en als de apen
haar haar zagen, zouden ze gewoon barsten van het lachen, zoodat het geheele ras
in Afrika zou uitsterven. Neen, mijnheer, ik ben van oordeel, dat we allemaal wilden
zijn.’
Disco zeide de laatste woorden met groote kracht en legde er den nadruk op met
zijn gewonen klap op zijn dij. Dan merkte hij, dat zijn pijp was uitgegegaan, waarom
hij deze onmiddellijk weer aanstak, waarbij hij verluchting gevoelde voor zijn
gevoelens en zelf een schitterende illustratie vormde van zijn opmerkingen over
gewoonten van wilden.
Harold gaf toe, dat er veel waarheid was in wat hij zeide, maar helde toch over tot
de meening, dat van de twee collecties wilden de onbeschaafden het ergste waren.
Disco bleef echter bij zijn opinie. Inmiddels werd Harold's meening eenigszins
gerecht-
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vaardigd door de verschijning van een jongen man, die uit den jungle naar hen
toekwam.
De meeste mannen van het dorp spreidden een grooten trots, zoo niet smaak ten
toon in het opmaken van hun haar. Sommigen droegen het lang en gedraaid in een
vlecht, die op den rug hing; anderen draaiden het zoo stijf, dat het den vorm aannam
van buffelhorens; terwijl nog anderen het in zware golven op hun rug lieten hangen
en velen het geheel of gedeeltelijk in verschillende patronen afschoren. Maar de
jonge dandy, die nu naar hem toekwam, overtrof alle anderen, want hij had zijn haar
in ontelbare kleine staarten gedraaid, die, stijf gemaakt door banden uit de binnenbast
van een boom, rechtuitstaken en in alle richtingen van het hoofd uitstraalden. Zijn
costuum was verder eenvoudig en bestond alleen uit een klein rokje van wit katoen.
Antonio was bij hem.
‘We komen u, namens Kambira, voor een feestmaal uitnoodigen,’ zeide de tolk.
‘In orde,’ antwoordde Disco, opstaande. ‘Voor zulke dingen kan je bij mij altijd
terecht, als je me maar een paar uur tusschentijd geeft. Zeg, Tony, vraag eens aan
dien kerel, waarom hij zoo'n vogelverschrikker van zich maakt?’
‘Hij zegt, dat het mooi staat,’ zeide Antonio met een grijns.
‘Mooi staat? Hm! Vraag hem ook eens waarom de vrouwen die afschuwelijke
pelele dragen.’
Toen de vraag aan den zwarten dandy overgebracht werd, keek hij, blijkbaar
verbaasd over zijn domheid, Disco aan. ‘Omdat het de mode is,’ zeide hij. ‘Zij dragen
het natuurlijk om mooi te zijn. De mannen hebben baarden; vrouwen hebben die niet
en wat voor een soort wezen zou een vrouw zijn zonder pelele. Zij zou een mond
hebben als een man en geen baard.’
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De gedachte aan zoo iets vreeselijks werkte zoo op de lachspieren van den dandy,
dat hij het uitbarstte van het lachen, zoodat al zijn ‘varkensstaartjes’ begonnen te
schudden. De uitwerking van die staartjes was onweerstaanbaar, Harold en Disco en
Antonio lachten op hun beurt tot de tranen hun over de wangen liepen. Dan keerden
zij terug naar het dorp, waar Kambira en de zijnen op hen wachtten.
Onder het feestmaal deelde Harold zijn plannen en wenschen mede aan het
opperhoofd, die blijde was in het vooruitzicht zulke machtige bondgenooten op een
jachtexpeditie te hebben.
De speelsche Obo klauterde intusschen als een zwarte aap over zijn vader heen.
Hij scheen bijzonder veel van zijn vader te houden en daar liefde liefde kweekt, was
het niet te verwonderen, dat Kambira bijzonder gesteld was op Obo. Maar daar Obo
lastig werd, kreeg hij een vriendschappelijken duw van zijn vader, waardoor hij
halsoverkop terecht kwam in een mand gekookt nijlpaardenvleesch. Hij gaf een gil
van schrik en Disco trok hem, druipend van het vet, uit de mand en zette hem op zijn
knie.
‘Kom, kom, gil zoo niet,’ zeide de zeeman, terwijl hij het vet liefderijk afveegde
en de inboorlingen, Kambira incluis, in lachen uitbarstten. ‘Je hebt je toch niet
gebrand, wel?’
Daar Obo niet antwoorden kon, stak Disco zijn vinger in de jus, waaruit de hummel
gered was, en overtuigde zich, dat die niet warm genoeg was, om het kind kwaad te
doen. Dit bleek ook daaruit, dat hij plotseling ophield met huilen, zich van Disco's
knie liet glijden en zijn aanvallen op zijn vader hernieuwde.
Een ei aannemend, dat hem aangeboden was door Yohama, pelde Harold het en
begon door
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bemiddeling van Antonio een gesprek met Kambira.
‘Is de moeder van uw jongen een - He, er zit een kuiken in dit ei,’ riep hij uit,
terwijl hij het aanstoot gevende stuk in het vuur wierp.
Jumbo, die er vlak bij zat, gritste het er vlug uit, grinnikte, stak het in zijn grooten
mond en slikte het in.
‘Dat smaakt met kuikens lekkerder,’ zeide hij.
‘Vraag hem, Antonio, of Obo's moeder nog leeft,’ zeide Harold, terwijl hij een
ander ei probeerde, dat beter bleek te zijn.
In plaats van de vraag zonder verderen commentaar over te brengen, zooals dat
zijn gewoonte was, schudde de tolk zijn hoofd, keek geheimzinnig en fluisterde:
‘Beter dat niet te vragen. Hij heeft zijn vrouw verloren. De slavenjagers hebben
haar eenigen tijd geleden gevangen genomen en weggevoerd, terwijl hij op jacht
was. Hij wordt dol - erger dan een dolle olifant - wanneer hij over haar spreekt.’
Harold ging natuurlijk niet verder op het onderwerp in en vroeg slechts aan Antonio,
of Yohama de grootmoeder van het kind was.
‘Ja,’ zeide Antonio, ‘zij is Kambira's moeder en Obo's grootmoeder - allebei
tegelijk.’
Het feit was, kunnen we bijna zeggen, vanzelf sprekend, want Obo verdeelde zijn
liefde en gunsten uitsluitend tusschen Yohama en Kambira, ofschoon de laatste
ongetwijfeld het grootste gedeelte kreeg.
Tijdens het feestmaal werd bier rondgediend door het kleine mannetje, dat den
avond te voren zoo handig op de viool gespeeld had.
‘Drinkt,’ zeide Kambira gastvrij, ‘ik ben blij mijn blanke broeders hier te zien;
drinkt, het zal je harten verwarmen.’
‘Ja, en het zal ons niet dronken maken,’ zeide Disco, terwijl hij Jumbo's
gemoedsrust verstoorde
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door een knipoogje en een grimas, toen hij de kalebas aan zijn lippen bracht. ‘Op je
gezondheid, Kambira, en de dood aan de slavernij.’
Er valt niet aan te twijfelen, of het opperhoofd en zijn volgelingen zouden daarin
van harte toegestemd hebben, als zij het begrepen hadden, maar op dat oogenblik
was Antonio te druk bezig met een tweeden kalebas, om eraan te denken het te
vertalen.
Het bier, dat lichtrood en dik was als pap, was inderdaad niet sterk genoeg om
dronkenschap te veroorzaken, tenzij men het in zeer groote hoeveelheden dronk;
toch waren sommige mannen er zoo verzot op, dat het hen bracht in den toestand,
welken wij wel eens ‘boven hun theewater’ noemen. Maar op dat oogenblik was de
voorraad brouwsel bijna uitgeput, zoodat matigheid gelukkig de orde van den dag
was.
‘Maar, waarom wasch je je gezicht niet?’ zeide Disco tegen den kleinen violist,
toen deze zijn kalebas nogmaals vol schonk. ‘Het is vreeselijk vuil.’
Jumbo lachte natuurlijk en de kleine musicus, die niet begreep wat gezegd werd,
volgde zijn voorbeeld.
‘Zijn gezicht wasschen!’ riep Antonio lachend. ‘Hij hakte liever zijn hoofd af. De
Manganja's wasschen zich nooit. Lieve hemel, gisteren vroegen de vrouwen nog:
‘Waarom wasch je je? Onze mannen doen het nooit!’ Nu, ze zien er wel naar uit!’
‘Ik weet zeker, dat dat niet gezegd kan worden van Kambira of een van zijn
hoofden,’ zeide Antonio.
‘Misschien niet. Maar sommigen wasschen zich nooit. Op een goeden keer volgt
een man van dezen stam een troep, waar ik bij was. Wat we ook zeiden, hij wilde
niet weggaan, We zeiden, dat
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we hem dood zouden schieten, maar het gaf niets: hij bleef ons volgen. Eindelijk
zeggen we: ‘We zullen je wasschen!’ En waarachtig, hij zet het op een loopen! Precies
een zebra, die een leeuw achter zich ziet! We hebben hem nooit meer teruggezien!’
‘Wat een afschuwelijk leelijke kerel zit daar tegenover Kambira - die man met
zijn half kaal geschoren hoofd!’ zeide Disco tijdens een pauze in het diner fluisterend
tegen Harold.
‘Maar verder een flink gebouwde kerel,’ antwoordde Harold. ‘Zeg, Disco,’ voegde
hij er glimlachend aan toe, ‘jij vindt je zelf nu zeker wel een knappen kerel?’
De zeeman, die inderdaad een knappe zeerob was, antwoordde bescheiden:
‘Nu je het zoo op den man afvraagt, moet ik eerlijk bekennen, dat ik dat wel eens
gedacht heb.’
‘Dan kan je die gedachten gerust van je afzetten, want ik kan je verzekeren, dat
je in dit land als een monster van leelijkheid beschouwd wordt,’ zeide Harold lachend.
‘Volgens het oordeel der negers zijn je kleeren afschuwelijk; ze vinden je beenen
precies olifantspooten, je rooden baard vreeselijk en je blauwe oogen wild - wild!
Stel je voor!’
‘Nu, uw eigen oogen zijn even blauw als de mijne; en ik vermoed niet, dat de
nikkers een gelen baard veel mooier vinden dan een rooden.’
‘Het is maar al te waar; we staan dus niet bijster hoog aangeschreven; maar daar
we niet van plan zijn een Manganja-vrouw te nemen, komt het er niet zoo erg op
aan. Maar wat denk je van ons plan, nu Kambira daarmede accoord gaat?’
‘Het lijkt me heel goed. Wanneer vertrekken we?’
‘Morgen.’
‘Prachtig. Het schikt mij uitstekend.’ De ochtend kwam en met het aanbreken van
den dag
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was de geheele bevolking op, om getuige te zijn van het vertrek der jagers. Te voren
waren in alle richtingen verkenners uitgezonden, om zekerheid te hebben, dat er geen
vijanden of slavenjagers in de onmiddellijke nabijheid waren, terwijl een sterke troep
van de beste krijgers achtergelaten werd om het dorp te bewaken.
Van Harold's troep bleven twee halfbloeds, José en Oliveira, liever achter in het
kamp, terwijl Songolo en Mabruki, de vrije mannen van Quillimane, achterbleven
om nog wat weer op krachten te komen. Chimbolo ging ook niet mede, daar de
wonden op zijn rug nog niet voldoende genezen waren om een zware jachtexpeditie
mede te maken. Alle overigen vergezelden de jagers en van dezen waren de drie
Makololo-mannen, Jumbo, Zombo en Masiko ontegenzeggelijk de dappersten.
Bij het vertrek - iedere man met zijn slaapmat op zijn eigen rug en zijn klein houten
kussen over zijn nek - was er een groot lawaai en geschreeuw en gewensch van succes
van degenen, die achterbleven, maar boven alles uit klonk een schelle kreet van diepe,
radelooze wanhoop. Deze was afkomstig van den kleinen Obo, die eerst op het
allerlaatste oogenblik ontdekt had, dat Kambira zonder hem wegging!
Er was iets zeer aandoenlijks in den kreet van den hummel! Lang nog nadat de
jachtexpeditie de heuvels achter zich gelaten had en doorgedrongen was in de bijna
ondoordringbare jungles van het laagland, snikte hij aan Yohama's breeden boezem.
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Hoofdstuk XII.
Beschrijft een opwindende en succesrijke jachtexpeditie.
Bij den rietrijken oever van een vrij groot meer - waarin tallooze watervogels de
lucht deden trillen door hun gekrijsch en ontelbare kikvorschen een wiegeliedje
kwaakten voor degenen, die sliepen - sloeg Kambira zijn kamp op.
Hij nam daarvoor niet den vochtigen gelijken grond van de koortsgevende
moerassen, maar hij koos voor zijn tijdelijke woning den drogen top van een
boschrijken heuvel, die op het meer uitzag.
De inboorlingen uit den omtrek zeiden, dat er kort geleden olifanten gezien waren
en dat men er steeds buffels en zebra's vond.
Na een marsch van twee lange dagen hadden zij de plek bereikt, zij sloegen hier
in den avond hun kamp op. Den volgenden ochtend begon men met de
voorbereidingen van de expeditie. Verscheidene troepen inboorlingen, gewapend
met pijl en boog en speer, werden in verschillende richtingen uitgezonden, maar de
hoofdtroep was samengesteld uit Kambira en zijn onderbevelhebbers met Harold en
de zijnen.
Zij behoefden niet ver te gaan om wild te vinden. Parelhoenders waren er in grooten
getale en zij, die met bogen gewapend waren, hadden er weldra een groote collectie
van, maar onze rasjagers verspilden hun krachten of hun kruit niet aan dergelijk klein
wild. Apen keken nieuwsgierig tusschen de
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takken door naar de jagers. Naar mate zij verder kwamen zagen zij wilde zwijnen,
elanden, waterbokken en koedoe's in groote kudden; de inboorlingen scheidden zich
af om die te vervolgen, zoodat de troep van Kambira al heel gauw tot ongeveer veertig
man gereduceerd was.
Bij een kleine rivier met diepe en ondiepe vakken komend, zagen zij verscheidene
nijlpaarden met hun lichamen bijna geheel uit het water liggen slapen, zoodat zij den
indruk maakten van zwarte rotsblokken in den stroom. Maar op dezelfde plaats
ontdekten zij versche sporen van olifanten en buffels, waarom de nijlpaarden
ongemoeid gelaten werden, behalve dat Harold een kogel tusschen hen in joeg,
gedeeltelijk om den inboorlingen den knal van een schot te laten hooren en gedeeltelijk
om te zien hoe de dieren daarop reageeren zouden.
Zij sprongen alle dadelijk op en keken om zich heen met blikken van de grootste
verbazing, welke heel veel geleken op die der inboorlingen, die vuurwapenen alleen
van ‘hooren’ kenden. Een tweede schot deed de heele kudde met een zwaren plons
onderduiken.
‘Het is een vreemd land,’ zeide Disco, toen zij weer verder liepen. ‘Kijk daar
tusschen de rotsen die hagedissen eens met hun roode en blauwe staarten en als maar
door wilde mieren etend. Maar ik vermoed, dat de negers ons land nog vreemder
zouden vinden.’
‘Dat zouden ze zeker,’ antwoordde Harold. ‘Stel je voor wat Kambira zou voelen
als hij plotseling midden in Londen gezet werd.’
‘Allo!’ riep Disco, plotseling stilstaan blijvend en wijzend op een der mannen van
de voorhoede, die was gaan liggen en zijn vrienden teekenen gaf halt te houden.
‘Zeker een troep buffels,’ fluisterde Harold,
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terwijl hij zijn geweer spande en vlug vooruit liep met Kambira, die een korte speer
of werpspies droeg.
Toen zij bij een opening in het struikgewas kwamen, zagen zij op nog geen honderd
yards afstand een kleine kudde zebra's.
‘Zal het geweer van den blanke zóó ver dooden?’ vroeg Kambira aan Antonio.
De tolk antwoordde niet, maar wees naar Harold, die bezig was te richten. De
luide knal werd gevolgd door den val van den dichtstbijzijnden zebra. Disco schoot
ook en wondde een tweede, die met zijn kuddegenooten vluchtte.
De inboorlingen gilden het uit van verrukking en Disco juichte van den weeromstuit
mede.
‘Je hebt hem geraakt,’ zeide Harold, die zijn geweer opnieuw laadde.
‘Ja, maar ik heb hem niet buiten gevecht gesteld. Ik geloof, dat ik hem ergens aan
bakboord geraakt heb.’
‘Als je daarmede den linkerschouder bedoelt, dan zal hij waarschijnlijk niet ver
loopen. Hoe vindt Kambira het geweer van den blanke?’ voegde hij eraan toe, zich
omkeerend.
Het opperhoofd knikte goedkeurend en zeide met een ernstig gezicht: ‘Goed, goed;
het is goed - beter dan dit.’ En hij zwaaide zijn werpspies.
Op dat oogenblik kwam een kleine antilope, die door een der andere troepen jagers
opgejaagd was, in hun richting, niet wetend, dat de vijand voor haar was, voor zij
die op dertig yards afstand zag. Zij draaide zich om en vluchtte naar den jungle, maar
de spies, die Kambira gezwaaid had, suisde door de lucht en doorboorde haar hart
voor zij tijd had om te verdwijnen.
‘Schitterend!’ riep Disco geestdriftig. ‘Man, je zou een fortuin maken als
harpoenier, als je op de walvischvangst ging. Allo, daar heb je weer wat
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anders; het krioelt hier. Het lijkt wel of de heele dierentuin leeggeloopen is.’
Terwijl hij het zeide, werden de hoeven van een kudde zware dieren gehoord,
maar het hooge gras en het struikgewas onttrokken hen geheel aan hun blik. De
geheele troep vulde reeds de dichtstbijzijnde opening en kwam nog juist op tijd om
den staart van een dikken buffel in de lucht te zien zwaaien, toen het dier een dekking
zocht.
Nu werd er niet langer gesproken. Alleen reeds de aanwezigheid van groot wild
was opwindend, zoodat slechts een woord van raad, aanwijzing of vraag werd gezegd,
terwijl zij vlug voortliepen.
Terwijl Disco met schitterende oogen voortschreed, zijn geweer in den aanleg,
ieder oogenblik verwachtend iets ergens uit te zien springen, keek hij toevallig even
naar boven en zag hij tot zijn afschuw twee groote slangen in elkaar gekronkeld
tusschen de takken van een boom vlak bij zijn hoofd.
Een gil van schrik uitstootend - want hij had een bijna bijgeloovige vrees voor
slangen - vuurde hij blindelings in de hoogte en sprong dan zoo heftig ter zijde, dat
hij zichzelf en Harold in een boschje doornstruiken, waaruit de lachende inboorlingen
hen slechts met moeite konden redden, deed vallen.
‘Wat heb je, kerel?’ vroeg Harold eenigszins boos.
‘Pas op! Kijk! Vooruit! Een beet zal zeker doodelijk zijn!’ riep Disco, wijzend op
de reptielen.
Harold schoot dadelijk en deed ze beide naar beneden vallen; de inboorlingen
bewerkten ze met stokken en doodden ze weldra.
‘Wees maar niet bang,’ gichelde Antonio. ‘Ze doen niemand kwaad, ofschoon ze
leelijk en groot genoeg lijken.’
Dat was waar. Het waren een paar pythons en de grootste van de twee, een
vrouwtje, was tien voet lang; maar de python is een ongevaarlijk dier.
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Terwijl zij praatten, zagen zij rook opstijgen uit een afgezonderd staand gedeelte
hoog gras en struiken niet ver van den oever der rivier. Kambira vond dit zeer
onaangenaam, daar hij bang was, dat het vuur zich uitbreiden en het wild verjagen
zou. Het bleef echter beperkt tot de plek, waar het begon, maar het dreef een buffel,
die daar een schuilplaats gezocht had, eruit. Jumbo was toevallig vlak voor het dolle
dier, toen het te voorschijn kwam, en aan hem uitsluitend wijdde het zijn aandacht.
Nog nooit in zijn leven had deze lachlievende wilde met grooter energie zijn lenige
beenen gebruikt dan bij die gelegenheid. Een struisvogel zou hem benijd kunnen
hebben, terwijl hij naar de rivier vloog, waarin hij halsoverkop sprong, toen de buffel
nauwelijks zes voet achter hem was.
Natuurlijk schoten Harold en Disco en beide schoten troffen doel, evenals een
speer van Kambira; maar toch keerde het dier, toen het Jumbo zag verdwijnen, zich
plotseling om en stormde woedend den oever op, zijn vijanden in alle richtingen
uiteenjagend. Harold vuurde nogmaals, van een kleine vijftig yards afstand en hoorde
den kogel ploffen, toen hij vlak achter den schouder naar binnen drong; toch scheen
dit, vreemd genoeg, geen andere uitwerking te hebben dan dat het het dier nog doller
maakte. Ook twee volgende kogels deden niet meer.
Deze taaiheid van den buffel is niets buitengewoons; maar die taaiheid is bij
verschillende dieren zeer verschillend. Sommigen vallen dadelijk bij het eerste goed
gerichte schot; anderen sterven heel langzaam. Deze bewuste buffel scheen tot de
laatste soort te behooren. Harold loste nog een schot van achter een boom, nadat hij
zijn geweer geladen had met een ontplofbaren kogel, die uiteenspatte,
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toen hij de ribben van het dier raakte. Het viel neer tot groote voldoening van Disco,
op wien de buffel het op dat oogenblik speciaal gemunt scheen te hebben. De zeeman
bleef dadelijk staan en begon zijn geweer opnieuw te laden en de inboorlingen
kwamen toegesneld, toen Antonio, die voor alle zekerheid in een boom geklommen
was, zich naar beneden liet glijden en dapper naar het liggende dier liep.
Juist toen hij erbij was, sprong de buffel met de lenigheid van een kat op en viel
hem aan. Antonio keerde zich om en liep zóó hard, dat zijn kleine beenen nauwelijks
zichtbaar waren. Hij bereikte een boom en had juist tijd daarin te klimmen, toen de
buffel er tegen rameide als een stormram - hard genoeg om zijn kop en den boom
bijna te versplinteren. Het dier bleef eenige seconden staan, ging dan eenige passen
achteruit, staarde woest naar Antonio en chargeerde dan telkens en telkens weer,
alsof het vastbesloten was of hem uit den boom te schudden of zichzelf een barstende
koppijn te bezorgen, maar een tweede dum-dum-kogel van Harold, die nauwelijks
mikken kon door het lachen, deed het dier levenloos op den grond vallen. Bij elkaar
waren er twee dum-dums en vijf groote geweerkogels noodig geweest om den buffel
te dooden.
‘Dat was een aardig stukje sport,’ zeide Disco hijgend, toen hij zich naast het
gevallen dier bij Harold voegde. ‘Hij was bijna bij mij aan boord, toen u schoot. Ik
ben net den dans ontsprongen.’
‘Dat is zoo,’ zeide Harold, ‘en als die boom niet gegroeid was, waar hij staat, en
stevig gegroeid ook, dan zou hij met Antonio ook korte metten gemaakt hebben.’
‘Bah!’ zeide de tolk met geaffecteerde onver-
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schilligheid. ‘Het was per slot van rekening maar een langzaam dier.’
Disco keek naar Jumbo, wien zijn onderdompeling in het geheel geen kwaad had
gedaan, en kneep zijn rechteroog grappig dicht. Jumbo zette zijn reusachtigen mond
open en barstte in een zoo hevig lachen uit, dat zijn dubbele rij schitterende tanden
zeker voor hem op den grond gevallen zouden zijn, als zij niet zoo wonderbaarlijk
sterk geweest waren.
‘Kom,’ zeide Kambira, die juist aan een paar volgelingen bevel gegeven had bij
het karkas te blijven, ‘we moeten nu probeeren olifanten te vinden.’
‘Hebben we daar kans voor?’ vroeg Disco.
Kambira dacht van wel, omdat er pas in de buurt versche sporen gezien waren,
waarop Disco zeide, dat hij liever op de leeuwenjacht ging, maar Kambira verzekerde
hem, dat die dieren niet zoo makkelijk te vinden en veel gevaarlijker waren, wanneer
zij aangevallen werden. De bloeddorstige zoon van Neptunus moest dat toegeven,
wierp zijn geweer over zijn schouder en volgde zijn leider.
Terwijl de hoofdtroep op die wijze succesvol doordrong, zaten de andere troepen
niet stil, ofschoon zij, daar zij geen vuurwapenen hadden, minder luidruchtig waren.
Zij ging zeer ‘katachtig’ te werk. Een neger kwam, ongezien door hen, dicht bij een
kudde buffels en daar hij gewapend was met een kleinen boog en een koker pijlen,
liet hij zich plotseling op handen en voeten vallen en begon door het lange gras te
glijden.
Nu leeft er in die streken een eigenaardige kleine vogel, die hier speciale aandacht
vraagt. Het is een zeer zonderlinge vogel in zooverre als hij zich opgeworpen heeft
als beschermengel van den buffel. Hij zit heel dikwijls op den nek van dat dier en
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telkens wanneer hij menschen of een ander gevaar ziet naderen, slaat hij met zijn
vleugels en krijscht zóó, dat de buffel, zonder te kijken of te onderzoeken wat er is,
onmiddellijk wegvlucht; en de kleine beschermengel schijnt zich voldoende beloond
te achten met het voedsel, dat hij op den rug van zijn dikken vriend vindt.
Onze geslepen inboorling kende echter de karaktertrekken van dit vogeltje en nam
zijn maatregelen om den vogel om den tuin te leiden in plaats van den buffel. Het
zal misschien eenige verbazing wekken te hooren, dat een kleine boog en pijlen een
krachtig genoeg soort artillerie is, om iets te kunnen uitrichten tegen zulk edel wild,
maar de verbazing zal verdwijnen, wanneer we constateeren, dat de pijlen vergiftigd
waren.
Na tot schotsafstand gekomen te zijn, stond de neger plotseling op en schoot een
pijl af. Het schiettuig ging diep in de zijde van een majestueuzen stier. Het kleine
vogeltje fladderde er krijschte te laat. De stier vluchtte dadelijk in volle vaart, terwijl
de geheele kudde zijn voorbeeld volgde. De neger volgde hem zoo vlug als hij kon,
terwijl zich een aantal andere inboorlingen, die volkomen begrepen wat er gebeurd
was, zich bij hem aansloot. De buffels waren weldra uit het gezicht, maar de negers
volgden het spoor met de onfeilbare hardnekkigheid van het noodlot. Na een langen
loop kwamen zij bij den getroffen stier, die bij zijn makkers achtergebleven was,
waarna zij geduldig wachten, tot het gif geheel uitgewerkt had. Na korten tijd viel
het dier en begonnen de gelukkige jagers het karkas met hun messen te bewerken.
Terwijl zij daarmede bezig zijn, keeren wij terug naar Kambira en zijn vrienden.
Zij waren nog niet ver weg, toen zij een prachtigen waterbok naast een kuil zagen
grazen.
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Kambira legde zijn hand op Harold's schouders en wees er glimlachend naar, wat
men uitleggen kan als: ‘Daar heb je nu een mooie kans!’
Harold schoot en de waterbok viel.
‘Prachtig!’ zeide Kambira.
‘Allo!’ riep Disco.
En dat mocht hij met recht, want op dat oogenblik greep een reusachtige krokodil,
die blijkbaar op den waterkant geloerd had, dezen en trok hem in het water. Het was
echter niet diep en het gewonde dier deed een wanhopigen sprong, sleepte de krokodil
verscheidene yards mede en rukte zich los uit zijn vreeselijke kaken. Dan sprong hij
in den stroom en zwom naar de overzijde, toen een tweede krokodil op hem afkwam,
maar Harold joeg een kogel door zijn leelijken kop, die hem van gedachten deed
veranderen. Hij verdween en de bok zwom terug naar den oever, vanwaar hij gekomen
was. Juist toen hij daar kwam, begaven zijn krachten hem - de mooie kop viel neer
en het lichaam sloeg tegen den grond.
Uit wat hier verteld is heeft men gezien, dat bij deze gelegenheid de geweren het
grootste gedeelte van het werk deden. De inboorlingen, die Harold volgden, hadden
niets te doen dan juichend te kijken, te dansen, hun tanden te laten zien en het wild
te dragen. We kunnen natuurlijk niet verwachten, dat de lezer alle verdere avonturen
wil medemaken, maar het zou onvergeeflijk zijn het hoofdstuk te sluiten zonder
melding te maken van de voornaamste gebeurtenis van den dag, welke een paar uur
na het neerschieten van den waterbok plaats greep.
Het ging als volgt in zijn werk: Toen de jagers moe begonnnen te worden en het
vooruitzicht om nog groot wild te treffen kleiner werd, besloot het opperhoofd naar
het kamp terug te keeren; maar
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Disco voelde zich zoo teleurgesteld, dat hij geen olifant of leeuw gezien had, dat hij
den wensch te kennen gaf de jacht met een kleinen, uitgelezen troep voort te zetten.
Harold lachte om het denkbeeld, dat de zeeman zoo'n troep aanvoeren zou, maar
maakte geen bezwaar, ofschoon hij liever niet met zijn vriend medeging, daar hij er,
zooals hij zeide, genoeg van had en graag in het kamp een lang gesprek met het
opperhoofd wilde hebben.
‘Kijk eens, mijnheer,’ zeide Disco, zijn geweer streelend, ‘we zijn om zoo te
zeggen midden in een school goede visschen gekomen en je weet niet hoe gauw zij
het in hun kop krijgen het anker te hijschen en naar een ander terrein koers te zetten.
Daarom zeg ik: probeer zooveel mogelijk te vangen, zoolang je de kans hebt.’
‘Maar je kan morgen of overmorgen net zoo goed een kans krijgen.’
‘Daar zijn we niet zeker van, mijnheer. De dag van morgen komt nooit, zeggen
ze. Ik wou vandaag graag een leeuw of een olifant de volle laag geven en daarom ga
ik er op af en zeg: ‘Wie monstert er bij mij aan?’
Zoodra den anderen bekend gemaakt was wat ‘aanmonsteren’ was, sloten de drie
Makololo-mannen en de Somali-negers, Nakoda en Conda, en ongeveer twaalf
inboorlingen, gewapend met speren, zich dadelijk bij hem aan. Disco's eigen mannen
waren met hun geweren gewapend. Antonio, dien Harold noodig had, ging naar het
kamp terug; maar dat was iets van weinig beteekenis, aangezien Jumbo en zijn
stamgenooten genoeg Engelsch kenden om als tolken op te treden.
Disco ging hun natuurlijk voor, daar hij er vast van overtuigd was, dat geen neger
een blanken zeeman kan evenaren in het sturen, hetzij te land of ter zee. Hij stuurde
bij de zon en sloeg geen be-
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paalden koers in; hij liet zich voornamelijk leiden door den vorm van het terrein en
het uiterlijk van den jungle.
Jumbo grinnikte heel wat om den ernst, waarmede hij zijn bevelen gaf, en de
zelfbewuste stappen, waarmede hij vooruit stapte. Hij zou nog meer gegrinnikt
hebben, en misschien wel in lachen uitgebarsten zijn, als hij geweten had, dat de
trappen, die Disco nu en dan tegen een dikke struik gaf, gegeven werden in de hoop,
dat daardoor een leeuw opgeschrikt zou worden!
Toen zij eindelijk boven op een verhevenheid kwamen, die betrekkelijk vrij was
van kreupelhout, zag Disco een schouwspel, dat hem op handen en voeten deed
neervallen, als had hij een schot in zijn zij gekregen.
Niet meer dan vijftig yards verder was een kudde vrouwelijke olifanten met haar
kalveren kalm aan het grazen in de vlakte daaronder.
‘Stop!’ zeide Disco heesch fluisterend, terwijl hij tegelijkertijd achter een struik
kroop en den anderen zenuwachtige teekenen gaf met de grootste voorzichtigheid te
naderen.
‘Wat ziet hij?’ vroeg Jumbo fluisterend, terwijl hij naar den opgewonden leider
kroop.
Een antwoord was niet noodig. Een blik over de streek was voldoende.
‘Zoo stil als muizen, jongens.’ zeide Disco, toen allen om hem heen gekropen
waren en de olifanten zagen. ‘Houdt je geweren gereed en als iemand den trekker
durft overhalen voor ik het bevel geef, zal ik hem kielhalen!’
De mannen gingen liggen en mikten.
Het leven, dat de jagers maakten, trok de aandacht van de dichtstbijzijnde olifant
en met echt moederlijk verstand, trok zij haar jong ter bescherming tusschen haar
voorpooten.
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‘Schieten we in het midden van de kudde?’ vroeg Zombo vlug.
‘Geen quaestie van,’ fluisterde Disco. ‘Iedereen mikt op de dichtstbijzijnde - die
langszijde van ons ligt, met haar jong onder haar boeg. Nu - opgelet - aan - vuur!’
‘Pang’ klonken de geweren; òp gingen de slurven en staarten der olifanten, groote
en kleine, en weg vluchtte de geheele kudde in grooten angst. Maar het gewonde
dier viel plotseling op zijn knieën, sprong dan op en liep met moeite verder.
Inmiddels sprong Disco, die slechts één schot met zijn dubbelloopsch geweer
gelost had, over de struiken en rende voorwaarts in een tempo, dat hem eenige
seconden gelijk deed blijven met de snelvoetige inboorlingen. De olifanten lieten
hen echter allen makkelijk achter zich en het leek alsof de geheele zaak met een
teleurstelling zou eindigen, toen het gewonde dier weer struikelde.
‘Halt!’ riep Disco met donderende stem.
Hij knielde tegelijkertijd, mikte en vuurde.
Of het het laatste schot was of het gevolg van bloedverlies, kunnen we niet zeggen,
maar het zware dier rolde op zijn zijde en stierf.
Te zeggen, dat de inboorlingen voor een oogenblik dol werden, zou slechts een
flauw denkbeeld geven van wat er nu plaats greep, omdat weinig lezers de verrassende
macht van den neger, om uitdrukking te geven aan de grillen van krankzinnigheid,
hunnen beseffen. We zullen er ons toe bepalen te zeggen, dat zij juichten, lachten,
huilden, schreeuwden, dansten en gilden - en de rest aan de phantasie overlaten.
‘Nou ophouden met dat brullen. Zet een stop op jullie blaasbalg!’ zeide Disco met
een bootmansgebrul, dat het lawaai werkelijk deed verstommen. ‘Snijdt uit naar het
kamp en brengt Kambira en
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alle jongens hier met al de messen en borden, die je bij elkaar kan krijgen, want deze
berg vleesch moet zoo gauw mogelijk aan stukken gesneden worden en de zon gaat
dadelijk naar bed. Laat nou eens zien hoe je je zwarte beenen zwaaien kan. Ik zal de
wacht houden bij het karkas. Als iemand ernaar komt kijken - een leeuw bijv. - des
te erger voor den leeuw!’
Terwijl Disco rookende de wacht hield bij het karkas, snelden de inboorlingen
naar het kamp en kwamen na betrekkelijk korten tijd met Harold, Kambira en hun
makkers terug. De inboorlingen maakten zich gereed om de reusachtige massa vleesch
te gaan ‘aansnijden’ en dat was inderdaad een verrassend schouwspel. Eerst stonden
de mannen in doodsche stilte om het karkas, terwijl Kambira een soort speech hield,
waarin hij nauwkeurig de speciale deelen van het dier aanwees, die toegewezen
moesten worden aan de hoofdmannen van de verschillende vuren, waaruit het kamp
samengesteld was - de linkerachterpoot en de deelen om de oogen vielen ten deel
aan de Engelsche gasten. Nadat dat alles geregeld was, werd het bevel gegeven tot
‘opensnijden’ en onmiddellijk barstte de opgewondenheid, die tot dusverre bedwongen
was, met tienvoudige heftigheid los. De inboorlingen schenen niet in staat hun
gevoelens van verrukking te onderdrukken, toen zij met speren en messen het karkas
begonnen te bewerken. Zij gilden en dansten van blijdschap. Sommigen vielen den
kop aan, anderen de zijden - over het dier heen springend of er op gaande staan, ten
einde des te beter te kunnen ‘werken’; sommigen liepen telkens gillende weg met
massa's bloederig vleesch, gooiden het op het gras en gingen meer halen; terwijl
anderen, na het karkas opengesneden te hebben, erin sprongen en erin rondwentelden
in
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een begeerte om bij het kostbare vet te komen en dat eruit te snijden.
‘Neen,’ zeide Disco met een vroolijken grijns tegen Harold, ‘iets dergelijks heb
ik nog nergens gezien. Het opensnijden van een Groenlandschen walvisch is er
kinderspel bij.’
‘Hm, hm,’ zeide Harold, zijn lachen onderdrukkend en een opgewonden neger bij
den schouder grijpend, ‘we gaan hier niet vechten.’
Dit sloeg op twee negers, die het toevallig voorzien hadden op hetzelfde stuk
vleesch en daar nu zóó heftig over twistten, dat zij handgemeen dreigden te worden;
maar nadat zij een gedeelte van hun overvloedige energie in woorden geuit hadden,
vlogen zij naar het karkas - terug, om de rest te besteden aan hun dooden vriend.
Plotseling werd er binnen in het karkas een gil van pijn gehoord. Het volgende
oogenblik sprong Zombo er bebloed en woedend uit en stak zijn rechterhand op.
Terwijl hij aan den binnenkant voelde naar het vet, had een van zijn al te geestdriftige
kameraden buiten zijn mes wat onvoorzichtig gehanteerd, door het vleesch gestoken
en Zombo's linkerhand leelijk geraakt. Hij werd echter makkelijk gekalmeerd; Harold
verbond de wond met een stuk katoen en Zombo ging weer even dapper aan het
werk.
In een wonderbaarlijk korten tijd waren tonnen vleesch uitgesneden en onder de
troep verdeeld en vóór het daglicht geheel verdwenen was, waren de jagers op den
terugweg naar het kamp, terwijl een troep hyena's en andere vleescheters zich te goed
deden aan de overblijfselen van den olifant.
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Hoofdstuk XIII.
Het kamp en het avondmaal - discussies, politieke en andere - Kambira
krijgt een schrik en onze reizigers worden verbijsterd.
Wenden we ons nu tot een vrediger tooneel. Het kamp is bijna rustig, de sterren
tintelen helder in den hooge, de vuren gloeien somber. De inboorlingen hebben zich
uitgestrekt op hun slaapmatten en hun wollige hoofden neergelegd op hun kleine
houten kussentjes. De eenigen, die zich nog bewegen, zijn Harold Seadrift en Disco
Lillihammer - de eerste is bezig aanteekeningen te maken in een klein boekje, de
tweede blaast kringetjes uit zijn onafscheidelijke pijp en kijkt met belangstelling naar
zijn schrijvenden vriend.
‘Zij weerden zich aardig dapper, toen zij er mede bezig waren, sir,’ zeide Disco,
zinspelende op het avondmaal, toen hij zag, dat zijn metgezel opkeek, ‘maar ze waren
gauwer zat dan ik verwacht had.’
‘Ja, het heeft niet heel lang geduurd,’ antwoordde Harold eenigszins verstrooid,
terwijl hij weer verder schreef.
Opdat de lezer zich niet ten onrechte zou voorstellen, dat het souper afgeloopen
is, is het noodig hun een paar bijzonderheden te vermelden.
Toen de negers na hun expeditie in het kamp teruggekeerd waren, hadden zij een
aanvang gemaakt met braden en koken met een energie, die de chefs de cuisine van
beroemde eerste klas hotels
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verbaasd zou hebben. Nadat zij zich te goed gedaan hadden op een wijze, die
beschaafde volken misschien gevaarlijk zouden gevonden hebben, waren zij een
luidruchtigen dans begonnen, geaccompagneerd door stentor-liederen, die hen spoedig
in een toestand gebracht had van wezens, die rust hard noodig hebben. Het principe,
dat verleiding overwonnen wordt door eraan toe te geven, volgend, waren zij dadelijk
gaan slapen.
In dit stadium van den nacht verbeeldde Disco zich ten onrechte, dat het souper
geëindigd was. Enkele minuten na zijn opmerking en voor zijn neuswarmer uitgerookt
was, werd de een na den ander wakker, geeuwde, stond op, om de vuren op te rakelen,
en hing de potten er boven. In minder dan een kwartier was het geheele kamp in
beweging en vermengden het borrelen van potten, die nog geen tijd gehad hadden
om af te koelen, en het sissen van vet, dat nog niet hard geworden was, zich met de
liederen, waarvan de echo's nog trilden in de hersens van de wilde bewoners van den
omringenden jungle.
Het braden, koken en eten begon met evenveel energie alsof het feestmaal pas een
aanvang genomen had.
Nadat Kambira wakker geworden was, gaf hij bevelen aan een van zijn mannen,
die een der olifantspooten bracht en dien op Harold's vuur begon te koken. Kambira
en Disco zaten met Antonio en Jumbo om hetzelfde vuur.
Dicht naast hen was een gat in den grond, dat een klein vuur bevatte; de sintels
daarvan werden opgerakeld en met nieuwe brandstof aangevuld. Toen de binnenzijde
goed verhit was, werd de olifantenpoot daarin gezet en bedekt met heete asch en
aarde, waarna boven het geheel een tweede vuur aangelegd werd.
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Harold, die met eenige verbazing naar dat alles keek, vroeg door bemiddeling van
Antonio aan Kambira: ‘Voor wie kookt u dat?’
‘Voor onze blanke gasten.’
‘Maar we hebben al gegeten,’ zeide Harold, ‘we hebben al zooveel als we konden
verorberd van de slurf en de tong, die allebei heel lekker waren - waarom nog meer
klaar maken?’
‘Dit is niet voor van nacht, maar voor morgen,’ antwoordde Kambira glimlachend.
‘Die poot moet den heelen nacht koken.’
Dit was een voldoende verklaring en inderdaad eischte de aard van den schotel,
dat hij goed gaar moest zijn. Toen zij er den volgenden morgen van moesten eten,
wisten zij, dat het volgens Disco's uitdrukking ‘prima waar’ was. Maar toch leerden
zij uit ervaring, dat, wilden zij geen last krijgen van gal, na een olifantspoot een lange
marsch noodig was.
Inmiddels was het doen en laten van de inboorlingen voorloopig voedsel genoeg
voor onze reizigers. Evenals andere menschelijke wezens, bleken zij een
verschillenden smaak te hebben. Sommigen prefereerden gekookt vleesch, anderen
gebraden; heel enkelen pap van mapirameel. Het meel was uitstekend, maar de pap
liet door het koken te wenschen over. Het bleek, dat in Afrika, evenals in Engeland,
de vrouw uitmunt in het koken. In ieder geval werd het, mapirameel door haar beter
bewerkt dan door de mannen. Thans wierpen de jagers het meel er bij handenvol in,
zoodra het water heet was, totdat het te dik werd, om geroerd te worden, waarna het
van het vuur genomen werd en een man den pot vasthield, terwijl een tweede met
den potlepel roerde, om te voorkomen, dat de stevige massa aanbrandde. Zoo werd
het in reusachtige hoeveelheden toebereid en gegeten. Geen
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wonder, dat dansen en overvloedig transpireeren als een noodzakelijke aanvulling
voor een diner beschouwd werden.
Na de tweede afdeeling van het souper - vóór het aanbreken van den dag volgenden
er nog drie! - werden enkele mannen om het vuur naast dat van Kambira in een zóó
heftig twistgesprek gewikkeld, dat de nieuwsgierigheid van Disco en Harold opgewekt
werd, waarom zij Antonio wat er gezegd werd lieten vertalen. De hoofdzaak kwam
hierop neer.
Er zaten ongeveer twaalf inboorlingen om het vuur, maar twee hunner voerden
voornamelijk het debat. Een was een groote man met een platte neus; de ander was
klein en had een groot hoofd met kroeshaar.
‘Houd je mond,’ zeide de Platneus. ‘Je tong is veel te lang.’
‘Bah! Jouw hersens zijn te kort,’ antwoordde Kroeskop minachtend.
De vraag, waarover het debat liep, was of de twee teenen van den struisvogel de
duim en wijsvinger van den mensch of de pink en de ringvinger waren. Maar binnen
enkele minuten veranderde het onderwerp geleidelijk - en eenigszins onverklaarbaar
- in quaesties van politieken aard, want, hoe vreemd het ook klinkt, in het wilde
Afrika wordt de politiek even geestdriftig en ongetwijfeld met evenveel kennis van
zaken besproken als in het beschaafde Engeland.
‘Wat zeg je?’ vroeg Platneus, toen hij een paar geprevelde opmerkingen van
Kroeskop in zake het wanbestuur van opperhoofden hoorde. Natuurlijk waren ook
hier de aanwezigen buitengesloten.
‘Opperhoofden nergens nuttig voor - absoluut nergens voor!’ zeide Kroeskop zóó
heftig, dat de mannen van de dichtstbijzijnde vuren ophielden met praten en begonnen
te luisteren.
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‘Nergens nuttig voor?’ riep Platneus met zulk een heftigheid, dat de aandacht van
het geheele kamp getrokken werd.
‘Neen!’ antwoordde Kroeskop nog energieker. ‘Heelemaal niet. We zouden onszelf
beter kunnen regeeren; wat heb je dus aan hen? Het opperhoofd wordt dik en heeft
vrouwen in overvloed; maar wij, die al het zware werk doen, lijden honger en hebben
maar één vrouw, misschien heelemaal geen. Dat is verkeerd, slecht, onrechtvaardig.’
‘Jij weet heelemaal niets,’ antwoordde Platneus, die een loyaal onderdaan was.
‘Is het opperhoofd niet de vader van het volk? Kan er een volk zijn zonder een vader,
hè? God heeft het opperhoofd gemaakt - wie zegt, dat het opperhoofd niet wijs is?
Hij is wijs, maar zijn kinderen zijn groote dwazen!’
Kambira knikte goedkeurend en glimlachte bij deze woorden en er was een
algemeene neiging van de meesten onder het gehoor om te applaudisseeren.
Het was amusant den ernst en de vrijheid te zien, waarmede mannen van den
laagsten stand de meeningen van hun meerderen bij deze gelegenheden bestreden.
Niet in staat zich op andere tijden of op andere wijzen op den voorgrond te brengen,
grepen zij gretig de gelegenheid aan om het met hun tongen te doen en evenals hun
beschaafde collega's deden zij dat spottend bescheiden.
‘O,’ riep een dezer tegen Platneus, ‘we zijn kleine kinderen, wij houden ons nog
vast aan onze moeders; wij kunnen niet alleen loopen, wij weten heelemaal niets;
maar op dit punt weten we, dat jullie oude mannen spreken als onnoozele kinderen.
We hooren nooit zulken onzin - nooit!’
Er werd geen notitie van hem genomen, maar Kroeskop, wiens woede hevig
geprikkeld werd door de gladheid van tong van zijn tegenstander riep:
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‘Je kan niet bewijzen wat je zegt.’
‘Dat kan ik best,’ antwoordde Platneus, ‘maar je hebt geen hersens om het te
begrijpen.’
Dit laatste was te veel voor den armen Kroeskop, die opsprong, stotterde en uitriep:
‘Kan je dan harder loopen dan ik?’
‘Ja - ja - ja!’ hijgde Platneus, ook opspringend.
Als twee opgejaagde geitenhokken vlogen ze weg en liepen een mijl; dan keerden
zij om en kwamen badend in hun zweet terug; de kleine Kroeskop ver voor den
grooten man, heel blij, dat hij zijn tegenstander in een wedloop, zij het ook niet in
een debat, overwinnen kon. Op die wijze werd de vrede hersteld.
Terwijl deze discussies gehouden werden, zag Disco, dat nu en dan hyena's bij
den rand van de struiken om hen heen slopen, alsof zij gaarne aan het feestmaal
wilden deelnemen, wat ongetwijfeld het geval was.
‘Doen ze wel eens kwaad?’ vroeg hij aan Antonio.
‘Neen, het zijn laffe dieren; hij valt menschen aan, wanneer zij slapen of dood
zijn, maar anders niet. Wilt u er mij een zien vangen?’
‘Graag, als je dat kan,’ antwoordde Disco met een eenigszins minachtenden blik
op zijn vriend, die in sommige opzichten zooveel op hyena's geleek.
‘Ga dan mee!’
Zij gingen samen een eindje den jungle in en bleven onder den tak van een grooten
boom staan. Daaronder hing Antonio een stuk rauw vleesch en wel zóó hoog, dat
een hyena er alleen bij kon komen door er naar te springen. Vlak er onder zette hij
een korte speer met de punt naar boven in den grond.
‘Ga nu mee terug naar het vuur. Heel gauw zal je wat hooren.’
Antonio had gelijk. Kort daarna werd een scherpe
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gil gehoord en toen naar zij naar de valstrik liepen, vonden zij daar een hyena in
doodstrijd. Hij was naar het vleesch gesprongen, had het gemist en was in de speer
terecht gekomen.
‘Nou, ik moet zeggen, dat de kerels op deze breedten slim zijn,’ zeide Disco,
terwijl hij weer bij het vuur ging zitten.
Inmiddels werd er weer woest gedanst; dus stopte Disco, daar het toch onmogelijk
geweest zou zijn, om te slapen, zijn pijp weer en amuseerde zich er mede om te
kijken naar het intelligente gelaat van Kambira, die aan den anderen kant van het
vuur ‘bang’ zat te rooken.
‘Ik zou wel eens willen weten,’ zeide Harold, die, leunend op zijn rechterarm, in
het vuur lag te staren, ‘wat er van Yoosoof geworden is.’
‘Dacht u, dat hij verdiende hierin geschoven te worden?’ vroeg Disco naar het
vuur wijzend.
‘Dat niet precies,’ antwoordde Harold lachend, ‘maar ik heb dikwijls aan den
schavuit gedacht en mij afgevraagd waar hij is en wat hij nu doet. Ik heb soms ook
aan dat jonge meisje, Azinte, gedacht, arm kind. Zij -’
Hij hield plotseling op en keek met eenige verbazing en vrees naar Kambira, die
plotseling zijn pijp had laten vallen en hem aanstaarde op een manier, die niet
beschreven kan worden. Disco zag de verandering ook en wilde juist iets zeggen,
toen Kambira over het vuur sprong en Harold bij den arm greep.
Er was echter in die beweging iets, dat iedere gedachte aan een aanval verjoeg,
daarom bleef hij stil liggen.
‘Wat is er, Kambira?’ vroeg hij.
‘Antonio,’ riep het opperhoofd met een stem, die den tolk onmiddellijk bij hem
bracht, ‘welken naam heeft de blanke daar gezegd?’
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‘Azinte,’ zeide Harold, die rechtop ging zitten.
Kambira ging ook zitten, trok zijn knieën tot zijn kin op en sloeg zijn handen erom
heen.
‘Vertel me alles wat je van Azinte weet,’ zeide hij op zachten toon.
Het was duidelijk, dat Kambira een machtig gevoel trachtte te onderdrukken, want
zijn gezicht, hoe zwart het ook was, toonde een zekere bleekheid, en zijn lippen
waren dicht op elkaar gedrukt. Harold vertelde het weinige, dat hij van het arme
meisje wist - zijn ontmoeting met haar in de hut van Yoosoof; Disco's hartelijkheid
voor haar en het daarop gevolgde weggaan met den Arabier.
Kambira bleef roerloos zitten tot hij klaar was met zijn verhaal.
‘Weet je waar zij naar toe is gegaan?’ vroeg hij.
‘Neen, dat weet ik niet; maar zij was niet in de boot met de andere slaven, toen
wij wegzeilden, waaruit ik opmaak, dat zij waarschijnlijk op de kust gebleven is.
Maar waarom ben je zoo nieuwsgierig naar haar, Kambira?’
‘Zij is mijn vrouw,’ prevelde het opperhoofd binnensmonds en terwijl hij het zeide,
kwam er een beslist duivelsche uitdrukking op zijn gelaat.
Eenige minuten heerschte er een doodsche stilte, want Harold en Disco voelden
intuïtief, dat hier geen troost te bieden was.
Dan hief Kambira zijn hoofd op en een glimlach verjoeg de duivelsche uitdrukking,
terwijl hij zeide:
‘Je bent hartelijk geweest voor Azinte; wil je het ook voor mij zijn?’
‘We zouden den naam Engelschen onwaardig zijn, als we neen daarop
antwoordden,’ zeide
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Harold, terwijl hij keek naar Disco, die goedkeurend knikte.
‘Prachtig. Wil je me dan meenemen naar de kusten van het groote zoutmeer? Wilt
je me tot je dienaar, je slaaf maken?’
‘Heel graag wil ik je meenemen als vriend. Ik behoef je niet te vragen waarom je
gaan wilt. Je gaat Azinte zoeken.’
‘Ja,’ riep het opperhoofd, opspringend en zich in zijn volle lengte oprichtend, ‘ik
ga Azinte zoeken. Op, mannen! Jullie hebt voor vannacht genoeg feest gevierd en
geslapen. Wie weet of de slavenjagers niet bij onze hutten zijn, terwijl wij hier niets
doen? Op! Laten we gaan!’
Kampen van wilden worden vlug opgeslagen en nog vlugger opgebroken. In enkele
minuten hadden de gehoorzame jagers hun bezittingen bij elkaar gepakt en binnen
een kwartier was de geheele troep op den terugweg door den ongebaanden jungle.
Toen zij in het inboorlingendorp terugkwamen, vonden zij alles in de grootste
rust. Onze held was het met zichzelf niet eens of hij dadelijk naar de kust teruggaan
dan wel verder het binnenland intrekken moest. Aan den eenen kant verlangde hij
er zeer naar meer van het land en zijn inwoners te zien; anderzijds snakte Kambira
ernaar dadelijk naar de kust te gaan, om zijn verloren vrouw te zoeken en drong er
sterk bij hem op aan dadelijk te vertrekken.
Het opperhoofd was op dat punt vrijwel een uitzondering. De meeste Afrikaansche
potentaten hebben verscheidene vrouwen en zouden bij het verlies van een harer
troost gevonden hebben bij de anderen. Maar Kambira had er blijkbaar nooit aan
gedacht na het verlies van Azinte een andere vrouw te nemen en de eenige troost,
dien hij had,
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was zijn kleine jongen, die in enkele opzichten een sterke gelijkenis met zijn moeder
vertoonde.
Maar hoewel Harold groote sympathie voor den oude gevoelde en een heel eind
uit zijn koers gegaan zou zijn om hem te helpen, voelde hij toch, dat de zaak bijna,
zoo niet geheel hopeloos was. Hij had er geen flauw denkbeeld van naar welk gedeelte
van de kust Azinte gebracht was. Voor zoover hij wist, zou zij al lang naar de
Noordelijke markten verscheept zijn en was zij thans, terwijl hij over haar sprak,
waarschijnlijk in den een of anderen Arabischen harem. Afgezien van de
onwaarschijnlijkheid, dat Kambira ooit hooren zou wat er van zijn vrouw geworden
was, bestond nog de groote moeilijkheid om een bepaald plan de campagne te maken
voor het opperhoofd zelf, daar het vrij zeker was, dat hij, zoodra hij niet meer onder
de bescherming van de Engelschen was, in de handen der Arabieren of Portugeezen
vallen en tot slaaf gemaakt worden zou.
Veel van dit alles durfde Harold niet aan hem vertellen. Hij legde echter vrij sterk
den nadruk op de laatste mogelijkheid, zonder dat hij daar echter veel succes mede
had. Den dood, zoo antwoordde Kambira, vreesde hij niet en slavernij kan makkelijk
door den dood vervangen worden.
‘Helaas, niet zoo makkelijk als je denkt,’ zeide Harold, wijzend op Chimbolo,
wiens droevige geschiedenis hij gehoord had. ‘Zij zullen alle soorten van martelingen
beproeven vóór zij je dooden.’
Chimbolo knikte en knarsetandde woest, toen dat gezegd werd.
Maar Kambira liet zich niet afschrikken; hij bleef onverschillig voor wat zij met
hem zouden doen. Azinte was als het leven voor hem en om haar te zoeken, zou hij
alles wagen.
Harold wist echter te bewerken, dat hij nog een
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maand zou wachten tot hij Chimbolo's stam bezocht had, waarna hij terugkomen
zou, om hem mede te nemen naar de kust.
Den volgenden dag werd de onderzoekingstocht voortgezet. Kambira ging enkele
mijlen met zijn vrienden mede en nam dan afscheid.
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Hoofdstuk XIV.
Kampeeren en reizen in tropisch afrika.
Met zonsondergang hielden de reizigers halt in een bijzonder wilde streek en sloegen
hun kamp op onder de bescherming van een reusachtigen apenbroodboom.
Twee vuren waren spoedig aangelegd, waarom de inboorlingen vlug een maaltijd
gereed maakten, terwijl van de leiders de een ging zitten schrijven en de ander rookte.
‘Nou, mijnheer,’ zeide Disco, nadat hij een paar trekjes gedaan had, ‘u schijnt
bijzonder veel van schrijven te houden. U valt iederen avond op dat journaal aan
alsof het uw testament was en u niet gelukkig zoudt kunnen sterven zonder het te
teekenen met uw bloed.’
‘En betere bezigheid, niet, dan een schoorsteen van mijn mond te maken?’
‘Kom, mijnheer, wees niet zoo hard tegen de pijp van een armen kerel. Al vindt
u het niet lekker, dan is er toch tegen de pijp niets te zeggen.’
‘Hoe weet je, dat ik het niet lekker vind?’
‘Hoe? Wel, als dat het geval was, zoudt u toch rooken.’
‘Vondt jij het den eersten keer lekker?’
‘Nou, dat kan ik niet bepaald zeggen.’
‘Welnu, als dat zoo is, dan bewijst dat, dat het niet natuurlijk is om te rooken, en
waarom zou ik een onnatuurlijke en nuttelooze gewoonte aannemen?’
‘Nutteloos! Hoe kunt u het zeggen, mijnheer?
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Bedenk alleen maar eens wat een genot u mist door niet te rooken! Ik zou het zonder
mijn neuswarmertje niet kunnen uithouden. Maar laten we niet verder moraliseeren;
daar kan ik niet goed tegen en het zou het genot van mijn pijp bederven.’
‘Goed, ik zal je sparen,’ zeide Harold, ‘te meer, daar ik zie, dat het souper bijna
-’
Op dat oogenblik liet Antonio. die naar een stroompje gegaan was, dat dichtbij
kabbelde, een vreeselijken gil hoorde en kwam met een van angst groen gezicht naar
het kamp hollen.
‘O!’ hijgde hij. ‘Een leeuw! Vlug! De geweren!’ Iedereen sprong op en greep zijn
geweer.
‘Waar ongeveer?’ vroeg Disco, trillend van opwinding en gereed om in den jungle
te springen en beide loopen op alles, wat zich zou voordoen, te ledigen.
‘Neen, neen, ga niet,’ riep Antonio angstig, ‘wees voorzichtig!’
Deze vermaning tot voorzichtigheid werd herhaald door Chimbolo, die zijn hand
op Disco's arm legde en hem zoo ernstig aankeek, dat hij het noodig achtte zijn
geestdrift te temperen.
Inmiddels bracht Antonio met vlugge stappen Harold naar een punt in het
struikgewas, vanwaar hij twee schitterende, phosphoresceerende dingen zag, die
volgens den tolk leeuwenoogen waren.
Harold bracht zijn geweer aan zijn schouder om aan te leggen, maar liet het weer
vlug zakken, want hij was overtuigd, dat geen leeuw zijn oogen zoover van elkaar
kon hebben, als zijn kop niet zoo groot was als die van een olifant.
‘Onzin, Antonio,’ zeide hij lachend. ‘Dat kan geen leeuw zijn.’
‘Het is wel een leeuw, vast!’ antwoordde Antonio beslist.
‘We zullen zien.’
Harold schoot en Antonio keerde zich om en
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vluchtte in de verwachting, dat het gewonde dier hen zou aanvallen. Harold zelf
verwachtte ook zoo iets en trok zich bij wijze van voorzorg achter een struik terug,
maar toen de rook opgetrokken was, zag hij, dat de twee vurige oogen nog even strak
naar hem staarden als daarvoren.
‘Poeah!’ riep Disco uit, langs hem heen komend. ‘Ik weet wat het is. Ik heb ze in
de West zoo dikwijls gezien!’
En met die woorden liep hij regelrecht naar den zoogenaamden leeuw, raapte een
paar glimwormpjes op en bracht ze naar het kamp, tot groot vermaak van de mannen
en speciaal van Jumbo, en tot groote verlegenheid van den dapperen tolk, die, trouw
aan zijn onveranderlijke gewoonte, toen er gevaar dreigde, in een boom geklommen
was.
Dit incident gaf tijdens het souper aanleiding tot gepraat en gelach, waaraan
Antonio, die zich volstrekt niet schaamde, hartelijk mede deed, en Chimbolo maakte
van deze gelegenheid gebruik om Disco zijn roekeloosheid onder het oog te brengen
en zeide hem, dat het onmogelijk was 's avonds of 's nachts een leeuw in den jungle
te dooden en dat het, als hij hun een bezoek mocht brengen, het verstandigst zou zijn
hem zijn gang te laten gaan en het aan het kampvuur over te laten hem op een
eerbiedigen afstand te houden. Waarop Disco antwoordde, dat hij niet geloofde, dat
er leeuwen in Afrika waren, want hij had een heele boel van hen gehoord en ver
gereisd, maar hij had nog nooit het geluid van hun stem gehoord en verwachtte niet
het te zullen hooren.
Vóór echter de avond verstreken was, werd Disco gedwongen tot de erkentenis,
dat hij zich vergist had, want een echte leeuw kwam naar het kamp geslopen en
begroette hem met een gebrul, dat alle leden der troep en vooral degenen, die het
voor
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het eerst hoorden, met diep ontzag vervulde. Onmiddellijk sprongen allen op en
grepen hun wapenen.
Denkend aan Chimbolo's vroegere waarschuwing probeerden noch Harold noch
Disco hem te naderen; maar zij keken hun wilden vriend aan, om hem raad te vragen.
Nu heerscht in sommige deelen van Afrika het volksgeloof, dat de zielen van
afgestorven opperhoofden overgaan in leeuwen en deze heilig maken, en verscheidene
leden van Harold's troep, waaronder Chimbolo, geloofden dat ook. Uit de grommende
en verscheurende geluiden, die uit het kreupelhout kwamen, wist hij, dat de leeuw
in quaestie een gedeelte van hun buffelvleesch verslond, dat aan den tak van een
dichtbijstaanden boom gehangen was, doch niet dicht bij het vuur genoeg, om
zichtbaar te zijn. Chimbolo ging wat dichter naar de plek, waar hij was, en gaf hem
tot groot vermaak van onze reizigers een flinken uitbrander.
‘Je noemt je een opperhoofd, niet?’ zeide hij streng. ‘Wat voor een opperhoofd
kan je zijn, om zoo in den donker te komen rondsluipen en ons buffelvleesch te
stelen! Schaam je je niet? Een mooi opperhoofd; je bent precies een aaskever en
denkt alleen aan je zelf; je hebt niet het hart van een opperhoofd. Waarom maak je
geen jacht op je eigen voedsel? Je moet een steen in je borst hebben en geen hart!’
‘Dat is heel bloemrijke taal, maar het schijnt geen indruk op hem te maken,’ zeide
Disco kalm glimlachend, toen de leeuw, die al etende steeds door gegromd had,
Chimbolo's speech met een nieuw verschrikkelijk gebrul beantwoordde.
Op dit punt kwam een ander, die in zielsverhuizing geloofde - een kalme man, die
zelden uit zichzelf opmerkingen maakte, naar voren en begon den leeuw ernstig te
vermanen.
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‘Het is heel verkeerd van je om vreemdelingen op die wijze te behandelen. Je moest
meer eerbied hebben voor Engelschen, die je land tevoren bezochten en je nooit
kwaad gedaan hebben. We reizen vreedzaam door het land; we dooden nooit iemand
en stelen nooit iets; het buffelvleesch is van ons en niet van jou; en het past een groot
opperhoofd als jij bent niet als een hyena in het donker rond te sluipen en te trachten
het vleesch van vreemden te stelen. Je kan heel goed voor je zelf op jacht gaan - er
is vleesch genoeg in het bosch.’
Toen de leeuw voor de redeneering van dezen man eveneens doof bleef, vond
Harold het goed een ander plan te probeeren. Hij zette al de mannen, die geweren
hadden, in een rij en zij zonden op zijn bevel een salvo van kogels in den jungle, in
de richting, waaruit de geluiden kwamen. Een doodsche stilte volgde, maar het werd
raadzaam geoordeeld, zich niet verder te wagen, om de uitwerking te zien, daar reeds
meermalen mannen door dat te doen het leven verloren hadden. Er werd echter
gedurende den nacht een wacht uitgezet en alle vuren aangehouden, want zij wisten,
dat de koning van het woud er gewoonlijk voor terugdeinst zijn booze daden in het
licht van een hevig brandend kampvuur te doen. We zeggen gewoonlijk - omdat zij
niet altijd zoo schuw zijn. Er zijn authentieke gevallen bekend, dat leeuwen midden
in een bivak gesprongen zijn en een der mannen medegesleurd hebben, hoewel men
hen met brandende takken bestookte. Gelukkig was onze leeuw niet zoo heldhaftig.
Hij trok zich kalm terug, maar toch bleven Disco en zijn vriend den heelen nacht zóó
van hem droomen, dat zij verscheidene malen wakker schrikten en hun geweren
grepen, waarna zij telkens weer in hun slaapzakken kropen, om opnieuw over den
leeuw te droomen!
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Dat zij nu in een land gekomen waren, waarin het krioelde van wilde dieren, werd
hun duidelijk, toen zij nog geen vijftig yards afstand van hun bivak een groote kudde
olifanten voorbijkwamen. De dag brak toen reeds aan, zoodat zij het, na zoo ruw
gewekt te zijn, onnoodig oordeelden weer te gaan slapen, maar, na vlug wat gegeten
te hebben, weer verder trokken.
In den loop van den dag was het aantal dieren van allerlei soort, dat zij zagen, zóó
groot, dat Disco verzekerde, dat het heele land van voor tot achteren één reusachtige
dierentuin leek - en dat was ook zoo.
Disco had feitelijk gelijk. Hij en Harold, die met Chimbolo als gids aan het hoofd
van de troep gingen, kwamen in snelle opeenvolging een wonderbaarlijke
verscheidenhied van dieren tegen. Eerst zagen zij een paar groote troepen korhoenders,
waarvan zij er een paar schoten voor het diner. Verder komende, liepen verschillende
vogels over hun pad en vulden wolken van tortelduiven de lucht met hun geklapwiek,
wanneer zij uit de hoornen opvlogen. Eenden, ganzen en berghoenders hielpen mede
om het koor van geluiden te versterken.
Toen de zon opging en een glans van licht over een breed en beboscht dal goot,
waarin zij moesten afdalen, stond een kudde pallahs in stomme verbazing te staren
naar de reizigers, die zij tot op zestig yards lieten naderen vóór zij op hun gemak
wegliepen. Deze en alle andere dieren lieten zij ongemoeid, daar de troep op het
oogenblik voldoende vleesch had en Harold zijn mannen niet toestand alleen uit
genoegen op dieren te schieten, hoewel zij het heel graag gedaan zouden hebben.
Kort daarop paseerden zij een kudde waterbokken en vervolgens een kudde koedoe's
met twee of drie

Yoosoof de slavenhandelaar

161
prachtig gehoornde bokken, die bij het zien van de reizigers onmiddellijk naar de
heuvels vluchtten. Ook antilopen en buffels zagen zij.
Weldra kwamen zij bij een kleinen vijver, op den rand waarvan een paar olifanten
zich zaten af te koelen door water in hun slurven op te halen en dat over zich heen
te gooien. Achter deze waren verscheiden kudden zebra's en waterbokken, die, zoodra
zij de lucht van menschen kregen, op de vlucht sloegen. Zij schenen intuïtief te weten,
dat hij een vijand was. Ook wilde zwijnen kwamen voor en groote troepen apen,
groote en kleine, die brulden, grinnikten en gezichten trokken tusschen de boomen.
Wanneer 's middags het kamp opgeslagen was en zij wat beschuit gegeten hadden,
gingen de twee Engelschen gewoonlijk op jacht, om versch vleesch te krijgen. Zij
namen dan Chimbolo als gids en drager, Antonio als tolk en Mokompa als dichter
en hofnar mede (Mokompa was de man, die hen 's avonds bij het kampvuur met
geïmproviseerde liederen bezig hield). Zij stelden Mokompa niet als zoodanig aan,
maar hij wierp zich daartoe op met het doel getuige te zijn van de daden der blanken,
om die bij het avondeten te bezingen voor zijn zwarte vrienden.
‘Zij vinden het prettig en ons doet het geen kwaad,’ zeide Disco.
Den middag, waarover we schrijven, gingen ze met hun vieren op jacht, terwijl
het kamp in gereedheid gebracht werd onder toezicht van Jumbo, die evenals zijn
landgenooten Masiko en Zombo bewezen had een handige opzichter en kok te zijn.
‘Wat een rijk land’ riep Harold uit, terwijl hij van af den top van een heuveltje
neerkeek op een prachttooneel, ‘en wat een schitterend katoen-
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land zou het kunnen zijn, als het goed bebouwd werd!’
‘Dat is zoo,’ zeide Disco, ‘en het zou me niets verwonderen, als er ook hoopen
goud waren, indien we maar wisten waar we het zoeken moesten.’
‘Goud!’ riep Antonio uit, die kalm op den stam van een gevallen boom zat te
knipoogen. ‘Er zijn hoopen goud dicht bij den Zambesi - en andere dingen ook.’
‘Noem eens een paar van die andere dingen,’ zeide Disco.
‘Laat eens kijken: er is steenkool aan den Zambesi, net zooveel als je hebben wilt,
en het brandt eerste klas. Er is ijzererts, heel veel, en indigo en suikkerriet en ivoor
en tabak. O, er is overal heel veel van alles in dit land, maar niemand kan er iets
mede beginnen door den slavenhandel.’
‘Nu, dan keur je zeker den slavenhandel niet goed?’
‘Geen quaestie van. Het land is heel goed voor den slavenhandel, maar niet voor
menschen als ik, die fatsoenlijk handel willen drijven!’
‘Man, ik heb meer respect voor je dan ik had,’ zeide Disco. ‘Je bent zeker vroeger
wel eens in deze streken geweest?’
‘Neen, nooit, maar ik heb een zuster, die getrouwd is met een neger, een slaaf, die
zichzelf verkocht heeft, en hij heeft me er veel van verteld. Hij is dikwijls hier
geweest.’
‘Zichzelf verkocht!’ herhaalde Harold verbaasd. ‘Wat bedoel je?’
‘Ik bedoel dit. Hij was een zwarte vrije burger - hij heet Chibanti; hij stond
heelemaal alleen op de wereld, had zijn vader, moeder, broers, zusters, vrouw, alles
verloren door de slavenhandelaars, die ze allemaal vermoord of weggevoerd hadden.
Daarom zeide Chibanti tegen zichzelf: ‘Wat heb
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ik eraan om vrij te zijn?’ Hij ging naar een meester, die heel goed voor zijn negers
is - hij geeft ze veel eten en weinig werk - en verkocht zich aan hem.’
‘En wat heeft hij voor zichzelf gekregen?’ vroeg Disco.
‘Negentig yards katoen.’
‘En vond hij zich duur of goedkoop?’
‘O, duur - heel duur!’
‘En wat is er van hem geworden?’ vroeg Harold.
‘Dat weet ik niet. Nadat hij het katoen gekregen had, heeft zijn meester hem met
een lading ivoor naar Quillimane gestuurd en hem verlof gegeven daarmede voor
eigen rekening handel te drijven; dus kocht hij een man, een vrouw en een jongen
voor zestig yards katoen en huurde voor de rest slaven voor de heenreis en hij heeft
prachtige zaken gedaan. Maar we hebben in langen tijd niets van hem gehoord.
Misschien is zijn goede meester dood en is hij met de rest van zijn have en goed aan
een anderen meester overgegaan.’
De volgende dagen trokken onze reizigers door prachtige en afwisselende streken,
die echter alle dit gemeen hadden, dat er een weelderige fauna en flora was. Ook
waren er heel veel menschelijke wezens, doch dezen kwamen niet overal voor; er
waren groote streken vruchtbaar land, welke totaal onbewoond waren.
Toen zij tegen den middag van een opmerkelijk mooien dag in een van die streken
kwamen, viel Harold de diepe stilte op, die overal heerschte. Geen geluid werd van
dier, vogel of insect gehoord; geen dorp was in de nabijheid, geen beekje kabbelde,
geen briesje deed de bladeren ruischen; in het kort het was een tooneel, dat door zijn
eenzaamheid en diepe stilte benauwend werkte.
‘Nou, mijnheer,’ zeide Disco, die vreeselijk tran-
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spireerde, ‘het lijkt wel of we aan het uiteinde der wereld gekomen zijn. Er is nergens
niks!’
Harold lachte en zeide, dat het er veel op geleek. Maar Disco vergiste zich. Het
was slechts het uur, waarop dieren een siesta onmisbaar schenen te vinden, en de
planten en de lucht hadden hun voorbeeld gevolgd. Enkele minuten waren voldoende
om hun vergissing te bewijzen, want toen zij in een sterk begroeid land kwamen,
vonden zij daar een hoop pallahs en waterbokken even stil staan alsof zij een deel
uitmaakten van een geschilderd landschap. Toen zij langs een dichte haag
doornstruiken kwamen, konden zij door de openingen daarin de vage omtrekken van
buffels zien, die met gezakte koppen naar hen stonden te staren, gereed om aan te
vallen, als het noodig was, maar door de warmte blijkbaar te lui om den strijd te
beginnen. Nog verder op zagen zij een inboorling, die zich op eerbiedigen afstand
hield. Hij had de reizigers uit de verte opgemerkt en was geruischloos naderbij
gekomen, om ze beter te kunnen gadeslaan.
Harold gaf zijn mannen wat rust in een schaduwrijk dal en wierp zich languit op
het gras, maar Disco, die vreemd genoeg op dat oogenblik weinig trek in rooken had
- waarschijnlijk omdat hij een paar minuten te voren met zijn vijfde pijp klaar
gekomen was - slenterde alleen naar den top van den volgenden heuvelrug.
Nauwelijks was hij daar, of Harold, die hem toevallig nakeek, zag hem plotseling
achter een struik neerknielen en dan, nadat hij een paar seconden strak naar den
heuvel gestaard had, met woeste hoofd- en handgebaren omkeeren en hard
terugloopen.
Natuurlijk sprong de geheele troep op en liep den opgewonden zeeman tegemoet;
heel gauw waren
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zij dicht genoeg bij om te begrijpen, dat zijn gebaren bedoelden hen te waarschuwen
geen leven te maken.
‘Stil!’ zeide hij, toen hij dichter bij hen kwam. ‘Houdt je zoo stil als muizen! Er
is een slaventroep of iets van dien aard recht voor ons!’
Zonder iets te antwoorden, haastte de heele troep zich vooruit naar een
waarnemingspunt achter de lage struiken, die boven op den heuvelrug groeiden.
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Hoofdstuk XV.
Toont Enkele Uitwerkingen van den Slavenhandel bij de Bronnen.
In een bergpas, vlak onder de plek, waar Harold en zijn mannen verborgen lagen,
zagen Harold en zijn mannen een schouwspel, waaraan zij zich, ondanks alles, wat
zij gehoord en gezien hadden, en wat zij verwachtten te zien, zoo ergerden alsof het
feit op dat oogenblik nog nooit in hun gedachten was opgekomen.
Het was een troep slaven, die langzaam door de kloof zich voortbewoog.
De kop van den zwarten stoet kwam juist op het open terrein, toen de reizigers
hen zagen. De slaven liepen zoo dicht langs de plek, waar zij lagen, dat zij de
uitdrukkingen op de gezichten der mannen, vrouwen en kinderen konden zien. Die
uitdrukkingen waren verschillend en heel verschrikkelijk. Onze reizigers hadden nu
de bron bereikt, waaruit de eeuwige stroom van ‘Zwart Ivoor’ vloeide. Het was
duidelijk te zien, dat de slaven nog niet lang gevangen genomen waren, want op de
gezichten van sommige vrouwen was nog hoop te lezen, terwijl enkele krachtige en
dappere mannen nog een woest en vastberaden uiterlijk hadden, dat sprak van een
manlijkheid, die nog niet geheel gebogen was in het stof van lage slavernij, en bij
enkele kinderen de verbazing over de bijzondere omstandigheden nog niet verdreven
was door een chronischen angst.
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Zij liepen in een lange rij, aan elkander vastgemaakt door kettingen en touwen en
zware ‘gorees’ of slavenstokken. Dit waren stokken van zes of zeven voet lengte
met een vork aan beide einden, waarin de nekken der mannen pasten en welke
dichtgesloten werden door een ijzeren stang, die over de keel liep en aan beide kanten
vastgeklonken was. Om het loopen met dergelijke hinderpalen mogelijk te maken,
liepen de mannen in paren, de een achter den ander, zoodat de slavenstok van den
voorste vastgebonden kon worden aan den stok van den achterste, die voor dat doel
naar voren gedraaid was. Hun polsen waren ook gebonden - bij sommogen voor, bij
anderen achter op den rug. Aldus geketend, zou zelfs een Hercules tot gehoorzaamheid
gedwongen zijn, vooral als hij voortdurend de wreede zweep gevoeld had, die over
deze gevangenenen gelegd werd - een zweep, waarvan de kracht bleek uit de tallooze
striemen en litteekens, welke overal op hun ruggen en ledematen te zien waren. De
vrouwen en kinderen werden als voldoende ongevaarlijk beschouwd, als zij aan
elkaar vastgebonden waren met touwen en ijzeren ringen aan hun nekken. Allen
waren naakt behalve een klein stukje katoen om de lendenen en enkele vrouwen
hadden haar kinderen met een stuk katoen op haar ruggen gebonden, terwijl anderen
op haar hoofden manden droegen met eten voor de troep onderweg.
Voor de troep liep een groote, stevig gebouwde halfbloed, gewapend met een
musket en een kleine bijl en gekleed in een wijde jas en een lichte broek en met een
stroohoed. Hij was blijkbaar de leider. Achter hem kwamen verscheidene negers,
eveneens gewapend met musket en met dikke stokken om te kunnen geeselen. Zij
hadden lendendoeken en tulbanden of roode petten, maar verder niets. Zij
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lachten en praatten en stapten trotsch en vormden een groot contrast met de zwijgende
en terneergeslagen slaven.
Nu en dan werden langs de rij en daarachter een paar van die jagers geplaatst, die
hun ‘vee’ met meerdere of mindere wreedheid opjoegen.
We behoeven niet te zeggen, dat dit schouwspel Harold en Disco niet alleen
vervulde met afschuw en medelijden, maar ook met een steeds grooter wordende
verontwaardiging, die hun bijna den adem benam. Zij, die dergelijke dingen thuis
lezen, kunnen zich slechts een zwakke voorstelling maken van wat het in
werkelijkheid is om zoo iets te zien.
‘We moeten vechten!’ prevelde Harold binnensmonds.
Disco kon niet spreken, maar hij keek zijn vriend aan en knikte op een manier,
die geen twijfel liet aan zijn gevoelens.
‘Stil!’ zeide Chimbolo, terwijl hij zijn bevende hand op Harold's schouder legde.
‘Marizano!’
‘Wat? Die bandiet voorop?’
Chimbolo wees op den leider en schuimbekte bijna van woede.
Op dat oogenblik werd hun aandacht getrokken door een vrouw, die onmiddellijk
achter de slavenjagers liep. Het was een jonge en volgens Afrikaansche opvattingen
mooie vrouw, maar zij was blijkbaar heel zwak - zoo zwak, dat zij hijgde en telkens
struikelde, wat waarschijnlijk te verklaren was, omdat een klein kind, dat niet ouder
dan een paar weken zijn kon, op haar rug gebonden was. Struikelend over een gevallen
boomtak, viel zij ten slotte jammerend op den grond en deed zij geen poging om
weer op te staan.
De gehecle troep hield halt en Marizano, zich omkeerend, gaf de vrouw een trap.
Een knappe jonge man - de voorste van een
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paar, vastgebonden door een slavenstok - keek met groote belangstelling naar de
vrouw, die een bloedverwante van hem scheen te zijn. Hij sprong half onwillekeurig
vooruit, toen de Portugeesche halfbloed haar trapte. Hij had een oogenblik zijn
kameraad achter zich vergeten en ook de ‘goree’ om zijn keel, die hem onmiddellijk
in bedwang hield; tegelijkertijd legde een der drijvers, die de beweging gezien had,
een zware rotting zóó gemeen over zijn blooten rug, dat de man een gil van pijn gaf.
Dat was te veel voor Disco. Niet in staat zich langer te bedwingen, greep hij zijn
geweer met beide handen bij den loop, zwaaide het over zijn hoofd en stormde met
een schreeuw van woede op Marizano af.
Het is waarschijnlijk, dat de halfbloed, die allesbehalve een lafaard was, kalm op
zijn plaats gebleven was, als zijn aanvaller een kleurling was geweest, maar deze
onverwachte verschijning van een blanke met een woest uiterlijk en fonkelende
blauwe oogen was te veel voor hem. Vlug en slecht mikkend zijn geweer afschietend
vluchtte Marizano, door al zijn mannen gevolgd, het bosch in. In de achterhoede
bevond zich echter een groote troep met bogen en vergiftigde pijlen gewapende
Ajawawilden. Toen hij bij dezen was, bleef de Portugees staan, verzamelde zijn
mannen, zocht dekking achter boomen en begon op den naderenden vijand te schieten.
Toen Harold dat zag, riep hij zijn mannen bij elkaar en deed hen een salvo afvuren,
dat de slavenjagers totaal uiteen deed stuiven. Disco, die inzag, dat hij Marizano niet
zou kunnen inhalen, deed wat hij dadelijk had moeten doen: hij knielde, legde
vastberaden aan en schoot. Zijn opwinding belette hem juist te richten; maar toch
slaagde hij erin een
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kogel te jagen door het vleezige gedeelte van den arm boven den elleboog, wat den
man op de vlucht deed slaan.
Naar de slaven, die verbaasd en verbijsterd waren blijven staan, teruggekeerd,
hielp hij zijn makkers om hen te bevrijden. Dit ging met de vrouwen en kinderen
gemakkelijk genoeg, maar de gorees van de mannen waren moeilijk te verwijderen.
Daar ze, zooals gezegd, vastgeklonken waren, was het noodig de vorken met bijlen
te splijten, een operatie, die de hoofden der gevangenen in gevaar bracht en hun
ontzettende pijn in den rug deed. Ten slotte gelukte het echter toch te midden van
veel opwinding en gepraat, terwijl Jumbo en zijn kameraden vuren aanlegden en
Harold den vrouwen beval het eten, dat zij tot dusverre gedragen hadden, voor zich
en haar kinderen te koken. Zij schenen te denken, dat het te mooi was, om waar te
zijn, maar na een tweede aanmoediging begonnen zij vlug.
‘Wees niet bang, meisje,’ zeide Disco, een jonge vrouw het hoofd streelend, ‘eet
maar zooveel als je wilt. Je hebt het noodig, arme meid, en stop de kinderen vol tot
er niet meer bij kan. De slavenhandelaars zullen niet zoo'n haast hebben, om terug
te komen. Ik wou maar, dat ze het deden, dan zouden we ze leeren. Maar dat geluk
zullen we wel niet hebben. Lafaards vechten alleen, wanneer ze zeker weten te zullen
winnen. - Nou, dreumes,’ zeide hij, terwijl hij wat rauw mapirameel in den mond
van een mager meisje van zes jaar stak, dat hem met groote verbaasde oogen aankeek,
‘niet langer wachten; je komt half van honger om!’
Het bleeke zwarte geraamte begon het droge eten met grooten smaak, maar zonder
haar blik van haar bevrijder af te houden, te kauwen.
‘Wie ben jij?’ vroeg een ietwat ouder meisje
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aan Harold, naar wien zij met eerbiedige blikken keek.
Harold verstond haar natuurlijk niet, maar hij riep onmiddellijk Antonio, die het
vertaalde.
‘Wie ben je,’ zeide zij. ‘De anderen hebben ons gebonden en honger laten lijden,
maar jij hebt de touwen doorgesneden en ons te eten gegeven; wat voor soort
menschen zijn jullie? Waar kom je vandaan?’
Hierop antwoordde Harold in het kort, dat hij een Enselschman was, die
slavenhandelaars en slavernij haatte, maar verder zeide hij niets, daar hij van plan
was na afloop van den maaltijd met de bevrijde gevangenen te spreken.
Luid klapten de slaven, om hun dankbaarheid uit te drukken, in hun handen, toen
zij hoorden, dat zij vrij waren.
Ongeveer honderd negers, waarvan de meesten vrouwen en kinderen waren, zaten
aan den maaltijd, en de manier, waarop zij het hun voorgezette voedsel verslonden,
was een welsprekend bewijs voor hun vroeger lijden. In den beginne bleven zij heel
schuchter, daar zij nauwelijks durfden gelooven, dat hun nieuwe beulen, waarvoor
zij hen aanzagen, het ernstig meenden. Maar toen hun twijfel en vrees overwonnen
waren, vielen zij als uitgehongerde wolven op de mapirapap aan. Langzamerhand
begon het menschelijke element weer boven te komen in den vorm van een paar
woorden of een glimlach, en het duurde niet lang of de vrouwen praatten met elkander
en deden enkelen van de sterkste kinderen zwakke pogingen om te spelen.
Toen de oudste man van de troep, die tusschen de twintig en dertig scheen te zijn,
bij Harold gebracht en door dezen ondervraagd werd, gaf hij een interessant en
verrassend antwoord.
‘Zeg hem,’ zeide Harold tegen Antonio, ‘dat wij
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Engelschen zijn, dat wij tot hetzelfde volk behooren als de groote dr. Livingstone,
die een paar jaar geleden in deze streken gereisd heeft - het volk, dat de slavernij
haat, omdat de Almachtige God die haat, en zou willen, dat alle menschen vrij waren,
om elkander in liefde te dienen. Vraag hem ook waar hij vandaan komt en wie hem
en zijn makkers gevangen genomen hebben.’
Hierop antwoordde de neger:
‘Wat de blanken zegt is misschien wel waar, maar de blanke mannen schijnen veel
te liegen. De mannen, die onze krijgers gedood, onze dorpen verbrand en onze
vrouwen en kinderen weggevoerd hebben, hebben ons gezegd, dat zij vrienden en
de dienaren waren van hetzelfde volk als de blanke Livingstone en dat zij handel
met ons wilden drijven. Toen we hen geloofden en vertrouwden en niet op onze
hoede waren, hebben ze met hun geweren op ons geschoten. We weten niet wat we
denken of gelooven moeten.’
Harold was zeer verbijsterd door dat antwoord, want hij wist niet welk bewijs hij
moest aanvoeren, dat hij tenminste geen bedrieger was.
‘Zeg hem,’ zeide hij eindelijk, ‘dat er zoowel leugenachtige als eerlijke blanken
zijn en dat het beste bewijs, dat ik hun geven kan, dat ik eerlijk ben, is hem en zijn
vrienden in vrijheid te stellen. Zij mogen gaan waarheen zij willen.’
Na deze verzekering trok de neger zich terug, om zijn vrienden te raadplegen.
Inmiddels gaf Antonio, die diep getroffen scheen te zijn door de vriendelijkheid,
waarmede hij voortdurend behandeld werd, hun de noodige inlichtingen, die in
hoofdzaak hierop neerkwamen:
In dezen tijd dreven de kooplieden van de Portugeesche inlandsche stad Tete aan
den Zambesi met ongewonen ijver den slavenhandel, omdat vrij-
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wel het eenige ruilmiddel voor ivoor slaven waren. In vroeger jaren dreven zij handel
in ivoor met een stam, die de Banyai heette, daar de Banyai groote olifantenjagers
waren, doch zij waren in oorlog geraakt met den stam der Matabele, die erin geslaagd
waren hun al hun vrouwen en kinderen te ontstelen. Dientengevolge zeiden de
wanhopige Banyai tegen de kooplieden uit Tete, toen zij zooals vroeger met hen
kwamen handelen: ‘We hebben je waar niet noodig. Breng ons vrouwen en kinderen
en je kan zooveel ivoor krijgen als je hebben wilt.’
Deze menschen uit Tete kunnen zich zóó weinig staande houden, dat zij zich
gedwongen zien schatting te betalen aan een stam wilden, die deze jaarlijks in Tete
komen halen en die hen zonder die schatting het land uit zouden jagen, wat zij
makkelijk zouden kunnen doen. Deze kooplieden van Tete mogen, evenals alle
Portugeezen in Afrika, volgens de Portugeesche wetten den slavenhandel niet als
exporthandel drijven. Het is hun echter niet verboden, zich tijdelijk bezig te houden
met den ‘binnenlandschen slavenhandel’, vandaar, dat zij slavenjagers - met andere
woorden dieven en moordenaars - uitgezonden hadden, die de oorlogszuchtige Ajawa
omgekocht hadden om hen te helpen de Manganja-mannen te dooden en hen van
hun vrouwen en kinderen te berooven, waardoor zij in staat gesteld werden aan de
vraag naar zulk ‘vee’ van de Banyai te voldoen en op die wijze den verlangden
voorraad ivoor te krijgen! Zoo krachtig was die slavenhandel gedreven, dat in den
tijd, waarover wij schrijven, iedere week niet minder dan tweehonderd negers hoofdzakelijk vrouwen en kinderen - uit de hooglanden aangevoerd werden.
Na korten tijd kwam de neger bij Harold en Disco terug en zeide, dat hij geloofde,
dat zijn blanke
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bevrijders eerlijke mannen waren, maar hij voegde eraan toe, dat hij en de zijnen
geen tehuis hadden, om heen te gaan, daar hun dorp verbrand en alle oude menschen
en krijgers door Marizano, die een vreeselijk wreed iemand was, gedood of verstrooid
waren. Ten bewijze van die wreedheid voerde hij aan, dat Marizano den vorigen dag
nog twee vrouwen, die geprobeerd hadden haar touwen los te maken, doodgeschoten
had; een man was met een bijl doodgeslagen, omdat hij bezweken was door
vermoeienis; en een vrouw, die niet in staat geweest was haar last en haar kind tegelijk
te dragen, had moeten toezien hoe de hersens van de kleine ingeslagen waren.
‘Het is moeilijk om te besluiten wat we in deze omstandigheden doen moeten,’
zeide Harold tegen Disco. ‘Je weet, dat we deze arme menschen hier niet achter
kunnen laten om van gebrek om te komen; maar als we ze meenemen, zullen we veel
te langzaam vooruitkomen.’
‘We zouden ze beter terug kunnen brengen.’
‘Terug! Waarheen?’
‘Nu, naar het laatste dorp, waardoor we gekomen zijn. Het is niet verder dan een
dagmarsch en ik weet zeker, dat de oude kerel, die het opperhoofd daar is, ze allemaal
zal opnemen.’
‘Dat is misschien wel een goede raad, maar toch zie ik er tegen op, om terug te
gaan,’ zeide Harold. ‘Als er een dorp op denzelfden afstand voor ons was, zou ik ze
liever medenemen.’
‘Maar die zijn er niet,’ antwoordde Disco. ‘Allo! Wat scheelt Tony?’
De tolk kwam opgewonden naar hen toe.
‘Wat nu, Antonio?’
‘O, het is vreeselijk,’ antwoordde de tolk. ‘Ze zeggen me, dat ze Marizano hebben
hooren spreken over een tweede slavenjagerstroep, die
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regelrecht naar het dorp van Kambira trekt, om het aan te vallen.’
‘Wie heeft je dat gezegd? Weet je het zeker?’ vroeg Harold vlug.
‘Een paar mannen hebben het me verteld. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Het is nu
te laat om hen te helpen, vrees ik.’
‘Het is nooit te laat,’ riep Disco opspringend, ‘zoolang er nog een kogel in je
geweer is. Het is misschien nog tijd genoeg, als we vlug zijn. Ik stel voor, dat we
bijna al onze voorraden hier laten bij deze arme kerels; het anker op, alle zeilen
spannen en onmiddellijk weg!’
Harold was het hier van harte mee eens en handelde dienovereenkomstig. De
regelingen waren spoedig getroffen, de voorraden verdeeld, een uitleg gegeven en
nog geen uur later waren de reizigers op den terugweg.
Door een rechte lijn te nemen kregen zij op den avond van den derden dag den
bergrug, waarop zij Kambira het laatst gezien hadden, in het zicht. Harold snelde
zijn makkers vooruit en was het eerst op den top. Disco was diep bedroefd, want hij
zag, dat zijn makker stil bleef staan, zijn hoofd boog en zijn gezicht met beide handen
bedekte. Hij was weldra bij hem en een gekreun rees op uit de borst van den zeeman,
toen hij dichte rookwolken zag oprijzen boven de plek, waar het dorp nog kort te
voren als een schilderij van vreedzame schoonheid gelegen had.
Zelfs hun volgelingen konden, hoewel zij aan tooneelen en daden van geweld en
wreedhied gewend waren, de smart der Engelschen niet zonder ontroering aanzien.
‘Misschien,’ zeide Disco met een heesche stem, ‘zijn er nog een paar in leven, die
zich in de bosschen verborgen hebben.’
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‘Mogelijk,’ antwoordde Harold, terwijl hij vlug de helling afliep. ‘God moge hen
bijstaan.’
Enkele minuten waren voldoende om hen op het tooneel van de ramp te brengen,
maar de door het vuur aangerichte verwoesting was zóó groot, dat het hun moeite
kostte de verschillende plekken, waar de hutten gestaan hadden, te herkennen.
Kambira's hut was echter makkelijk te vinden, daar zij op een verhevenheid stond.
Daar was het gevecht met de slavenjagers blijkbaar het hevigst geweest, want overal
lagen de verkoolde en verminkte overblijfselen van vele menschenlichamen. Sommige
waren in zooverre herkenbaar, dat men zien kon of zij van een man, een vrouw of
een kind waren.
‘Kijk eens hier,’ zeide Disco met een diepe, ernstige stem, terwijl hij op iets wees,
dat niet ver van de hut op den grond lag.
Het was het lichaam van een vrouw, die door haar moordenaar afschuwelijk
verminkt was. Aan het vertrokken gelaat konden zij zien, dat het Yohama, de
grootmoeder van Obo, was. Dicht bij haar lag het lijk van een grijsharigen neger,
dat, te oordeelen naar zijn ligging, misschien gevallen was bij een poging om haar
te verdedigen.
‘O, als het volk van Engeland dit schouwspel slechts zien kon,’ zeide Harold,
fluisterend, ‘als het dit feit maar besefte, dan zou er één algemeene kreet van
verontwaardiging oprijzen. Nergens ter wereld mag nog slavernij geduld worden!’
‘Zoek vooral goed naar Kambira en zijn zoon,’ voegde hij er aan toe, zich tot zijn
mannen wendend.
Een nauwkeurig onderzoek werd dus tusschen de puinhoopen ingesteld, maar
zonder dat er iets bijzonders gevonden werd, waarna zij het struikgewas doorzochten.
Hier werden droevige bewijzen van het feit, dat de arme vluchtelingen onbarmhartig
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vervolgd waren, ontdekt, doordat zij de lijken vonden van vele oude mannen en
vrouwen en heel jonge kinderen en babies; ook van enkele krijgers. Al deze waren
met een speer doorboord. Doch ook hier geen spoor van de lijken van het opperhoofd
en zijn kleinen jongen.
‘Het is duidelijk,’ zeide Disco, ‘dat zij of ontsnapt of gevangen genomen zijn.’
Met zware harten verlieten zij de plek, waar zij zooveel prettige dagen en nachten
doorgebracht en de gastvrijheid van Kambira genoten hadden, en gingen weer op
weg naar de plaats, waar zij de bevrijde slaven achtergelaten hadden, maar dien nacht
bezweek het sterke gestel van Disco onder den invloed van het klimaat. Hij kreeg
plotseling een aanval van Afrikaansche koorts en was binnen enkele uren zoo zwak
als een kind.
In deze kritieke omstandigheden achtte Harold het noodig een kamp op te slaan.
Hij koos de hoogste en droogste plek in de omgeving; liet zijn volgelingen een ruwe,
maar betrekkelijk comfortabele hut bouwen en ging zelf voor zijn zieken vriend op
de jacht, om hem daarna te verplegen.
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Hoofdstuk XVI.
Verhaalt van liefde, haat en smart en bewijst, dat slavernij en haar
gevolgen niet beperkt zijn tot zwarte mannen en vrouwen.
We moeten nu het tooneel te verplaatsen naar den tuin van den uitstekenden
gouverneur Senor Francisco Alfonso Toledo Bignoso Letotti en den datum drie
maanden na de gebeurtenissen, die in het vorige hoofdstuk vermeld zijn.
‘Maraquita, het spijt mij te zien, dat je nog steeds zoo ziekelijk treurt over het
verlies van iemand, die we nu niet meer kunnen terugkrijgen.’
Aldus sprak de gouverneur op een toon, die ongewoon heftig was voor iemand,
die zijn kind aansprak.
‘Vader, waarom hebt u haar verkocht, zonder mij iets van uw plan gezegd te
hebben? Dat was heel, heel onhartelijk!’
De oogen van de arme Maraquita waren reeds rood en opgezwollen door het vele
huilen, maar toch maakte zij ze nog rooder en opgezwollener door opnieuw in tranen
uit te barsten.
Het viel den gouverneur moeilijk hier antwoord of goeden troost te geven, omdat
hij in zijn ziel wist, dat hij Azinte, zij het ook heimelijk, aan Marizano verkocht had
voor een ongewoon hoog bedrag, toen zijn dochter bij een vriendin logeerde. De
beruchte Portugeesche dief, moordenaar, rebel en handelaar in zwart ivoor was, na
van zijn wond hersteld te zijn, naar de stad teruggekeerd en had, daar hij de
marktwaarde van Azinte heel goed kende
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- want zij was een bijzonder mooi stuk ivoor van extra qualiteit - gouverneur Letotti
zóó in verleiding gebracht, dat deze geen tegenstand meer kon bieden. Marizano
wilde Azinte niet als eigen slavin hebben. Hij wilde dollars hebben en bestemde haar
dus voor de markten van Arabië of Perzië.
Gouverneur Letotti had in den beginne wroeging gevoeld, want hij was in
werkelijkheid een beminlijk iemand, die voor de menschheid in het algemeen, slaven
incluis, veel voelde. Ongelukkigerwijze voelde hij echter tweemaal meer voor zichzelf,
zoodat, wanneer eigenbelang in het spel kwam, de hartelijke man in staat was tot
daden, waarop Marizano zelf trotsch zou zijn. Het eenige verschil tusschen die twee
was, dat de gouverneur zich dikwijls over zichzelf schaamde en soms wenschte, dat
hij een beter iemand was, terwijl de menschendief zich op zijn daden beroemde en
wensch noch lust koesterde om zich te bekeeren.
‘Maraquita,’ zeide de gouverneur nog eenigszins onstuimig, doch met iets meer
betogends in zijn stem, ‘hoe kan je zoo dwaas spreken? Ik kon niet met je spreken
over wat ik wilde doen, want je was uit logeeren. Bovendien had ik dat op oogenblik
dringend contanten noodig, want, hoewel ik rijk genoeg ben, zijn er toch
oogenblikken, dat het grootste gedeelte van mijn kapitaal ‘geblokkeerd’ en dus niet
dadelijk beschikbaar is. In die omstandigheden kwam Marizano met een heel
verleidelijk aanbod bij me. Maar er zijn veel knappe, hartelijke en liefderijke meisjes
in Afrika. Ik kan een andere slavin voor je krijgen, die even goed als Azinte is.’
‘Even goed als Azinte!’ herhaalde Maraquita heftig, terwijl zij opsprong en met
fonkelende oogen naar haar vader keek. ‘Azinte, die haar hart - haar barstend,
bloedend hart - voor mij geopend en mij al haar vroegere vreugden en al haar tegen-
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woordige smarten verteld heeft en die mij liefheeft, zooals zij - neen, meer - haar
eigen ziel liefheeft, en dat alleen omdat ik een paar tranen van medelijden op haar
klein handje heb laten vallen! Een ander zoo goed als Azinte!’ riep zij met toenemend
stemgeluid. ‘Zoudt u kalm iemand aanhooren, die zeggen zou, dat een ander zoo
goed is als Maraquita?’
‘Neen, maar je overdrijft nu; jouw gevoel voor Azinte kan niet vergeleken worden
met mijn liefde voor jou!’
‘Als u van mij hieldt, zooals ik dacht, dat u van mij hieldt, dan zoudt u mij mijn
lieve kleine Azinte niet hebben kunnen afnemen. O, schaam u, vader!’
Zij kon niet verder spreken, maar vloog het vertrek uit en ging naar haar eigen
kamer, waar zij zich op haar bed wierp en haar verdriet uitsnikte.
Inmiddels liep de gouverneur den salon op en neer met onbehagelijke gevoelens,
welke echter plotseling op de vlucht gejaagd werden door het afschieten van een
kanon. Hij haastte zich naar het raam en zag, dat het schot gelost was door een
oorlogsschip, dat de baai binnenviel.
‘Ha, De Glimworm! Prachtig!’ riep de gouverneur dankbaar uit. ‘Dat zal alles
weer goed maken.’
Hij zeide niets meer, maar ging vlug de kamer uit. Het is echter misschien goed
te zeggen, dat zijn opmerking betrekking had op de wederzijdsche toegenegenheid,
die er, zooals hij heel goed wist, bestond tusschen zijn dochter en den dapperen
luitenant Lindsay. Het lag volstrekt niet in zijn bedoeling Maraquita toe te staan met
dien armen officier te trouwen, maar hij had er geen bezwaar tegen, dat zij zooveel
als zij wilden flirtten; en hij begreep, dat niets zoo Maraquita's gedachten van haar
kamenier zou afleiden als de aanwezigheid van haar minnaar.
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Er was in een afgelegen hoekje van Letotti's tuin een priëel, een heel bekoorlijk
priëeltje, waarin luitenant Lindsay, wanneer zijn ‘dienst’ dat toeliet, gewoon was
met de ‘koningin van zijn ziel’ te minnekoozen. Waarover die gesprekken liepen,
staat aan ons niet te zeggen. Misschien ging het over sterrenkunde, misschien over
huiselijke zuinigheid. In ieder geval was het heel aangenaam voor de beide betrokken
partijen, behalve wanneer de senorina een grillige bui had en den armen officier met
een bezwaard hart naar zijn schip terug liet gaan - alleen om hem te laten zien hoe
groot haar macht was. Zij stapelde nu en dan wolken over hem, alleen om hem des
te vuriger naar zonneschijn te laten verlangen en hem te overtuigen, dat hij in den
hoogsten zin van het woord een slaaf was.
Naar dat priëeltje dan ging de senorina terug met een bedroefd hart en opgezwollen
oogen. Haar smart had haar zóó overweldigd, dat zij het saluutschot van De Glimworm
niet eens gehoord had. Met een uitdrukking van echte verbazing zag zij dan ook
plotseling luitenant Lindsay, die van het eerste vrije oogenblik gebruik gemaakt had
en nu het paadje, dat naar het priëel liep, opkwam.
‘Maraquita!’ riep hij uit, terwijl hij verwonderd keek naar het betraande gezicht
van zijn geliefde.
Maar Maraquita wilde niet getroost worden.
‘Ik ben ongelukkig,’ zeide zij heftig, terwijl zij haar vuist balde, alsof zij den
luitenant wilde aanvallen, ‘diep, ellendig, ontroostbaar ongelukkig.’
Als Lindsay nog eenigen twijfel gekoesterd had omtrent de waarheid van haar
verzekering, dan zou die al heel gauw verjaagd zijn, toen zij haar gelaat in haar
zakdoek verborg en in tranen uitbarstte.
‘Geliefde, aanbiddelijke, verukkelijke Maraquita,’ waren woorden, die onmiddellijk
in het brein van
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den luitenant opschoten, maar die hij niet met zijn lippen durfde uiten. Evenmin
waagde hij het, zijn linkerarm om Maraquita's middel te slaan, haar mooi kopje tegen
zijn borst te leggen en met zijn rechterhand haar weelderig haar te streelen, ofschoon
hij een bijna onweerstaanbare verleiding voelde om dat te doen - geheel natuurlijk
uit een gevoel van medelijden - want de senorina had tot dusverre geen andere
familiariteit toegestaan dan een zachten handdruk bij het komen en gaan.
Het is onnoodig alles te verhalen wat de schuchtere, hoewel vurige krijgsman
tegen Maraquita of Maraquita tegen den krijgsman zeide; hoe zij, sterren en zonnen
en zuinigheid vergetend, uitbarstte in een rhapsodisch loflied op Azinte; zij vertelde
hoe de arme slavin haar hart tegenover haar uitgestort had en haar alles medegedeeld
had over haar knappen, jongen man en haar lieven kleinen jongen, van wie zij ruw
weggerukt was en die zij natuurlijk nooit meer terugzien zou; hoe zij, Maraquita,
getracht had, Azinte te troosten, door haar te zeggen, dat er een hemel was, waar
goede menschen elkaar misschien weer terug zouden zien, ook al zagen zij elkaar
op aarde nooit meer, en een heel boel andere dingen, waarop de ernstige luitenant
woorden trachtte te vinden, om zijn medelijden en sympathie uit te drukken, die hij
echter niet vond, hoewel het hem geen moeite kostte woorden te vinden, om aan de
koningin van zijn ziel te zeggen, dat door de bijzondere omstandigheden van het
geval zijn liefde voor haar nog tweemaal vuriger geworden was dan zij vroeger ooit
geweest was.
‘Dwaze jongen,’ zeide de senorina, glimlachend door haar tranen, ‘wat geeft het
of je mij dat zegt? Helpen we daar Azinte mede?’
‘Niet veel, vrees ik.’
‘Nu, laten we dan geen onzin praten; maar zeg
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me, wat ik doen moet, om mijn kleine kamenier terug te krijgen.’
‘Het is mij onmogelijk, je een raad te geven,’ zeide de luitenant verbijsterd.
‘Maar je moet het doen,’ antwoordde Maraquita beslist.
‘Goed, ik zal het probeeren. Hoe lang is het geleden, dat Azinte van je afgenomen
is?’
‘Ongeveer twee weken.’
‘Je zegt, dat Marizano haar gekocht heeft? Weet je ook naar welk gedeelte van de
kust hij haar wilde brengen?’
‘Hoe zou ik dat weten? Ik heb het juist van mijn vader gehoord.’
‘Nu, dan moet je van je vader te weten trachten te komen wat hij van Marizano
en zijn plannen weet. Dat is de eerste stap. Daarna zal ik overwegen wat er gedaan
kan worden.’
‘Ja, senor,’ zeide Maraquita plotseling opstaande, ‘je moet vlug overwegen en
dadelijk handelen, want je behoeft niet hier terug te komen voor je me bericht van
Azinte brengt.’
De arme Lindsay, die het karakter van het jonge meisje voldoende kende, om te
weten, dat zij het ernstig meende, verzekerde plechtig, dat hij zijn uiterste best zou
doen.
Alles, wat Maraquita van haar vader te weten kon komen, was, dat Marizano van
plan was naar Kilwa, het groote slavendepot aan de kust, te gaan. daar een groote
lading slaven bijeen te brengen en daarmede naar Arabië te trekken, wanneer hij
vermoedde, dat de Britsche kruisers hem niet zouden hinderen. Dat was niet veel om
op te handelen, maar de senorina was even onredelijk als eertijds de Egyptenaren,
die wilden, dat de Israëlieten tichelsteenen maakten zonder stroo.
Hij werd uit zijn moeilijkheden onverwacht gered
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door kapitein Romer, die hem denzelfden avond in zijn hut riep, hem zeide, dat hij
inlichtingen gekregen had omtrent de bewegingen der slavenhandelaars, die het hem
wenschelijk deden voorkomen de kust ten Noorden van Kaap Delgado na te gaan,
en hem beval zich gereed te maken om met een kotter een kruistocht te maken, terwijl
hij er aan toevoegde, dat het stoomschip weldra volgen zou, om hem in het oog te
houden.
Met een verlicht hart ging Lindsay de voorbereidende maatregelen treffen en nog
dien avond stiet de kotter met een goed gewapende bemanning en geapproviandeerd
voor een korten kruistocht, kalm af van De Glimworm.
Hun bedoeling was zoo voorzichtig mogelijk langs de kust te gaan, waarom zij
aan den binnenkant der eilanden bleven en vooral 's nachts kruisten, terwijl zij steeds
aan boord sliepen, daar de laagliggende kust zeer ongezond was, en slechts een enkele
maal aan land gingen, om water in te nemen of van een hoogte de zee te verkennen.
Vroeg op een ochtend, toen zij met een heel licht briesje zeilden, zagen zij tusschen
twee kleine eilandjes niet ver van de kust een scheepje uit de nevels opdoemen.
Jackson, dien we reeds vroeger in dit verhaal aan de lezers voorgesteld hebben,
was de eerste, die de vreemden zag.
‘Het is een brik,’ zeide hij, ‘ik kan haar bovenbramzeilen onderscheiden.’
‘Neen, het is een bark,’ zeide de bootsman.
Een kleine adelborst, Midgley geheeten, was het met geen van beiden eens en
zeide, dat het een groote dhow was, wat hij kon opmaken uit den top van het latijnzeil.
‘Wat het ook is, wij zullen er jacht op maken,’
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zeide Lindsay en hij beval zijn manschappen te roeien, daar zeilen niet vlug genoeg
ging.
Binnen enkele minuten trok de nevel voldoende op, om te bewijzen, dat Midgley
gelijk had. Tegelijkertijd zagen de mannen aan boord der dhow, dat zij door de boot
van het oorlogsschip vervolgd werden. Het zachte briesje was niet krachtig genoeg
om de dhow in staat te stellen een punt vlak voor haar te boven te zeilen, en de kotter
roeide zoo snel op haar af, dat het blijkbaar onmogelijk voor haar was te ontkomen.
Dit inziende, zette de kapitein der dhow regelrecht koers naar de kust. Voor de
boot bij haar kon zijn, was zij tusschen de branding op de ondiepten, welke op dat
gedeelte van de kust zóó hevig was, dat landen in een kleine boot geheel onmogelijk
scheen. In enkele minuten was de dhow op de kust geworpen en sloeg uit elkaar,
terwijl haar bemanning en haar lading van slaven in de de zee terechtkwamen en den
oever trachtten te bereiken. Het scheen den mannen in den kotter toe, dat honderden
negers tegelijk in het ziedende schuim worstelden.
‘We moeten het wagen en probeeren een paar van die ongelukkigen te redden,’
zeide Lindsay. ‘Vooruit, jongens!’
De boot schoot de branding in en werd door verscheidene achtereenvolgende
stortzeeën getroffen en liep bijna vol water vóór zij de kust bereikte. Maar zij waren
te laat om veel drenkelingen te redden. De sterkste slaven hadden het eiland bereikt
en waren in een paniek de heuvels op gevlucht, daar zij in de meening verkeerden,
die hun door de Arabieren als het ware ingegoten was, dat het eenige doel der
Engelschen was hen te pakken, te braden en op te eten. De rest was verdronken met
uitzondering van twee mannen en zeven kleine
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kinderen tusschen de vijf en acht jaar, die zoo uitgeput waren, dat zij hun makkers
niet in het struikgewas konden volgen. Zij trachtten echter op hun eigen zwakke
manier gevangenneming en het vreeselijke lot, dat hun, naar zij dachten, wachtte, te
ontgaan.
Zij werden weldra liefderijk in de boot gebracht.
‘Hier, Jackson,’ riep Lindsay, die een der kinderen aan den matroos gaf, ‘draag
de kleine heel voorzichtig; zij schijnt bijna dood te zijn. God sta haar bij, het arme
kind!’
Er bestond een goede reden voor Lindsay's medelijden, want het kleine meisje
was zóó mager, dat ieder been in haar lichaam uitstak - haar elleboog en
kniegewrichten waren het grootste gedeelte van haar ingeschrompelde ledematen en
zij kon niet opstaan en zich evenmin uitstrekken, omdat zij, zooals later bleek, dagen
lang met haar knieën tegen haar gezicht in een zittende houding gehouden was. Ook
met andere gevangenen was dat het geval geweest.
Een Arabische tolk was met Lindsay mede gezonden, maar hij bleek zoo slecht
voor zijn taak berekend, dat het nauwelijks mogelijk was inlichtingen van hem te
krijgen. Hij was òf dom in werkelijkheid òf hij hield zich zoo. De laatste
veronderstelling is niet onwaarschijnlijk, want vele tolken, die aan de oorlogsschepen
op die kust gegeven werden, waren op de hand der slavenjagers; wat wel hieruit
bleek, dat zij degenen, die zij moesten dienen, op een dwaalspoor brachten.
Met veel moeite werd de kotter door de branding gebracht. Dien middag kwam
De Glimworm in het zicht en nam de geredde slaven aan boord.
Den volgenden dag achtervolgden twee booten an De Glimworm een andere dhow
op de kust,
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maar met zelfs nog geringer resultaat dan te voren, want alle slaven ontvluchtten
naar de heuvels. Den daarop volgenden dag werd echter een groote dhow met ongeveer
honderd vijftig slaven aan boord buit gemaakt; zij werden allen gered en de dhow
vernield.
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Hoofdstuk XVII.
Strenge maatregelen leiden tot onverwachte ontdekkingen.
‘Het hindert me vreeselijk,’ zeide luitenant Lindsay op een middag tegen den adelborst
Midgley, toen zij in de buurt van Kaap Dalgado langs de kust kruisten.
‘Waarom?’ vroeg de adelborst.
‘Omdat ik absoluut niets te weten kan komen over de bewegingen van Marizano,’
antwoordde de luitenant. ‘Ik heb je tot nog toe niets over dezen man gezegd, omdat
- omdat - dat wil zeggen - de quaestie is, dat het eigenlijk niets beteekent; aangezien
jij niet meer van hem weet dan ik, misschien niet eens zooveel. Maar ik moet of ik
wil of niet denken, dat we misschien iets over hem te weten hadden kunnen komen,
als die tolk van ons niet zoo'n driedubbel overgehaalde ezel was; hij schijnt niets te
begrijpen - absoluut niets op te vangen.’
‘Het verwondert me zeer dat van u te hooren,’ antwoordde de adelborst, ‘want ik
heb gisterenavond Suliman hooren fluisteren met dien halfbloed, dien we met de
andere negers gevangen genomen hebben, en ik weet bijna zeker, dat hij den naam
Marizano verscheidene malen genoemd heeft.’
‘Heeft hij dat gedaan? Nou, de kerel kijkt me, wanneer ik Marizano's naam noem,
wezenloos aan en schudt zijn hoofd, alsof hij dien nooit te voren gehoord heeft.’
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‘Zoudt u hem niet kunnen intimideeren, om iets los te laten van wat hij weet?’ opperde
Midgley.
‘Daar heb ik al over gedacht. Het is zoo'n kwaad idee niet; ik zal het probeeren!
Hallo, Suliman, kom eens hier, ik moet je spreken!’
Luitenant Lindsay was een van die mannen, die de menschen dikwijls verbazen
door de overijldheid van hun handelingen. Hij deed nooit iets overhaast; maar wanneer
hij eenmaal tot iets besloten had, ging hij ook vlug tot de daad over. Zoo was het ook
nu tot groote consternatie van Suliman, die hem tot dusverre als een kalm, bedaard
iemand beschouwd had.
‘Suliman,’ zeide hij op zachten, maar opmerkelijk vastberaden toon, ‘je weet meer
van Marizano dan je me vertellen wilt. En nu zal je,’ ging hij voort, terwijl hij den
Arabier strak in zijn koude, grijze oogen keek en een revolver uit zijn zak haalde,
‘alles, wat je van hem weet, vertellen, anders jaag ik je een kogel door je hersens.’
Hij bewoog de revolver zacht, terwijl hij sprak, en legde zijn wijsvinger aan den
trekker.
‘Ik weet niets,’ begon Suliman, die blijkbaar niet geloofde, dat hij het in ernst
meende; maar voor de woorden over zijn lippen waren, werd het trommelvlies van
zijn linkeroor bijna gescheurd door den knal van het schot, en werd een gedeelte van
zijn tulband weggerukt.
‘Weet je niets? Goed!’ zeide Lindsay, de revolver tegen de gele neus van den
Arabier houdend.
Dat was te veel voor Suliman. Hij werd bleek en viel plotseling op zijn knieën.
‘O, scheid uit! Neen - neen! Niet schieten! Ik zal alles over hem vertellen!’
‘Goed! Sta op en begin,’ zeide de luitenant, die de revolver weer in zijn stak zak.
‘Maar denk erom, dat je alles vertelt; anders is je leven niets
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meer waard dan die stuk geschoten tulband op je hoofd.’
Bevend en trillend vertelde de bang gemaakte tolk nu alles aan Lindsay, wat hij
omtrent den slavenhandelaar wist. Dit kwam hierop neer, dat hij naar Kilwa gegaan
was, waar hij een troep slaven bijeengebracht had, goed genoeg om een groote dhow
te vullen, waarmede hij van plan was een paar dagen later met een vloot slavenschepen
naar het Noorden te gaan.
‘Is hij van plan Zanzibar aan te doen?’ vroeg Lindsay.
‘Ik geloof het niet,’ antwoordde de tolk. ‘Hij heeft een boel knappe jonge meisjes
- gaat regelrecht naar Perzië.’
Toen de luitenant dat hoorde, ging hij dadelijk met zijn kotter in zee, om De
Glimworm te zoeken, die hij wist, dat op dat oogenblik niet ver van den oever kon
zijn.
Hij vond haar eerder dan hij verwacht had; en tot zijn onuitsprekelijke verbazing
en vreugde was een der eersten, die hij bij het aan boord komen zag, Azinte.
‘U hebt Marizano gevangen genomen, kapitein, zooals ik zie,’ zeide hij tegen
kapitein Romer.
‘Niet den bandiet zelf, maar een van zijn dhows,’ antwoordde de kapitein. ‘Hij
was met twee zwaar geladen schepen naar de Noordelijke havens van wal gestoken.
We hebben hem vijf dagen geleden ontdekt en gelukkig juist buiten de territoriale
wateren, zoodat hij een eerlijke en wettige ‘prijs’ was. De dhow, die het verst van
de kust was, hebben we bemachtigd, maar de tweede, waar hij zelf op was, is erin
geslaagd op het strand te loopen, zoodat hij met bijna al zijn slaven ontkomen is slechts enkele vrouwen en kinderen zijn in de branding verdronken. En nu stoom ik,
daar onze
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lading ongelukkigen vrij groot is, naar de Seychellen. Als ik ze aan land gebracht
heb, kom ik zoo gauw mogelijk terug, om nog een paar van die bandieten te
onderscheppen.’
‘Naar de Seychellen!’ prevelde de luitenant in zichzelf, terwijl hij met een
uitdrukking van verbazing en wanhoop op zijn gelaat naar beneden ging.
Arme Lindsay! Zijn gedachten waren steeds zóó bezig geweest met Maraquita,
dat de loop, dien de zaak nu nam, niet daarin opgekomen was, ofschoon die loop
heel natuurlijk en absoluut niet onwaarschijnlijk was. Marizano ging met Azinte aan
boord van een van zijn dhows naar het Noorden. Kapitein Romer was met zijn
oorlogsschip op zoek naar die dhows. Wat was natuurlijker dan dat de kapitein den
bandiet zou vinden? Maar luitenant Lindsay's geest was zóó vervuld met Maraquita,
dat hij voor het oogenblik niet in staat scheen iets anders te bevatten dan één ander
denkbeeld, nl. de vervulling van Maraquita's bevelen om inlichtingen over haar
verloren Azinte te krijgen. Azinte te redden uit de handen van Marizano scheen den
luitenant makkelijk genoeg toe; maar haar te redden uit de handen van zijn eigen
kapitein en haar in slavernij terug te sturen? ‘Ezel, die ik ben,’ riep hij uit, ‘om daar
niet eerder aan gedacht te hebben. Natuurlijk kan zij nooit aan Maraquita teruggegeven
worden en het zal voor de senorina slechts een schrale troost zijn, als zij hoort, dat
haar protégée vrij is op de Seychellen, waar zij toch niet bij haar komen kan.’
Vol afkeer over zijn eigen stommiteit en waarschijnlijk omdat er niets aan te
veranderen viel, ging de ongelukkige luitenant zitten, om na te denken en het resultaat
van zijn denken was, dat hij besloot in ieder geval goed op Azinte te letten.
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en te zorgen, dat zij bij haar komst op de Seychellen, in goede handen kwam.
Onder de arme wezens, die uit Marizano's dhow gered waren, bevonden zich bijna
honderd kinderen, en wel in zulk een deplorabelen toestand, dat er maar weinig hoop
bestond, dat zij het eiland levend bereiken zouden. Hun jonge levens bleken echter
taai te zijn. Hoeveel hun dappere redders ook al gezien mochten hebben, zij konden
zich geen voorstelling maken van wat deze arme schepseltjes reeds doorstaan hadden
en dus ook niet van hun uithoudingsvermogen. Drie en tachtig bereikten levend de
Seychellen. Zij werden toevertrouwd aan een zendeling, die geen moeite spaarde,
om ze weer op krachten te brengen; maar ondanks zijn uiterste krachtsinspanning
stierven er ten slotte nog veertig - hun kleine lichaampjes waren zóó mishandeld en
vermagerd, dat herstel onmogelijk was.
Aan den zorg van dezen zendeling vertrouwde Lindsay Azinte toe, terwijl hij hem
zooveel van haar droevige geschiedenis vertelde als hij zelf wist. De zendeling nam
haar gaarne onder zijn hoede en stelde haar aan als verpleegster in het tijdelijke
hospitaal, dat hij voor de kleinen had ingericht. Azinte bleek een zorgvolle, liefderijke
en intelligente verpleegster voor de arme kinderen te zijn, voor wie zij veel liefde
koesterde, en hier liet Lindsay haar bij het vertrek van De Glimworm nuttig werkzaam
en betrekkelijk gelukkig achter.
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Hoofdstuk XVIII.
Beschrijft de wijze, waarop Yoosoof en de zijnen ‘zwart ivoor’ uit de
Afrikaansche binnenlanden weten te krijgen.
Een vuile winkel in een smerige straat in de ongezonde stad Zanzibar is de plek,
waarheen we nu den lezer verzoeken ons te volgen, terwijl we hem tevens vragen
een tijdsverloop van enkele maanden over te springen.
In een klein achterkamertje van dien winkel vinden we onzen ouden kennis Yoosoof
met den kapitein van een Engelsch schip, dat in de haven lag, bij een grog. De kapitein
zat zóó te dampen, dat Yoosoof en hij nauwelijks zichtbaar waren.
‘Jullie bent een troep gemeene, laaghartige, ordinaire landrotten,’ zeide de kapitein,
die geen blaadje voor zijn mond nam en ieder bijvoegelijk naamwoord vergezeld
deed gaan met een zoo krachtigen ‘trek’, als wilde hij te kennen geven, dat zijn
opmerkingen kogels en zijn mond een kanon was.
De Brit was blijkbaar niet in een complimenteuze stemming. Het was ook duidelijk,
dat Yoosoof niet gauw op zijn teentjes getrapt was, want hij glimlachte zoo flauwtjes
mogelijk en hij haalde zijn schouders op. Hij moest zaken doen met den kapitein,
die hem waarschijnlijk een aardig voordeeltje zouden opleveren, en Yoosoof was er
de man niet naar, om zijn zaken te laten benadeelen door zijn gevoelens.
‘Bovendien,’ ging de kapitein brommerig voort,
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‘wordt de slavenhandel hier in één opzicht onwettig gedreven, nl. dat hij voornamelijk
in handen is van Britsche onderdanen.’
‘Hoe maak je dat uit?’
‘Nu, makkelijk genoeg. Zijn de rijkste mannen in Zanzibar niet de Banyans?1) En
voorzien deze Banyans, waarvan er hier 17.000 wonen, jullie Arabieren niet van
geld, om den vervloekten slavenhandel te drijven? En zijn die Banyans geen Indische
kooplui - onderdanen van Groot-Brittannië?’
Weer haalde Yoosoof zijn schouders op en glimlachte.
‘En houden die rijke schavuiten niet evenveel van hun gemak als van hun geld en
schieten zij, wanneer zij het laatste willen vermeerderen zonder het eerste te
vernietigen, kerels als jou geen geld voor tegen 100%?’
Yoosoof knikte bevestigend en glimlachte weer.
‘Nou, zijn jullie allemaal bij elkaar dan geen troep gemeene schurken?’
Nu glimlachte Yoosoof niet; het scheen zelfs alsof hij er vuur op zou vatten; doch
dat duurde slechts een oogenblik. Eigenbelang kwam hem tijdig te hulp en maakte
hem gedwee.
‘Wat kunnen we doen?’ vroeg hij na een korte stilte. ‘Je weet wat de Sultan onlangs
tegen een Britsch officier gezegd heeft: “als je den slavenhandel stop zet, richt je
Zanzibar ten gronde.” We moeten dat niet doen. Zanzibar moet niet ten gronde gericht
worden.’
‘Waarom niet?’ vroeg de kapitein minachtend. ‘Wat beteekent het of Zanzibar ten
gronde gericht wordt? Het is een klein, onbeteekenend eiland met nog geen 250.000
inwoners, hoofdzakelijk bestaande uit halve barbaren en wilden. Dat is de eene zijde

1) Handeldrijvende Hindoes.
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der quaestie. Hier heb je de andere zijde: ‘Afrika is een groot werelddeel, met
millioenen krachtige negers en millioenen acres vruchtbaar land en vol minerale
rijkdommen, en jij hebt de brutaliteit nog te zeggen, dat een reusachtig gedeelte van
dat land in een woestijn veranderd moet worden en ongeveer 150.000 van zijn beste
inwoners jaarlijks daaruit weggevoerd worden moeten! En waarvoor! Voor een vuil,
jammerlijk stuk eiland, dat geregeerd wordt door een gefingeerden sultan zonder
leger of vloot en met weinig geld behalve wat hij binnen krijgt door den slavenhandel;
een eiland, dat in zedelijk, godsdienstig of maatschappelijk opzicht geen enkelen
invloed ten goede op de wereld heeft; een eiland, dat de Portugeezen geholpen heeft
de Oostkust van Afrika eeuwen lang af te sluiten; een eiland, dat niet gemist zou
worden, wanneer het vanavond wegzonk op den bodem der zee.’
De kapitein was opgestaan en had in zijn verontwaardiging zijn pijp op den grond
in stukken gegooid. Hij deed een poging om zich te beheerschen, ging weer zitten
en zeide:
‘Denk eens goed na, Yoosoof; je bent een scherpzinnig zakenman. Je kan iets uit
een handelsoogpunt begrijpen. Probeer de zaak zoo eens in te zien: Aan den eenen
kant van de wereldrekening heb je Zanzibar met zijn geheele bevolking van Banyans
en Arabieren opgezwolgen door de zee; we zullen de negers niet laten verdrinken.
We zullen veronderstellen, dat zij met de consuls, zendelingen en dergelijken gered
worden. Dat is dus een verlies van ongeveer 83.000 bandieten - de winst zouden we
het kunnen noemen, maar ter wille van de redeneering zullen we het een verlies
noemen. Aan den anderen kant der rekening heb je 30.000 krachtige negers gered
van de slavernij, behalve nog 150.000 gered van den dood en uithongering als
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resultaten van den slavenhandel; 150.000 min 83.000 is 67.000! Het verlies zou dus,
zooals je ziet, ruimschoots vergoed zijn en de wereld zou het eerste jaar al een heel
aardig batig saldo hebben! Om nog niet eens erover te spreken, dat een der beste
landen van de aarde geopend zou worden voor den eerlijken, wettigen handel en het
Christendom!’
De kapitein hield op, om op adem te komen. Yoosoof haalde zijn schouders op
en een korte stilte volgde, die gelukkig verbroken werd door het binnenkomen van
een slaaf. Hij kwam Yoosoof zoeken, om hem te zeggen, dat zijn meester hem wilde
spreken. Daar de meester van den slaaf een der bovengenoemde rijke Banyans was,
stond Yoosoof dadelijk op, maakte zijn excuses tegenover den kapitein en liet dezen
alleen, om in eenzaamheid van zijn verontwaardiging te bekomen.
Door verscheidene vuile straten bracht de slaaf den slavenhandelaar naar een vrij
goed huis in een gezonder gedeelte der stad. Hij werd dadelijk toegelaten bij een vrij
oud man met een kalm, eenvoudig uiterlijk.
‘Yoosoof,’ zeide de Banyan, ‘ik heb eens nagedacht over de zaak, die we gisteren
besproken hebben, en ik heb gezien, dat ik wel een klein zaakje kan wagen. Ik kan
je drieduizend dollars geven.’
‘Op de oude voorwaarden?’
‘Op de oude voorwaarden. Kan je gauw vertrekken?’
Yoosoof antwoordde, dat hij den tocht reeds grootendeels voorbereid had en dat
hij hoopte over een paar weken naar het binnenland te kunnen vertrekken.
‘Prachtig! Ik hoop, dat je goede zaken zult kunnen doen,’ zeide de koopman met
een vriendelijk knikje en een glimlach, die een gewoon toeschouwer
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op de gedachte gebracht zou hebben, dat Yoosoof voor een zuiver philanthropisch
doel uitging.
‘Er is nog een ander zaakje, dat je misschien zou kunnen opknappen,’ ging de
koopman voort. ‘De Britsche consul zou, naar ik hoor, graag iemand willen hebben,
om in het binnenland een onderzoek in te stellen naar een paar Engelschen, die, naar
men zegt, door de negers gevangen genomen en tot slaaf gemaakt zijn.’
‘Weet de consul welke stam ze gevangen genomen heeft?’
‘Dat geloof ik niet, maar daar hij vijfhonderd dollars aanbiedt voor iederen blanke,
die gered en levend naar de kust gebracht wordt, dacht ik, dat jij hem wel zoudt
willen helpen!’
‘Natuurlijk,’ antwoordde Yoosoof peinzend. ‘Ik zal naar hem toe gaan.’
Derhalve had de slavenhandelaar een onderhoud met den consul, waarin hij hoorde,
dat er absoluut geen zekerheid bestond, dat er twee Engelschen gevangen genomen
waren. Het was slechts een vaag gerucht; maar toch was het waarschijnlijk genoeg
om een premie van vijfhonderd dollar voor ieder, die een Engelschman redden zou,
uit te loven, waarom Yoosoof, die toch het binnenland in moest, op zich nam een
onderzoek in te stellen.
Hij hoorde ook, dat kort te voren twee Engelschen vertrokken waren met het plan
langs de Zambesi naar het binnenland te gaan; volgens den consul zou hij misschien
iets van hen kunnen hooren in de streken, waar hij heen moest; maar dat konden,
naar hij vermoedde, niet de mannen zijn, die volgens de geruchten vermist werden.
Natuurlijk had Yoosoof niet het flauwste idee, dat dit dezelfde Engelschen waren,
die hij op de kust gevangen genomen had, want, nadat hij ze, zooals vroeger
beschreven, verloren had, had hij
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nooit meer aan hen gedacht en hij wist bovendien ook niet, dat zij naar Zanzibar
gegaan waren.
Yoosoof's eigen particuliere zaken vereischten een vrij imposante uitrusting. In
de eerste plaats kocht hij voor ongeveer 600 dollar kralen van allerlei kleuren, katoen,
dik koperdraad en allerlei goedkoope sieraden, waarop de zwarte mannen en vrouwen
zoo verzot zijn, want Yoosoof was een ‘eerlijke’ handelaar en betaalde wanneer hij
het gepast vond dat te doen. Hij huurde eveneens een honderd man, die hij wapende
met geweren, kruit en kogels, want Yoosoof was eveneens een oneerlijke handelaar
en vocht, wanneer hem dat gewenscht voorkwam.
Met deze indrukwekkende karavaan vertrok hij in een groote dhow naar de kust,
ging te Kilwa aan land en begon vandaar zijn reis naar het binnenland.
Het was een lange, moeilijke tocht door een verwoest en ontvolkt land met
verbrande dorpen en verwoeste akkers. Eindelijk, na een honderdvijftig mijl bereikte
hij streken, die nog niet geheel vernietigd waren.
Op een middag trok hij een dorp in, zond katoen en kralen ten geschenke aan het
opperhoofd en gaf, na enkele voorbereidende plechtigheden, zijn verlangen te kennen
om slaven te koopen.
Het opperhoofd, een knappe jonge krijgsman, zeide, dat hij geen mannen, vrouwen
of kinderen te koop had, behalve een paar misdadigers, die hij graag voor een
spotprijsje van de hand wilde doen - twee of drie yards katoen per stuk. Er waren
ook een paar weezen, wier ouders plotseling gestorven waren en op wie niemand
recht deed gelden. Zeker, die arme wezen waren aangenomen door verschillende
families, die misschien liever niet van hen zouden scheiden; maar dat beteekende
niets: het bevel van het opperhoofd was wet. Yoosoof zou

Yoosoof de slavenhandelaar

199
die weezen ook voor een heel klein bedrag kunnen krijgen - een yard katoen
misschien. Maar niets zou er het opperhoofd toe brengen een van zijn onderdanen
te dwingen afstand te doen van zijn kinderen en geen der inwoners scheen geneigd
om het te doen.
De slavenhandelaar probeerde het daarom op een andere manier. Hij kwam al heel
gauw te weten, dat het opperhoofd een ouden wrok koesterde tegen een naburig
opperhoofd. In den loop van het gesprek rakelde hij het sluimerende gevoel op en
wakkerde het aan tot een vlam. Toen het ijzer voldoende heet was, smeedde hij het:
hij gaf het opperhoofd geweren en munitie en bood hem zelfs als een groote gunst
aan hem een paar van zijn mannen te leenen, zoodat hij een krachtigen aanval op
zijn vijanden doen kon.
De list slaagde volkomen. Zonder een oorlogsverklaring werd de oorlog begonnen;
gevangenen werden weldra binnengebracht - niet alleen mannen, maar ook vrouwen
en kinderen. De eersten bond men aan elkaar met zware slavenstokken, die om hun
hals geklonken werden; de laatsten hield men met touwen bij elkaar; op die wijze
werd Yoosoof binnen enkele dagen in staat gesteld om zijn tocht met een flinke
kudde ‘zwart vee’ achter zich voort te zetten.
Dit gebeurde niet ver van het Nyassa-meer, waarbij hij voor een tijdje zijn
hoofdkwartier wilde opslaan, terwijl zijn mannen onder een nieuwen leider, dien hij
daar verwachtte, verder overwinnend het binnenland zouden intrekken.
Toen zij bij de oevers van het mooie meer kwamen, vonden zij daar verscheidene
vogels van dezelfde pluimage, waaronder zijn ouden vriend en trouwen bondgenoot
Marizano. Dit was een groote meevaller voor hem, want hij kon nu dadelijk zijn
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onderbevelhebber aan het hoofd der expeditie stellen en hem uitsturen.
Dienzelfden avond slenterden Yoosoof en de halfbloed op den oever van het meer
en luisterden naar de zoete wijzen van de vrije en gelukkige vogels en keken naar
de ontscheping van een troep ongelukkige slaven, die op den anderen oever gestolen
of gekocht waren.
‘Nu, Marizano, ik ben niet van plan je op deze expeditie te bezwaren met katoen
of kralen. Ik heb al heel wat uitgegeven voor het koopen van slaven en ik geloof, dat
het zoowel goedkooper als makkelijker zal zijn de rest met kruid en lood te nemen.’
‘Het is makkelijker te dragen en heeft betere uitwerking.’
‘Natuurlijk, en het gaat vlugger. Zullen een honderd man en geweren voldoende
zijn?’
‘Tachtig man zijn genoeg om alle stammen in deze streek te overwinnen.’
‘Prachtig! Dan vertrek je morgen. De stammen aan de overzijde van het meer zijn
nog niet bang voor ons - dank zij dien krankzinnigen livingstone, die het land voor
ons geopend en de meening ingang heeft doen vinden, dat blanken vrienden van de
zwarten zijn en de slavernij haten. Je zou kunnen probeeren je voor een blanke te
laten doorgaan, ofschoon je gezicht niet zoo blank is als wel wenschelijk was; maar
je kan je troosten met de wetenschap, dat het blanker is dan je hart. Maar hoe dit zij,
je moet de voetsporen van dien Engelschman volgen en zeggen, dat je zijn vriend
bent en voor hetzelfde doel hier gekomen bent; wanneer je hen heelemaal op hun
gemak gesteld hebt, ga je handel met hen drijven, waarvoor je genoeg laken en kralen
medeneemt, om je in staat te stellen, de list uit te voeren. Voor de rest behoef ik
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je geen instructies te geven; je weet even goed als ik wat je te doen hebt.’
Marizano was het volkomen met dat plan eens, en verzekerde zijn chef, dat alles
tot zijn volkomen bevrediging uitgevoerd zou worden.
‘Maar er is nog iets,’ zeide Yoosoof, ‘waarover ik wat te zeggen heb. Het schijnt,
dat een paar blanken gevangen genomen zijn door een der binnenlandsche stammen
- welken weet ik niet - en voor het vinden van dezen heeft de Britsche consul te
Zanzibar mij vijfhonderd dollar aangeboden. Als jij inlichtingen over de mannen
krijgen kunt, is het prachtig. Als je ze kan redden en bevrijden, is het nog mooier en
krijg je een flink deel van de belooning.’
Terwijl de Arabier sprak, verried het gelaat van den halfbloed eenige verbazing.
‘Blanken!’ zeide hij, terwijl hij zijn mouw opschoof en een niet oude kogelwonde
in zijn arm liet zien. ‘Dat heeft een blanke me kort geleden gelapt niet ver van de
plek, waar we nu staan. Ik had gezworen den blanke, als we hem nog eens zouden
aantreffen, een kopje kleiner te maken, maar als we er vijfhonderd dollar voor kunnen
krijgen, zou ik in de verleiding kunnen komen hem te sparen. Maar ik begrijp niet
hoe deze mannen - er waren er twee, zoo niet meer - gevangenen kunnen zijn, want
toen ik hen ontmoette, waren zij goed gewapend en van alles voorzien, anders zouden
zij mij niet gewond en mijn slaven bevrijd hebben. Maar de schavuiten, die ik toen
bij mij had, waren lafaards.’
‘Je hebt gelijk. Ik heb in Zanzibar hooren praten over de mannen, die jij ontmoet
hebt. Zij kunnen de gevangenen niet zijn, naar wie wij moeten zoeken. Zij zijn nog
niet lang genoeg weg geweest, zou ik zeggen, om al een ongeluk gehad te hebben,

Yoosoof de slavenhandelaar

202
en over de blanken, die vermist moeten worden, is in Zanzibar al een tijd lang
gesproken. Maar zoek zoo goed mogelijk, want voor iederen blanke, dien wij redden,
krijgen we vijfhonderd dollar. En nu zal ik je het vee, dat we al verzameld hebben,
laten zien.’
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Hoofdstuk XIX.
Verhaalt de rampspoeden, die onze reizigers overkwamen.
Toen Harold Seadrift en Disco Lillihammer, zooals in een vorig hoofdstuk verhaald
is, door de plotselinge ziekte van den matroos in hun tocht opgehouden werden,
dreigde hen een gebeurtenis, die hun plannen geheel in de war stuurde. Het was de
onverwachte komst van een troep gewapende inboorlingen, die kort te voren door
slavenjagers uit hun dorp verdreven waren. De slavenjagers hadden hen 's nachts
onverhoeds overvallen, hun hutten in brand gestoken, hun vrouwen en kinderen
gevangen genomen en de mannen gedood met uitzondering van degenen, die vrijheid
gezocht en gevonden hadden in de vlucht. Zij, die aldus ontkomen waren, kwamen
nu op een avond tegen zonsondergang bij het kamp.
Disco, hoewel nog zwak, herstelde toch van zijn koortsaanval. Harold zat bij zijn
bladerenbed in de hut, die den eersten dag van zijn ziekte voor hem opgeslagen was.
Jumbo was aan het vleesch snijden voor het avondeten en Antonio kreeg den ketel
van het vuur. De anderen waren in de bosschen aan het jagen.
Er was geen wacht uitgezet, zoodat zij onverwacht door de wilden overvallen
werden en niet voorbereid waren op tegenstand, zelfs als tegenstand iets geholpen
zou hebben.
In den beginne wilden de negers, die nog woest
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waren door de pas geleden verliezen, hun gevangenen dooden, maar om de een of
andere onbekende oorzaak veranderden zij van plan, bonden Harold en Disco aan
elkaar door twee slavenstokken en Antonio en Jumbo met touwen en namen ze mede.
Zoo plotseling en onvenwacht en vlug was alles in zijn werk gegaan, dat Disco
reeds een heel eind van het kamp af was voor hij besefte, dat wat gebeurd was,
werkelijkheid was en niet een van die koortsachtige droomen, welke hem tijdens zijn
ziekte benauwd hadden.
De inboorlingen wilden niet luisteren naar de ernstige verzekeringen, dat Harold
en Disco Engelschen waren en een afkeer hadden van slavernij. Zij fronsden hun
voorhoofden, toen zij antwoordden, dat hetzelfde gezegd was door de slavenjagers,
die hun dorp aangevallen hadden, uit welk antwoord men zou mogen opmaken, dat
Yoosoof niet de uitvinder was van deze list om de inboorlingen op een dwaalspoor
te brengen. De Portugeezen van Tete hadden die ook bedacht en uitgevoerd.
Gelukkig liep het tegen zonsondergang, toen zij gevangen genomen werden, en
vóór het heelemaal donker was, sloeg de troep een kamp op, anders zou de arme
Disco door zwakheid en uitputting bezweken zijn. De wanhopige toestand, waarin
zij verkeerden, scheen echter zijn krachten te doen herleven, want den volgenden
ochtend zette hij den tocht voort met eenige hoop het te zullen uithouden. De
voortdurende verzekeringen en protesten van Antonio brachten hun beulen er ook
toe de zware slavenstokken van de halzen van Disco en Harold af te nemen, hoewel
zij de ketenen om de polsen lieten zitten. Op deze wijze werden zij verder het land
ingevoerd, zij wisten niet waarheen, verscheidene dagen en nachten lang en ten slotte
kwamen zij in een groot dorp, waar zij allen in een
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hut geworpen en aan hun overpeinzingen overgelaten werden, terwijl de negers een
onderhoud hadden met het opperhoofd van het dorp.
Dat opperhoofd bleek een man te zijn, die verder zag dan de mannen, die de
Engelschen gevangen genomen hadden. Zijn naam was Yambo. Hij had van dr.
Livingstone gehoord en mannen van andere stammen ontmoet, die den grooten
ontdekkingsreiziger gezien en gesproken hadden. Hij met zijn goeden aanleg had
dus genoeg van de gevoelens der blanken leeren kennen om hem op zijn hoede te
doen zijn door schijn-Christenen bedrogen te worden.
Yambo's naam beteekende: ‘Hoe gaat het?’ en was hem waarschijnlijk gegeven,
omdat hij steeds vriend en vreemdeling met een hartelijke hoe-gaat-het-uitdrukking
op zijn gelaat en in den toon van zijn stem begroette.
Hij was een groote, ernstige man met een bevelende, vastberaden uitdrukking en
toch iets kinderlijk eenvoudigs. Toen hij het noodige van zijn bezoekers over hun
gevangenen gehoord had, ging hij dadelijk naar hen toe en een paar vragen, die hij
Harold door bemiddeling van Antonio stelde, overtuigden hem, dat de gevangenen
eerlijke mannen waren. Hij ging derhalve naar zijn zwarte bezoekers terug en zeide
hun, dat hij volkomen vertrouwen had in de goede trouw der blanken en dat hij hen
onder zijn hoede wilde nemen. Hij onthaalde zijn zwarte broeders gastvrij, gaf hun
eenige geschenken en liet hen dan verder trekken. Vervolgens begaf hij zich weer
naar zijn gasten en zeide hun, dat zij vrij waren, dat degenen, die hen gevangen
genomen hadden, weg waren, en dat zij gaan konden waarheen zij wilden, maar dat
zij hem een groot genoegen zouden doen, als zij in de buurt van het dorp met hem
wilden gaan jagen.
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‘Nu,’ zeide Disco, toen Yambo weg was, ‘dit is de beroerdste toestand, waarin iemand
ooit geweest is, nadat Adam en Eva in den hof van Eden een huishoudentje hebben
opgezet.’
‘Ik geloof niet,’ antwoordde Harold, ‘dat het de beroerdste toestand is, maar hij
is beroerd genoeg. Het ergste is, dat die Yambo die schavuiten nog heeft laten gaan
met al onze vuurwapenen en onze kampinrichting, zoodat we totaal machteloos zijn
- we kunnen ons even goed als gevangenen beschouwen, daar het niet mogelijk is
onder dergelijke omstandigheden het dorp te verlaten.’
‘Wat volgens mij nog veel erger is, mijnheer, is, dat we hier in het hartje van Afrika
op zee zijn zonder kaart, quadrant, kompas of roer en dat we niet beter weten waar
we zijn dan die aap daar, die tusschen de takken grijnst. Maar hoe dit zij, we hebben
het geluk in de handen van een vriendelijk opperhoofd gevallen te zijn, zoodat we
ook weer precies als die aap moeten grijnzen; maar ik vind het wel erg beroerd, dat
we al onze kameraden verloren hebben. Ik ben bang, dat we niet veel kans hebben,
dat we ze weer zullen vinden.’
‘Absoluut geen kans, zou ik zeggen. Zij hebben niet kunnen raden in welke richting
wij gegaan zijn; en tenzij zij toevallig dadelijk den rechten weg ingeslagen hebben,
zal iedere stap, dien zij daarna doen, den afstand tusschen ons slechts grooter maken.’
‘Het is gelukkig, dat ik net begon te beteren, toen we gevangen genomen werden,’
zeide Disco, terwijl hij zijn beenspieren betastte. ‘Zeker, het is nog niet veel
bijzonders, maar ik kom toch goed aan.’
‘Dat is meer dan ik zeggen kan,’ antwoordde Harold zuchtend, terwijl hij met zijn
hand over zijn voorhoofd streek. ‘Ik heb het gevoel alsof die
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laatste tocht door de bosschen in de brandende zon en het gewicht van dien
vreeselijken slavenstok te veel voor mij geweest zijn.’
Disco keek ernstig en angstig naar het gelaat van zijn vriend.
‘Wat voel je?’ vroeg hij.
‘Ik kan het bijna niet zeggen. O, ik vermoed, dat ik een beetje oververmoeid ben,
dat is alles. Als ik een nacht goed geslapen heb, zal het wel weer over zijn.’
‘Dat heb ik zelf ook gedacht, maar ik had het leelijk mis. Vertel eens precies wat
je voelt; ik ben wat symptomen betreft nu even goed op de hoogte als een dokter.’
‘Welnu, ik voel een soort onlekkerheid, een soort moeheid en slaperigheid met
een beetje hoofdpijn en een doffe pijn, die mijn ruggegraat schijnt op te kruipen.’
‘Dan hebt u het te pakken, mijnheer. Gelukkig, dat u altijd gezond geweest bent,
want u zult nu uw krachten noodig hebben; en het is ook gelukkig, dat ik hier ben
om u nu op mijn beurt te verplegen, want u zult zien, dat die pijn uw ruggegraat en
uw ribben opklimt, tot zij bij uw schouders komt, waar zij zal blijven, alsof zij van
plan was daar nooit meer vandaan te gaan. Daarna zult u het koud krijgen en huiveren
als ijs - weet ik het niet allemaal precies? - en dan zoo warm als vuur met een
loodzwaar hoofd en dansende oogen en -’
‘Scheid uit!’ riep Harold lachend. ‘Als je op die manier doorgaat, zal ik meer dan
mijn rechtmatig deel ervan krijgen! Houd, als het je blieft, op en laat mij kalm
nadenken!’
‘Nou, sir, neem een purgeermiddel en ga dadelijk naar kooi - dat raad ik je aan.
Ik zal u morgenochtend een flinke dosis quinine geven,’ zeide
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Disco, terwijl hij dadelijk een bed begon te maken in een hoek van de hut, die Yambo
hun gegeven had.
Harold wist maar al te goed, dat Disco gelijk had. Hij volgde onmiddellijk zijn
raad op en den volgenden ochtend was hij lichamelijk en geestelijk niet veel meer
dan een kind, want de ziekte verlamde niet alleen zijn groote kracht, maar
veroorzaakte in een bepaald stadium een delirium, waarin hij den grootsten onzin
uitkraamde, dien zijn brein bedenken kon.
De arme Disco, die natuurlijk niet had kunnen beseffen, dat het met hem precies
zoo geweest was, begon bang te worden, dat het verstand van Harold voor goed weg
was, en Jumbo was zóó terneergeslagen door de plechtige uitdrukking op het vroeger
zoo joviale gelaat van den zeeman, dat hij een week lang, behalve wanneer hij at,
zijn witte tanden niet liet zien.
Antonio, die van nature niet medelijdend en goed gezond was, genoot veeleer van
dit rustige leventje en hoopte heimelijk, dat Harold nog een heelen tijd op het
ziekenlijstje blijven zou.
Hoe lang die stand van zaken geduurd heeft, kunnen we niet zeggen, want Harold
en Disco hadden tijdens hun respectievelijke ziekten het besef van tijd verloren.
Tot dien tijd hadden zij zich de dagen der week herinnerd ten gevolge van hun
gewoonte om 's Zondags niet op jacht te gaan, tenzij gebrek aan vleesch jagen beslist
noodig maakte. Op die Zondagen maakte Harold's geweten hem soms verwijten, dat
hij Afrika zonder een Bijbel ingegaan was. Hij fluisterde eerst voor zichzelf en later
ook voor Disco het excuus, dat zijn Bijbel bij de schipbreuk van het schip van zijn
vader verloren gegaan was en dat er misschien in Zanzibar geen Bijbels te koop
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waren, maar zijn geweten liet zich door dergelijke drogredenen niet sussen en
herinnerde hem er aan, dat hij zelfs geen poging gedaan had om in Zanzibar een
Bijbel machtig te worden.
Terwijl de tijd verliep en enkele der verschrikkingen van den slavenhandel tot
hem doorgedrongen waren, kwamen vele woorden der Heilige Schrift in zijn geheugen
terug en werd de spijt, dat hij geen exemplaar medegenomen had, des te grooter.
Maar om tot de zaak terug te keeren, de ongelukkige reizigers ‘zwommen’ geheel
en al ten opzichte van den Sabbath en van den datum der maand. Ja, zelfs omtrent
de maand zelf verkeerden zij in onzekerheid.
‘Maar dat komt er zoo erg niet op aan,’ zeide Disco, toen er later over dat
onderwerp gesproken werd. ‘Wat zegt de Schrift ook alweer? “Zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbath van den Heere, uw
God. Dan zult gij geen werk doen.” Zoover ben ik altijd gekomen, toen mijn moeder
mij leerde. Verder nooit. Maar het is in ieder geval voor ons genoeg, want het gebod
is zes dagen te werken en den zevenden dag te rusten. Heel goed, we zullen vandaag
beginnen en zeggen, dat het Maandag is; we zullen zes dagen werken en wanneer
de zevende dag komt, zullen wij dien Zondag noemen. Als het de goede dag niet is,
kunnen wij er niets aan doen; bovendien wat hindert het? Het is de zevende dag,
zoodat het voor ons de Sabbath is.’
Maar we loopen vooruit. Harold lag - bij het begin van deze uitweiding - nog te
ijlen in zijn koorts, hoewel er symptomen van beterschap waren.
Op een middag openbaarde een dier symptomen zich sterk in een lange, diepe
sluimering. Terwijl hij sliep, zat Disco op een laag stoeltje naast hem en was met
zijn zakmes bezig met een soort handwerk,
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waarvan de natuur op den eersten aanblik niet duidelijk was.
Zijn bewonderaar, Jumbo, zat op een krukje tegenover hem met een open mond
en een gelaat, dat alle gevoelens in zijn hart weerspiegelde, naar hem te staren.
Beiden waren zij zoo diep in hun bezigheid verdiept, dat zij een tijd lang niet
merkten, dat Harold plotseling, hoewel rustig, wakker geworden was en met een
uitdrukking van moede verbazing naar hen keek.
De zeeman bleef aan een stuk door over zijn werk praten, waarbij hij zich tot
Jumbo richtte, maar op een rustige manier, die te kennen scheen te geven, dat hij
slechts een alleenspraak hield en geen antwoord verwachtte.
‘Het is het zonderlingste, wat ik ooit gezien heb, Jumbo. Kijk eens, dit ronde hoofd
heeft een paar oogen en een neus noodig; de mond zal wel gaan, hoewel de mond
het lastigst is, want jullie negers hebben zulke kolossale muilen; maar over het
algemeen is een neus heel moeilijk aan te brengen op een gladde oppervlakte, en dat
waarom? - als ik die plat laat, ziet het er niet uit als een neus, en als ik er ook maar
een klein stukje uitsnijd, is het te vooruitstekend voor een negerneus. Is het geen
mooie kop, Jumbo?’
Op die wijze steeds toegesproken, knikte Jumbo heftig met zijn hoofd en liet zijn
prachtige tanden van het eene oor tot het andere zien.
Disco legde het stuk plank, dat hij in den vorm van een menschenhoofd uitgesneden
had, neer en nam een ander stuk op, dat ruw bewerkt was in den vorm van een
menschelijk been - been en hoofd waren levensgroot.
‘Dat been,’ ging Disco langzaam voort, terwijl hij krachtig met zijn mes werkte,
‘is veel lastiger
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dan ik verwacht had; want jullie negers hebben zulke afschuwelijk gevormde beenen
onder de knie. Er is zoo'n onnatuurlijke bocht onder aan het scheenbeen en zoo'n
belachelijk uitvloeisel aan de hiel, zie je, dat iemand met de opvattingen van een
blanke een heele studie maken moet, als hij als beeldhouwer wil beginnen. Nu, daar
gaan ze,’ riep hij uit met een vroolijken glimlach, toen hij een hartelijk gelach even
buiten de hut hoorde, ‘zich om den oude amuseeren, maar het is niets, vergeleken
bij wat de nieuwe zal zijn, als die af is.’
Bij het zien van de vroolijkheid op het gelaat van zijn vriend, wierp Jumbo zijn
hoofd achterover en liet niet alleen zijn tanden, maar ook den binnenkant van zijn
mond zien.
‘Ik droom natuurlijk,’ dacht Harold, terwijl hij zijn oogen dicht deed.
Arme kerel! Hij was heel zwak en alleen het dicht doen van zijn oogen veroorzaakte
een halve sluimering. Na enkele minuten werd hij weer wakker; hij deed zijn oogen
weer open en zag de twee mannen nog in dezelfde houding zitten.
‘Het is een bijzonder hardnekkige droom,’ dacht Harold. ‘Ik zal probeeren hem
te verjagen.’
Dan riep hij hardop:
‘Hier, Disco!’
‘Allo! Dat is precies de oude toon weer,’ riep de zeeman uit, die zijn mes en het
houten been liet vallen, terwijl hij angstig naar zijn vriend keek.
‘Welke oude toon?’ vroeg Harold.
‘De toon van uw stem.’
‘Is die dan den laatsten tijd zoo veranderd?’
‘Veranderd? Dat zou ik denken. U hebt in geen - enfin - een heelen tijd niet zoo
gesproken - maar bent u nu beter, of is het een nieuw symptoom van krankzinnigheid?’
vroeg Disco met een bangen blik.
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‘O, ik heb zeker geijld, niet?’ zeide Harold met een flauw glimlachje.
Hierop antwoordde Disco, dat hij niet alleen geijld had, maar ‘stikstapel’ geweest
was, en hij sprak de vurige hoop uit, dat hij nu weer gauw heelemaal de oude zou
zijn.
‘En,’ ging hij vastberaden voort, ‘u moet niet praten. Ik heb eens een kameraad
in zijn koorts verpleegd en ik herinner me, dat de dokter heel voorzichtig was, toen
hij weer bij begon te komen, en hem beval zijn mond te houden en kalm te blijven.’
‘Je hebt gelijk, Disco. Ik zal mij kalm houden, maar je moet me eerst zeggen waar
je mee bezig bent, want dat heeft mijn nieuwsgierigheid opgewekt en ik zal niet
kunnen rusten voor ik het weet.’
‘Goed, ik zal het u zeggen, maar u moet er verder geen opmerkingen over maken.
Nou, u moet dan weten, dat ik al heel gauw nadat u ziek geworden was, het gevoel
kreeg alsof ik een bezigheid moest hebben, terwijl ik hier bij u zat te waken - Jumbo
en ik hebben om de beurt gewaakt, want Antonio kan geen jongen vasthouden, dus
zeker u niet, wanneer u lastig en wild wordt. - Enfin, ik had een soort sympathie
opgevat voor den jongsten jongen van Yambo, want hij is een aardige, dappere kleine
rakker, en ik vond, dat ik een stuk speelgoed voor hem moest maken, en toen dacht
ik zoo, dat hij het meeste pleizier zou hebben met een dansenden pias, en toen heb
ik een levensgrooten gemaakt. U hebt nooit een gezicht gezien als van dien jongen,
toen hij aan het touwtje trok. Hij gaf een gil van pret, nam het in zijn handen en vloog
er mede weg om het aan zijn moeder te laten zien. En wat denkt u, mijnheer? Even
later komt de jongen snikkend en huilend terug, precies als was hij een Engelsche
jongen, en zegt tegen Tony: ‘Vader heeft
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het van me afgenomen!’ Ik was daar erg verbaasd over en ging regelrecht naar de
hut van Yambo, om er over te spreken. En toen ik bij zijn hut kwam, wat zie ik daar
anders dan dat het opperhoofd zelf aan het touwtje van den pias trekt en grinnikt en
grijnst als een baviaan met een blauwe snuit, terwijl zijn vrouw erbij staat en haar
buik vasthoudt van het lachen. Enfin, zoodra ik binnenkom, vliegt het opperhoofd
op en schreeuwt om Tony en zegt hem aan mij te zeggen, dat ik een dansende pias
voor hem maken moet. Natuurlijk zeg ik, dat ik het met alle genoegen doen zal; en
hij zegt, dat ik hem levensgroot moet maken, even groot als hij zelf. Ik zette groote
oogen op, maar hij zeide, dat hij een ding moest hebben, dat geschikt was voor een
man - een opperhoofd - zoodat er voor mij niets anders op zat dan aan het werk te
gaan. En het was niet zoo moeilijk te doen, want zij gaven me planken van een voet
dikte, en ik had heel gauw het lichaam en de ledematen met een bijl uitgehakt en die
met mijn mes gepolijst en toen in elkaar gezet. Toen de groote pias klaar was, nam
Yambo dien mee, want hij was er den heelen tijd, dat ik aan het werk was, bij
gebleven, en hing hem aan een tak van een boom op en ging trekken. Waarachtig,
ik heb nog nooit zoo'n kind gezien als Yambo werd, toen hij dien reusachtigen pias
in beweging kreeg - met al zijn hovelingen om zich heen, hun gezichten rood van
verbazing of krampachtig vertrokken van het lachen. Het opperhoofd zelf was te
hard aan het werk om veel te lachen. Hij kon slechts staren en grinniken, want hoe
groot en sterk hij ook is, de pias was zoo vreeselijk zwaar, dat hij al zijn spieren
noodig had, om den kabel, dien ik er in plaats van de touwtjes in gedaan had, in
beweging te krijgen. Trek maar, baasje, dacht ik, toen ik hem zag zwoegen en proesten
en vechten
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aan den val van den pias, je zal dat kabeltouw niet zou gauw breken! Maar ik vergiste
me, want hoewel de val uitstekend hield, had ik niet gerekend op zoo'n hevige actie
in de gewrichten. Plotseling raakt een been bij de knie los. Het was juist bij een
opwaartsche beweging en weg vloog het als een vuurpijl, vlak tusschen een troep
apen, die onmiddellijk uit elkaar stoven. Yambo scheen er zich niets om te
bekommeren. Het zweet liep met straaltjes van zijn lichaam. ‘Hie!’ roept hij en hij
geeft even een vreeselijken ruk. Maar het was ditmaal niet hoog, want het andere
been schoot er bij de benedenwaartsche beweging bij het heupgewricht af en kwam
terecht tegen den boezem van een zwarten krijger, die er regelrecht door tegen den
grond geslagen werd. Yambo gaf daar ook niets om. Hij gaf een derden ruk met al
zijn krachten en dat bleek te veel te zijn voor een pias zonder beenen, want hij sloeg
zijn armen met zoo'n geweld uit, dat zij klemden en kraakten, alsof de arme kerel
om genade gilde! Nu keek Yambo heel wezenloos. Dan keerde hij zich om en staarde
mij aan, alsof hij zeggen wilde: ‘Wat bedoelt hij daarmede, hè?’ Hij had er niet zoo
hard aan moeten trekken, zeg ik tegen Tony, het ding is niet gemaakt om gedreven
te worden door een stoommachine van zes paardekrachten! Maar zeg hem, dat ik het
in orde zal maken met gewrichten, die er bestand tegen zijn om getrokken te worden
door een olifant en dat ik een nieuwen pias zal maken, even groot als dezen en
tweemaal zoo sterk. ‘Dit,’ voegde Disco er aan toe, terwijl hij den kop opnam,
waarmede hij bezig geweest was, ‘is de nieuwe pias. De oude is op het oogenblik
buiten aan het werk als een windmolen. Luister, hoort u ze niet?’
Harold luisterde en hoorde dadelijk zonder eenige moeite de uitbarstingen van
gelach en de uitroepen
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van verrukking, die telkens weer uit een blijkbaar groote menigte voor de hut
opstegen.
‘Ik geloof,’ zeide Disco, terwijl hij opstond en naar de deur van de hut liep, ‘dat
u ze van de plek, waar u ligt, kunt zien.’
Hij wierp de huid, die voor den ingang hing, ter zijde, en ja, daar hing de
reusachtige dansende pias aan den tak van een boom, heel duidelijk afgeteekend
tegen een blauwen hemel, en krampachtig klappend met zijn groote ledematen, terwijl
Yambo woest aan het touw trok en de geheele stam vol bewondering in extase
toekeek.
Men zal makkelijk gelooven, dat dit schouwspel en het verhaal van Disco bijna
te veel waren voor Harold's zenuwen; hij maakte dan ook tot Disco's schrik eenige
gekke gebaren en bewegingen; maar na een warmen dronk, die hem gegeven werd
door zijn trouwen, zij het ook ruwen verpleger, werd hij kalm en viel hij in een
verkwikkenden slaap, die tot laat in den volgenden ochtend duurde.
Verfrischt naar lichaam en gelukkig van geest, stond hij op, om te voelen, dat de
ziekte, waartegen hij vele dagen gestreden had, overwonnen was, en dat hij, ofschoon
nog zwak, toch weer iets van zijn oude kracht en gezondheid teruggekregen had.
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Hoofdstuk XX.
Harold treedt op in een nieuw karakter.
De geest van Yambo was een vreemd mixtum compositum - een vreemd mengsel
van ernst en uitbundige vroolijkheid. Of hij toegaf aan zijn hartstochtelijke voorkeur
voor den dansenden pias of dat hij de beraadslagingen van zijn raadslieden leidde,
steeds ging hij met hart en ziel in zijn werk op. Doch daar hij een wilde was - en
dientengevolge geheel geleid werd door gevoel, wat misschien de karaktertrek is,
die het voornaamste verschil tusschen den wilde en den beschaafde uitmaakt - haatte
hij zijn vijanden met een bitteren haat en had hij zijn vrienden met zijn heele hart
lief.
Yambo was voor Harold in diens ziekte bijzonder hartelijk geweest en deze voelde
daar een groote dankbaarheid voor, zoodat er tusschen die twee een warmere
vriendschap ontstond dan men mogelijk geacht zou hebben, aangezien zij geestelijk,
lichamelijk en maatschappelijk zoo zeer verschilden en zij steeds door bemiddeling
van een zeer incompetenten tolk moesten spreken.
Onder andere ontdekte Harold, dat zijn nieuwe vriend bijzonder veel hield van
anecdoten en vertellingen. Hij vertelde hem dus, toen hij langzamerhand herstelde
en nog niet in staat was veel lichaamsbeweging te nemen, de avonturen van Robinson
Crusoe. Yambo's verlangen naar geestelijk voedsel werd grooter en toen het verhaal
van Crusoe uit was, vroeg hij dadelijk om een nieuw. Enkele krij-
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gers kwamen ook luisteren en ten slotte kon de hut het gehoor, dat luisteren wilde,
niet bevatten. Harold verhuisde daarom naar een open plek onder een apenbroodboom
en vertelde daar dagelijks uren lang alle verhalen en geschiedenissen, die hij kende,
aan de honderden negers, die met groote oogen en open monden om hem heen zaten
te luisteren.
Eindelijk raakte de voorraad sprookjes als Blauwbaard, Asschepoester en dergelijke
uitgeput, waarom hij zich op het gebied der geschiedenis begaf en hun vertelde over
Wilhelm Tell en Wallace en Bruce en de Puriteinen van Engeland en de
ontdekkingstochten van Columbus, totdat de oogen en monden van zijn zwarte
toehoorders zoo voortdurend open bleven, dat Disco bang begon te worden, dat zij
ze langzamerhand niet meer dicht zouden kunnen krijgen, en dat de tong van den
armen Antonio binnenkort bij de wortels zou opdrogen.
Eindelijk kwam bij onzen held een gedachte op, die hij op een ochtend, dat hij
met Disco in hun hut zat te ontbijten, aan dezen mededeelde:
‘Het komt mij voor, Disco,’ zeide hij na een vrij lange stilte, waarin zij druk bezig
geweest waren met hun messen en houten lepels, ‘dat soms een ziekte gezonden
wordt, om den menschen te leeren, dat zij te weinig denken aan de wereld
hiernamaals.’
‘Volkomen waar, mijnheer. We laten ons gewoonlijk te veel in met deze wereld,
wat op zichzelf ook al weer niet zoo verwonderlijk is, aangezien we er midden in
gezet zijn, erdoor omgeven worden, erin leven moeten en we ons zelf niet zoo heel
goed helpen kunnen.’
‘Dat laatste is juist het punt, waaromtrent ik niet zoo zeker ben,’ antwoordde
Harold. ‘Sinds ik hier ziek gelegen heb, heb ik er veel over gedacht,
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dat ik vergeten heb een Bijbel mede te brengen, en ook over de beteekenis van den
naam Christen, dien ik draag, hoewel ik, wanneer ik de zaak eerlijk beschouw, niet
kan inzien, dat ik den naam verdien.’
‘Dat ben ik heelemaal niet met u eens, mijnheer. U vloekt niet, u drinkt niet, u
steelt niet, u moordt niet en heel veel meer dingen van dien aard. Is dat niet het gevolg
van het feit, dat u een Christen bent?’
‘Dat is best mogelijk, Disco, maar het kan slechts de negatieve zijde van de vraag
genoemd worden. Wat mij hindert is, dat ik niet veel op de positieve zijde ervan zie.’
‘U zegt toch iederen avond en ochtend uw gebeden?’ vroeg Disco met het air van
iemand, die een beslissende vraag gesteld had.
‘Natuurlijk,’ antwoordde Harold, ‘maar wat mij hindert is, dat ik, terwijl ik in mijn
geloofsbelijdenis belijd te denken, dat de redding van zielen van zoo groot belang
is, in de praktijk des levens schijn te zeggen, dat het heelemaal niet van belang is,
want ik ben nu hier al weken onder deze zwarte kerels geweest en heb nog nooit den
naam van mijn Heiland tegenover hen genoemd, hoewel ik hun tot in het oneindige
verhalen verteld heb, ware en gephantaseerde.’
‘Daar is wel iets waars in,’ stemde Disco toe. Harold vond, dat er zooveel waars
in was, dat hij de zaak zeer ernstig overwoog en ten slotte besloot den negers
Bijbelsche verhalen te vertellen. Hij werd er dus geleidelijk toe gebracht hun dat
‘oude, oude verhaal’ van het leven en den dood van den Heiland en Zijn liefde voor
de menschen te vertellen, en hij bemerkte al heel gauw, dat dit de wilden veel sterker
interesseerde en influenceerde dan alle andere geschiedenissen, waarop hij hen tot
dus-
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verre onthaald had. Terwijl hij dat deed, scheen een nieuwe geest zijn geheele wezen
te prikkelen.
Terwijl Harold er aldus bijna onbewust toe gebracht werd een zaaier van het
gezegende zaad van Gods Woord te worden, baande Marizano zich een weg door
het land, waarbij hij de duidelijkste bewijzen van 's menschen zondige natuur en des
duivels leugens gaf.
Een van zijn eerste daden was een dorp te bezoeken dat prachtig op de oevers van
een kleine, maar diepe rivier gelegen was. Ten einde de inwoners niet te verschrikken,
ging hij er slechts met dertig man, waarvan twintig gewapend, heen. Toen hij bij de
buitenste hutten was, liet hij zijn gewapende mannen halt houden en ging met de tien
anderen verder, terwijl hij vroolijk riep: ‘We hebben dingen te koop! Hebben jullie
iets te verkoopen?’ Het opperhoofd en zijn krijgers gingen hem, met pijl en boog en
schild gewapend, tegemoet en verboden hem binnen de haag te komen, die het dorp
omgaf, maar zeiden hem onder een boom daarbuiten te gaan zitten. Een rieten mat
werd voor Marizano neergelegd om er plaats op te nemen; en toen hij het opperhoofd
uitgelegd had, dat het doel van zijn bezoek was met hen in ivoor te handelen, werd
hij hartelijk ontvangen en met handgeklap toegejuicht. Geschenken werden gewisseld
onder hernieuwd handgeklap, want dat werd als de toepasselijke ceremonie
beschouwd. Het was het Afrikaansche ‘dank u’. Dat over te slaan zou een gebrek
aan goede manieren beteekenen.
Weldra was er een levendige ruilhandel gaande, waarin de geheele bevolking
geheel en al opging.
Inmiddels mochten Marizano's gewapende mannen dichterbij komen. De vrouwen
maakten een maaltijd voor de vreemdelingen gereed en nadat
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zij smakelijk gegeten en van het inlandsche bier gedronken hadden, vroeg Marizano
aan het opperhoofd of hij wel eens vuurwapenen had zien gebruiken.
‘Ja,’ antwoordde het opperhoofd, ‘doch slechts eenmaal heel uit de verte. Ik heb
gehoord, dat jullie geweren heel ver dragen - veel verder dan onze bogen. Is dat zoo?’
‘Ja, het is zoo,’ antwoordde Marizano, die onder den invloed van het bier heel
vroolijk was, zooals trouwens ook zijn mannen en zijn gastheeren. ‘Zou je wel eens
willen zien wat onze geweren kunnen doen? Als je het me toestaan wilt, zal ik ze je
in het gebruik laten hooren en zien.’
Het niets kwaads vermoedende opperhoofd gaf dadelijk zijn toestemming. Zijn
bezoekers stonden op; Marizano gaf een bevel, een salvo werd afgeschoten, dat
dadelijk het opperhoofd en twintig van zijn mannen doodde. De overlevenden
vluchtten in een paniek. De jonge vrouwen en kinderen werden gegrepen; het dorp
geplunderd - d.w.z. de oude leden der gemeenschap werden in koelen bloede vermoord
en de plaats in brand gestoken - en Marizano marcheerde met zijn grooter geworden
troep gevangenen verder en liet een tooneel van dood en afschuwelijke verwoesting
achter.
Zoo trok Marizano al moordend en brandstichtend het land door, om maar zooveel
mogelijk slaven te krijgen.
Langzamerhand groeide de kudde zwart vee zoo aan, dat hij, toen hij in de buurt
van het dorp kwam, waarin Harold en Disco waren, begon te denken, dat hij er niet
veel meer bij kon hebben, en overwoog naar het bosch te trekken, weinig vermoedend,
hoe dicht hij bij een duizend dollar was in den vorm van losgeld voor twee blanken!
Hij was op het punt om te keeren en die ‘mis te
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loopen’, toen hij toevallig een dorpeling zag, die aan het jagen was en na een lange
vervolging gevangen genomen werd. Deze man werd goed behandeld en kreeg eenige
yards katoen en enkele kralen ten geschenke, terwijl men hem tevens verzekerde,
dat hij niets te vreezen had, dat de troep slechts in slaven handel dreef, dat het
vereischte aantal slaven bijeen was, maar dat er nog enkelen gekocht zouden worden,
als het opperhoofd van zijn dorp er nog een paar te koop had.
Toen hij van den man hoorde, dat zijn dorp heel groot was, op twee dagmarschen
van de plek, waar zij nu waren, lag en vol gewapende mannen was, besloot hij, dat
het de moeite niet loonde daarheen te gaan en stond hij op het punt het bevel te geven
den man met een slavenstok om zijn hals bij den troep te voegen, toen hij zich
plotseling bedacht den man te vragen of er ook blanken in deze streken gezien waren.
Terwijl hij reeds dikwijls dezelfde vraag gesteld had, zonder een bevredigend
antwoord te krijgen, hoorde hij nu tot zijn groote verbazing, dat er twee blanken
waren in het dorp, waarover zij zooeven gesproken hadden.
Dadelijk veranderde hij zijn plan, zette zijn marsch voort en stond een paar dagen
later voor de verbaasde oogen van Harold en Disco, die op een mijl afstand van het
dorp aan het wandelen waren.
Disco herkende den slavenhandelaar dadelijk en uit den verbaasden en verschrikten
blik van Marizano bleek vrij duidelijk, dat hij zich het gezicht van Disco herinnerde.
Toen de herinnering aan Marizano's wreedheid bij hun eerste ontmoeting weer bij
hem boven kwam, voelde Disco een bijna onweerstaanbare begeerte om den Portugees
aan te vliegen en te worgen, maar de kalme houding van dezen geslepen man en de
vreedzame manier, waarop hij dichterbij
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kwam, ontwapenden gedeeltelijk zijn woede. Hij kon zijn tong echter niet heelemaal
in bedwang houden.
‘Ha,’ zeide hij, ‘jij bent immers de ploert, dien wij, toen wij voor het eerst in deze
streken kwamen, ontmoet en bijna dood geschoten hebben? Jammer, dat we je niet
goed geraakt hebben, lafhartige schavuit!’
Daar Marizano geen Engelsch kende, gingen deze complimenteuze woorden voor
hem verloren. Hij scheen echter de hoofdbeteekenis ervan te begrijpen, want hij
beantwoordde Disco's fronzen met een uitdagenden blik.
‘Wat hij ook was of wat hij ook is,’ kwam Harold tusschenbeide, ‘we moeten ons
op het oogenblik bedwingen, Disco, omdat we hem niet kunnen straffen zooals hij
het verdient, hoe graag we het ook zouden doen, en hij schijnt gewapende mannen
genoeg te hebben, om ons en onze gastheeren in zijn macht te krijgen. Houd je kalm,
terwijl ik met hem spreek.’
Jumbo en Antonio, die gewapend waren met pijl en boog, want zij waren op jacht
naar klein wild, voegden zich bij hen en keken heel verbaasd en de laatste ook heel
angstig.
‘Vraag hem, Antonio,’ zeide Harold, ‘waarom hij in dit gedeelte van het land
komt.’
‘Om slaven te krijgen,’ antwoordde Marizano kortaf.
‘Dat dacht ik wel; maar hij zal merken, dat de mannen van dezen stam niet
makkelijk te overwinnen zijn.’
‘Ik wil ze niet overwinnen. Ik heb genoeg slaven, zooals je ziet,’ en hij wees op
de troep, die een honderd yards achter zijn gewapende mannen was blijven staan,
‘maar ik heb gehoord, dat jullie hier gevangen gehouden wordt, en ik ben hier
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gekomen om te bewijzen, dat zelfs de slavenhandelaar kwaad met goed vergelden
kan. Jij hebt dit gedaan,’ en hij keek Disco aan en wees op zijn wond in zijn arm,
‘en nu ben ik gekomen om je uit de slavernij te verlossen.’
Na een gedeelte van de waarheid verzwegen en de rest ervan aangevuld te hebben
met deze schitterende leugen, probeerde Marizano grootmoedig te kijken.
‘Ik geloof er geen woord van,’ zeide Disco beslist.
‘Ik ben ook geneigd te twijfelen,’ zeide Harold, ‘maar hij kan een speciale reden
voor zijn vriendschappelijke betuigingen tegenover ons hebben. In ieder geval schiet
er voor ons niets anders over dan aan te nemen, dat hij de waarheid spreekt.’
En zich tot Marizano wendende, zeide hij:
‘We zijn hier geen gevangenen. We zijn de gasten van het opperhoofd van het
dorp.’
‘In dat geval kan ik zonder jullie naar de kust teruggaan.’
Terwijl hij dat zeide, kwam een groote troep dorpelingen, die gezien hadden, dat
er vreemdelingen aangekomen waren, naderbij. Marizano liep hen dadelijk tegemoet
en maakte vredelievende gebaren en zeide na het vereischte handgeklap waarvoor
hij gekomen was. Hij deed geen pogingen om het feit, dat hij een slavenhandelaar
was, te verbergen, maar zeide, dat hij, nadat hij genoeg slaven gekocht had, naar hun
dorp gekomen was, omdat er geruchten gingen, dat eenige blanken in deze streken
verdwaald waren en den weg naar de kust niet terugvinden konden. Hij wilde de
blanken daarbij graag helpen, maar nu hij zag, dat de blanken in het dorp niet de
mannen waren, die hij zocht, en dat zij niet naar de kust terug wilden, zou hij niet
langer blijven dan noodig was, om het opperhoofd te begroeten, en dan verder gaan.
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Dat alles werd voor de blanken vertaald door hun getrouwen bondgenoot Antonio
en toen zij zich terugtrokken om te overleggen wat er gedaan moest worden, keken
zij elkaar half lachend en half verbijsterd aan.
‘Heel vreemd,’ zeide Disco, ‘zoo heel anders als de dingen soms loopen.’
‘Heel vreemd inderdaad,’ stemde Harold lachend toe. ‘Het is volkomen waar, dat
wij in zekeren zin verdwaald zijn en absoluut niet in staat om zonder mannen en
geweren een tocht door dit land te maken; en niets zou gelukkiger zijn dan dat wij
de kans kregen onder geleide van een troep gewapende mannen verder te trekken;
maar toch kan ik de gedachte niet verdragen te reizen met of iets verschuldigd te zijn
aan een slavenhandelaar en een schavuit als Marizano.’
‘Dat is juist de quaestie,’ zeide Disco met nadruk. ‘Ik zou bijna alles kunnen
verdragen, behalve dat.’
‘En toch is het onze eenige kans. Ik zie heel goed in, dat wij hier jaren kunnen
blijven, zonder dat wij ooit weer zoo'n gelegenheid of zoo'n escorte krijgen.’
‘Er zal niets anders opzitten, vrees ik. We zullen het moeten slikken als een leelijk
drankje - je neus en je oogen dicht en inslikken. Het eenige, waar ik niet zeker van
ben, is of u in staat bent te reizen. U bent nog niet sterk.’
‘O, ik ben nu sterk genoeg, of bijna tenminste, en ik word met den dag sterker.
Het is dus afgesproken, dat we medegaan?’
‘Hm, het zal wel moeten, maar het is een beroerd moeten!’
Marizano was heel blij, toen hij het besluit der blanken hoorde, en het opperhoofd
was natuurlijk zeer bedroefd, want hij stond niet alleen op het punt twee mannen te
verliezen, van wie hij veel
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was gaan houden, maar ook beroofd te worden van zijn verteller, den man, die meer
dan alle anderen hem geleerd had te denken aan zijn Schepper en een hiernamaals.
Hij was echter verstandig genoeg om in te zien, dat zijn gasten niet anders doen
konden dan van een zoo prachtige gelegenheid gebruik te maken, en nadat het eerste
gevoel van spijt overwonnen was, besloot hij tot de scheiding.
Den volgenden dag sloten Harold en Disco zich met gevoelens van diepen afkeer,
ja bijna van schaamte, bij den slaventroep aan en marcheerden vele dagen daarna
door het land in gezelschap van Marizano en zijn kornuiten.
Marizano liep gewoonlijk met een paar vertrouwde makkers voor de hoofdgroep.
Onze avonturiers kwamen met hun twee volgelingen achter hen; de troep slaven
volgde daarop en de gewapende mannen vormden de achterhoede. Het was natuurlijk
een heel lange rij en uit de verte geleek zij op een afschuwelijk reptiel, dat zich
langzaam door de mooie velden en vlakten van Afrika kronkelde.
In den beginne waren er geen achterblijvers, want de slaven waren tot dusverre
met enkele uitzonderingen sterk en krachtig. Deze uitzonderingen en de luien werden
door touw en ketting of door stok en zweep makkelijk in de rij gehouden.
Harold en Disco vermeden hun leider opzettelijk tijdens den tocht. Marizano was
blijkbaar in eenzelfde stemming en liet hen met rust. 's Avonds legden zij hun eigen
vuur aan en kookten hun eigen eten zoover van het slavenkamp als met de veiligheid
overeen te brengen was, want zij konden het niet over zich verkrijgen getuige te zijn
van het lijden der slaven of naar hun beulen te kijken. Zelfs het voedsel, dat zij
gedwongen waren te eten, scheen hen te benauwen en over het algemeen
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werd hun toestand zóó vreeselijk, dat zij bijna het roekelooze besluit namen het
gezelschap te verlaten en te trachten zoo goed als het kon alleen de kust te bereiken.
Op een ochtend liet Marizano zijn gewone gereserveerdheid varen en kwam hij
naar de blanken toe en zeide hun, dat zij over twee uur bij het meer zouden zijn, waar
zijn meester zijn kamp opgeslagen had.
‘En wie is je meester?’ vroeg Harold.
‘Natuurlijk precies zoo'n ploert met een zwart of geel gezicht als hij zelf,’ bromde
Disco.
Antonio bracht Harold's vraag zonder Disco's commentaar over en Marizano
antwoordde, dat zijn meester een Arabische handelaar was, en voegde er aan toe, dat
hij vooruit zou gaan, om hem te vertellen, dat zij komen zouden.
Kort daarna waren zij bij het meer. Een groote dhow lag gereed, de slaven werden
ingescheept en overgeroeid naar een plek, waar verscheidene ruwe gebouwen en
barakken met een paar tenten aanwezen, dat het een van de binnenlandsche
hoofdplaatsen voor den handel in Zwart Ivoor was.
Zoodra onze reizigers aan land waren, bracht Marizano hen naar een der
dichtstbijzijnde gebouwen, om hen aan zijn meester voor te stellen.
‘Yoosoof!’ riep Disco verbaasd uit.
Het zou een moeilijke vraag geweest zijn om uit te maken welke van de drie
gezichten de grootste verbazing uitdrukte. Misschien zou de eerepalm toegekend
zijn aan Disco, maar Yoosoof kreeg het eerst zijn zelfbeheersching terug.
‘Je bent verbaasd,’ zeide hij, terwijl zijn bleek geel gelaat zijn kalme uitdrukking
weer aannam.
‘Dat zijn we zeker,’ antwoordde Harold.
‘Bliksems verbaasd!’ riep Disco uit.
‘Je zou niet zoo verbaasd zijn, als je wist, dat
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ik ieder jaar hier kom, en dat de Engelsche consul mij gevraagd heeft naar je te
informeer en.’
‘Als dat zoo is, waarom was jij dan zoo verbaasd ons te zien?’ vroeg Harold.
‘Omdat ik alleen wist, dat er een paar blanken verdwaald waren - en niet wist wie
- en niet wist, dat jullie het waren.’
‘Welnu,’ zeide Disco, die zich niet langer kon bedwingen en zich tot Harold
wendde, ‘hebben ooit twee ongelukkigen zoo'n pech gehad? Nu zijn we dagen lang
verplicht geweest in het gezelschap van den grootsten Portugeeschen ploert in het
land te reizen en thans zijn we genoodzaakt verplichtingen te maken aan den grootsten
Arabischen ploert van Afrika.’
De ploert in quaestie glimlachte en haalde zijn schouders op.
‘Yoosoof,’ zeide Disco, terwijl hij zijn vuist balde en den slavenhandelaar recht
in de oogen keek, ‘toen ik den vorigen keer je leelijk gezicht zag, heb ik gezworen,
dat ik het, als ik het ooit weer zien zou, aardig toetakelen zou; en nu zie ik het weer,
maar ik heb den zedelijken moed niet zoo'n armzalig, jammerlijk, ingeschrompeld
pakje beenderen en half gelooid leer aan te raken. Bovendien moet ik verplichtingen
tegenover je maken! Ha! Ha!’ (hij lachte bitter en sarcastisch). ‘Onder jouw hoede
reizen en jouw vervloekt brood eten en - en - o, er is niets als schaamte in mijn corpus
over. Ik ben een laaggezonken, lafhartige, pochende idioot, dat ben ik!’
Na deze uitbarsting sloeg de zwaar beproefde zeeman zijn rechterhand op zijn dij,
keerde zich om en liep weg, om wat te kalmeeren.
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Hoofdstuk XXI.
Reis van de Slaven - het doodelijke moeras en de onverwachte redding.
We zullen nu een kort tijdsverloop - ongeveer twee of drie weken - overspringen
waarin de zwarte stoet zijn vermoeienden weg over heuvel en dal, vlakte en moeras
kronkelde.
In dien betrekkelijk korten tijd hadden Harold en Disco zooveel wreedheid en
lijden gezien, dat zij beiden een vreemde neiging gevoelden, om te gelooven, dat
alles de wilde phantasieën van een vreeselijken droom moest zijn. Misschien had
zwakheid, voortkomende uit ziekte, iets te maken met dit geval van ongeloof, want
beiden hadden zij weer een lichten aanval van koorts gehad. Toch hadden zij ondanks
hun scepticisme de vreeselijke zekerheid, dat zij niet droomden, maar dat wat zij
zagen de absolute waarheid was.
Het is waarschijnlijk, dat zij, als zij hun gewone kracht en gezondheid gehad
hadden, een krachtige poging gedaan zouden hebben om de slaven te redden zelfs
ten koste van hun eigen leven.
Op een zwoelen avond kwam de droeve stoet bij een lang moeras en maakte zich
gereed dat over te steken. Hoewel reeds gedecimeerd door den dood, was de
slaventroep nog heel groot. Zij telde er verscheidene honderden en werd geleid door
Marizano; Yoosoof was enkele dagen te voren met een dergelijken troep gegaan.
Harold en Disco hadden toen de gewoonte samen
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voor den troep uit te loopen, hoofdzakelijk om de wreedheden en pijnen, die zij toch
niet konden beletten of verzachten, niet te zien. Toen zij echter bij den rand van het
moeras kwamen, voelden zij zich zoo uitgeput en ontmoedigd, dat zij op den oever
gingen zitten, om te rusten met het doel den troep slaven te laten passeeren en dan
in de achterhoede te volgen. Antonio en Jumbo bleven bij hen.
‘U moest vooruit gaan,’ zeide Marizano veelbeteekenend, toen hij hun bedoeling
begreep.
‘Zeg hem, dat we blijven waar we zijn,’ zeide Disco barsch tegen Antonio.
Marizano haalde zijn schouders op en ging.
De voorste mannen van de slaventroep kregen het bevel voorwaarts te gaan zoodra
de gewapende bewakers den moeilijken tocht begonnen hadden over een terrein,
waarin zij bij iederen stap tot hun knieën wegzakten.
De eerste man van den troep aarzelde en loosde een diepen zucht, alsof de moed
hem in de schoenen zonk - en dat was heel goed te begrijpen, want hij was, hoewel
jong, niet sterk en de overspanning had hem met het gewicht en het schaven van den
goree tot een geraamte doen vermageren.
Het was niet de politiek van de slavenhandelaars om zich veel moeite te geven
voor hun Zwart Ivoor. Zij kregen het zoo goedkoop, dat het makkelijker en
voordeeliger was iets daarvan te verliezen of weg te werpen dan tijd te verspillen
met rusten en verplegen van zwakken.
Zoodra dus gemerkt werd, dat de voorste man aarzelde, gaf een der drijvers hem
met een zware zweep een slag over zijn blooten rug, die dadelijk begon te bloeden.
Arme kerel! Hij kon verder verlies van het kostbare bloed moeilijk dragen, want hij
was er reeds zooveel van kwijt geraakt
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door den slavenstok. Dat martelwerktuig had niet alleen de huid van zijn schouders
geschuurd, maar was ook diep in zijn vleesch gesneden, zoodat er geregeld bloed uit
druppelde.
Geen kreet kwam over de lippen van den man, toen hij den wreeden slag kreeg,
maar hij keek zijn beulen aan met een blik, die om genade scheen te smeeken. Even
goed had hij genade kunnen vragen aan Satan. Weer viel de zweep met striemende
kracht op hem. Hij deed een zwakke poging om vooruit te gaan, waggelde en viel
op den grond, den man, aan wien hij vastgekoppeld was, met zulk een kracht
medetrekkend, dat hij diens nek bijna brak. Weer viel de zweep bijna neer, om hem
te laten opstaan, maar Disco en Harold stonden tegelijk op en sprongen naar den
drijver - met welke bedoeling wisten zij nauwelijks; maar vier gewapende halfbloeds
plaatsten zich tusschen hen en den slaaf.
‘Het is beter niet tusschenbeide te komen,’ zeide Marizano, die er vlak bij stond.
‘Uit den weg!’ riep Harold woest, terwijl hij met de kracht van zijn woede den
man, die tegenover hem stond, op zijde slingerde.
‘Je zal hem niet meer slaan,’ zeide Disco tusschen zijn tanden, terwijl hij den
drijver bij zijn keel greep.
‘We zijn niet van plan dat te doen,’ zeide Marizano koelbloedig, terwijl de drijver
zich uit Disco's greep losrukte. ‘Hij zal niet meer noodig hebben.’
De Engelschen behoefden geen nadere verklaring van die woorden. Een blik zeide
hun, dat de man stervende was.
‘Zaag hem los,’ zeide Marizano.
Een van zijn mannen bracht dadelijk een zaag en zaagde den vork van den stok,
die den levende nog aan den doode verbond en, daar hij vastge-
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klonken was aan hem, op geen andere wijze verwijderd kon worden.
Harold en Disco lichtten hem, zoodra hij vrij was, op, droegen hem naar een zacht
gedeelte van den oever en legden hem voorzichtig neer.
De stervende slaaf keek alsof hij verbaasd was over een dergelijke ongewone
teederheid. Er speelde zelfs een oogenblik een flauw glimlachje op zijn lippen, dat
echter weer spoedig verdween.
‘Ga wat water halen,’ zeide Harold. ‘Zijn lippen zijn droog.’
Disco stond vlug op en ging een kleine kokosnootschaal, die hij als drinknap aan
zijn gordel droeg, met water vullen. Hij bevochtigde daarmede de lippen van den
man en goot iets van het koele water over de ruwe wonden aan beide zijden van zijn
nek.
Zij gingen zóó in hun werk op, dat zij geen van beiden zagen, dat de troep den
tocht door het moeras begonnen was, tot de scherpe gil van een kind voor een
oogenblik hun aandacht daarop vestigde; maar daar zij wisten, dat zij toch niet konden
helpen, slaagden zij erin hun ooren en oogen te sluiten voor alles behalve voor de
taak, die voor hen lag.
Geleidelijk was het grootste gedeelte van de lange troep in het moeras afgedaald
en zwoegde daar onder den prikkel der zwepen doorheen. Sommigen, als de arme
kerel, die het eerst viel, waren bezweken en na een vruchtelooze poging van de
slavendrijvers om hen op te jagen, in den jungle weggetrapt, om daar te sterven of
door den steeds waakzamen aaskever der wildernis, den hyena, in stukken gescheurd
te worden. Dit waren hoofdzakelijk vrouwen, die, kort geleden moeder geworden,
niet in staat waren haar kinderen te dragen en gelijken tred te houden met den troep.
Anderen deden uit de groote vrees voor de zweep, een poging en
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waggelden nog over een korten afstand mede, doch slechts om te vallen en
achtergelaten te worden in het moeras, waar weelderig riet en gras zich om hen sloot
en dadelijk een graf vormde.
De bezwaren van het moeras werden echter het ergst gevoeld door de kinderen,
die van af wezentjes, niet ouder dan vijf jaren, tot volwassen jongens en meisjes toe,
aan de ouders vastgeketend waren. Hun betrekkelijk korte beenen waren niet geschikt
voor een dergelijk terrein en niet weinigen kwamen om; maar ofschoon de verliezen
ontzettend groot waren, waren zij toch slechts klein in verhouding tot degenen, wier
aangeboren kracht hen ongedeerd door de verschrikkingen heen brachten.
Onder de mannen waren er, wier krachtig lichaam en woeste gelaatsuitdrukking
een ontembaren geest verrieden - mannen, die waarschijnlijk helden te midden van
hun makkers waren. Voor mannen van dat slag was de goree uitgevonden en dat
werktuig beantwoordde volkomen aan de verwachtingen, die men er van had. Simson
zelf zou daarin een kind geweest zijn.
Er waren er in den troep, die even dapper, zoo niet even sterk, als Simson waren.
Een van dezen, een heel groote en krachtige neger, wendde zich, toen hij bij de plek
kwam, waar Marizano naar het voorbijtrekken van de troep stond te kijken, zich
plotseling terzijde en deed, hoewel hij aan zijn nek vastgeklonken was aan een
medeslaaf en zijn polsen stevig gebonden waren met een touw, een wanhopige poging
om den halfbloed een trap te geven.
Ofschoon het den slaaf niet gelukte hem te raken, werd Marizano zóó woedend,
dat hij een bijl uit zijn gordel trok en onmiddellijk den man de hersens insloeg. Zonder
een kik te geven viel hij dood neer. Daardoor verschrikt, liep de rest vlugger voort
en
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kwam er geen verder oponthoud tot een vrouw in de rij met een kind op naar rug
struikelde, neerviel en niet meer in staat scheen op te staan.
‘Op!’ schreeuwde Marizano, wiens woede door den moord, dien hij pas gepleegd
had, eerder toegenomen dan gekalmeerd was.
De vrouw stond op en trachtte verder te gaan, maar scheen weer te zullen vallen.
Toen Marizano dat zag, rukte hij het kind van haar rug, sloeg het tegen een boom
dood en slingerde het lijkje den jungle in, waarna een vreeselijke zweepslag de
moeder gillend het moeras injoeg.
Harold en Disco waren daar geen getuigen van, hoewel zij den wanhoopsgil
hoorden, want op dat oogenblik blies de neger, dien zij verpleegden, den laatsten
adem uit. Toen zijn oogen zich gesloten hadden en de ziel vrijgemaakt was, stonden
zij op en haastten zich weg van het vreeselijke tooneel met de bedoeling iets verder
het moeras in te gaan en voort te loopen tot zij weer aan het hoofd van den troep
zouden komen.
‘Waren we maar nooit achtergebleven,’ zeide Disco met een trillende stem.
‘Dat is zeker,’ antwoordde Harold. ‘We zouden ons dan dezen kommer bespaard
hebben en ook de pijnlijke wetenschap, dat wij deze schandelijke ellende en wreedheid
niet kunnen beletten.’
‘Maar het moet op de een of andere wijze belet worden,’ riep Disco bijna woest.
‘Menige oorlog, die hoopen geld gekost heeft, is om heel wat mindere redenen
gevoerd.’
Daar Harold niet wist wat hij zeggen moest en tot aan zijn knieën in het moeras
wegzonk, antwoordde hij niet.
Na een half uur geloopen te hebben, bleef hij plotseling staan en zeide met een
diepen zucht:
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‘Ik hoop, dat we geen verkeerden weg ingeslagen zijn.’
‘Ik hoop het ook niet, mijnheer, maar het heeft er heel veel van. Ik heb zoo loopen
denken over dien vervloekten handel in menschelijke wezens, dat ik niet op den weg
gelet heb. Maar ver kunnen we niet afgedwaald zijn en met de zon als gids, zullen
we -’
Een luid ‘Hallo!’ uit de wouden op den rand van het moeras deed hen zwijgen.
Na enkele seconden werd het herhaald en Antonio, die met Jumbo zijn meester
gevolgd had, riep opgewonden:
‘Ik ken dat geluid!’
‘Wat kan dat zijn, Tony?’ vroeg Disco.
Er was geen tijd en geen behoefte voor een antwoord, want op het oogenblik
hoorden zij een luid gejuich en sprong een troep mannen uit de bosschen en liep zoo
hard mogelijk naar de Engelschen.
‘Allemachtig, Zombo!’ riep Disco wild.
‘Oliveira!’ gilde Arnold.
‘Masiko! Songolo!’ schreeuwden Antonio en Jumbo.
‘En José, Nakoda, Chimbolo, Mabruki! De heele bende!’ riep Disco, toen de een
na den ander te voorschijn kwam en zenuwachtig opgewonden naar zijn vrienden
vloog. ‘Hoera!’
‘Hoera!’ antwoordden de mannen.
De volgende minuut was ons avontuurlijk gezelschap van reizigers weer bijeen.
Het was een geschreeuw en lawaai en gevraag, waaraan geen touw vast te maken
was.
‘Maar lieve hemel, je bent ziek!’ riep Zombo plotseling, terwijl hij ansgtig naar
Disco's gezicht keek.
‘Nou, ik ben wel niet precies ziek, maar ook niet
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precies gezond; maar in ieder geval ben ik heel blij je zwarte snuit weer te zien,
Zombo.’
‘Ho! Hoerah! En ik ben blij jou te zien,’ riep de opgewonden Zombo. ‘Maar kom,
het is niet goed om met je knieën in het water te praten. Vooruit jongens! Vlug!’
Dat Zombo het bevel over zijn troep aanvaard had, bleek duidelijk uit den
bevelenden toon, waarop hij die laatste woorden zeide, zoowel als uit de manier,
waarop onmiddellijk zijn bevel gehoorzaamd werd. Hij bracht het gezelschap uit het
moeras en bleef, toen zij op een droge plek gekomen waren, staan, ten einde meer
dingen te vragen en meer vragen te beantwoorden.
‘Hoe heb je ons gevonden, Zombo?’ vroeg Harold, die zich moe op den grond liet
vallen.
‘U bent ziek,’ zeide Zombo, verwijtend zijn vinger opstekend.
‘Dat ben ik, maar niet zoo erg als ik er uit zie. Maar allo, antwoord. Hoe heb je
ons ontdekt? Je zult ons toch niet door een louter toeval in deze wildernis gevonden
hebben?’
‘Toeval; wat is toeval?’ vroeg de Makololo.
Het kostte eenige moeite Antonio er toe te brengen, dat woord uit te leggen, daar
deze het zelf niet wist, waarom Harold de vraag in een meer directen vorm kleedde.
‘O, we zijn hier u komen zoeken, omdat menschen ons den weg gewezen hebben.
We hebben weken, maanden, ja dagen lang. naar u gezocht. Ver getrokken - verkeerde
weg - weer teruggegaan - nog eens geprobeerd - u nu gevonden - hoera!’
‘Zeg dat wel! Ik zou heel veel lust hebben drie. echte Engelsche cheers aan te
heffen, als ik niet te veel denken moest aan dien gemeenen ploert Marizano en zijn
arme ellendige slaven.’
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‘Marizano!’ gilde Chimbolo, naar Harold kijkend.
‘Marizano!’ echode Zombo, naar Disco kijkend.
Harold legde nu zijn vrienden uit, dat de slavenjager dicht in de buurt was - een
bericht, dat hen zichtbaar opwond - en beschreef de wreedheden, waarvan hij den
laatsten tijd getuige geweest was. Zombo liet als een woeste zijn onderste tanden
zien en greep zijn geweer, alsof hij het wilde gebruiken, maar hij zeide geen woord
voor het verhaal bij het punt kwam, waarop de dood van den armen gevangene
beschreven werd. Toen vloog hij plotseling weg en fluisterde zijn volgelingen iets
in, dat hen dadelijk de pakken, die zij op hun schouders gebonden hadden, deed
wegwerpen.
‘U blijft hier,’ riep hij, zich tot Harold en Disco wendend. ‘We komen weer gauw
terug. Allo, jongens, schoudert geweer! Voorwaarts marsch!’
Geen geoefende troep Britten heeft ooit met grooter geestdrift gehoorzaamd. Op
Harold's vragen werd geen acht geslagen. Het ‘Voorwaarts marsch!’ bracht hen
binnen enkele minuten uit het gezicht en toen de Engelschen, die hen een paar pas
achterna geloopen hadden, bleven staan, daar zij heel goed begrepen, dat zij hun
oude vrienden toch niet konden bijhouden, zagen zij, dat alleen Antonio overbleef,
om hun gezelschap te houden.
‘Waar is Jumbo?’ vroeg Harold.
‘Met de anderen er van door!’ antwoordde de tolk.
De pakken van hun vrienden onderzoekend, zagen zij, dat de inhoud bestond uit
kruit, kogels en voedsel. Zij besloten daarom een vuur aan te leggen en eten te koken,
zoodat het klaar zou zijn, als hun vrienden terugkwamen.
‘Ik ben er niet zoo zeker van, dat zij terugkomen,’ zeide Harold ernstig. ‘Zij zullen
het, als zij de slavendrijvers vinden, zwaar te verantwoorden heb-
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ben. Dwaze kerels! Ik wou, dat ze niet zoo als dollemannen weggeloopen waren,
zonder ons te raadplegen.’
De dag verliep; de nacht kwam en verliep ook; een nieuwe dag daagde, maar eerst
toen de zon reeds enkele uren op was, kwamen Zombo en zijn mannen in het zicht.
Daar kwamen zij - heel langzaam - door de bosschen met de geheele troep slaven,
mannen, vrouwen en kinderen achter zich.
‘Waar is Marizano?’ vroeg Harold, bijna ademloos van verbazing.
‘Dood!’ antwoordde Zombo.
‘Dood?’
‘Ja, dood! Hij zou niet dooder kunnen zijn!’
‘En zijn gewapende volgelingen?’
‘Ook dood - sommige van hen. We hebben ze 's nachts ingehaald. Marizano in
stukken geschoten. De meesten van zijn makkers ook dood geschoten. De rest is
verstrooid als bladeren voor den wind. Ik scheid nu uit,’ voegde Zombo er aan toe,
zijn geweer aan Harold gevend. ‘Jongens, ik ben geen baas meer. Nou, kapitein
Harold, u zorgt weer voor ons en voor al de menschen daar.’
Na aldus het bevel neergelegd te hebben, ging de trouwe Zombo een paar passen
achteruit en liet onzen held in de niet benijdenswaardige positie van een half hersteld
iemand met de verantwoordelijkheid om een expeditie te leiden en in een onbekend
gedeelte van equatoriaal Afrika over een grooten troep slaven te beschikken.
Hem daar achterlatend, zullen we dadelijk naar de kust gaan en voor een tijd de
lotgevallen van den aarts-schurk Yoosoof volgen.
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Hoofdstuk XXII.
Beschrijft ‘Zwart Ivoor’ op zee
Na, zooals we gezegd hebben, kort vóór Marizano met een groote troep slaven naar
de kust vertrokken te zijn en de twee Engelschen overgelaten te hebben aan de zorgen
van den halfbloed, ging Yoosoof langs denzelfden weg, dien wij reeds gedeeltelijk
beschreven hebben, een bloederig spoor achterlatend.
Het is een vreeselijk spoor van ongeveer 500 mijl lang, dat van het Nyassa Meer
tot de zeekust bij Kilwa loopt. We zijn niet van plan het met den lezer te volgen om
getuige te zijn van de wreedheden en moorden, bedreven door de slavenjagers, en
van de ellende, door de slaven doorstaan.
Yoosoof trok weg met ettelijke duizenden sterke en gezonde mannen, vrouwen
en kinderen - kinderen grootendeels - en kwam met slechts 800 te Kilwa. De rest
was onderweg bezweken, hetzij door uitputting, hetzij door een wreede behandeling,
hetzij door beide. Het verlies was groot; maar voor zoover het den slavenhandelaar
aanging, kon het niet ernstig genoemd worden, omdat de geheele troep slaven zoo
goed als niets gekost had, terwijl de overblijvende achthonderd een goeden prijs
zouden opbrengen. Zij waren rampzalig mager en vertoonden op hun arme, uitgeteerde
en uitgeputte lichamen de bewijzen van menige wreede kastijding; maar Yoosoof
wist, dat een weinig rust en goed voedsel te Kilwa hun weer gauw een hooge
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marktwaarde zouden geven, en hij was er vrij zeker van, dat hij te Zanzibar gemiddeld
10 dollars per stuk zou krijgen.
De aartsdief en -moordenaar bezat den noodigen durf. Hij besloot wetten, verdragen
en oorlogsschepen te trotseeren en met zijn 800 stuks Zwart Ivoor terstond naar het
Noorden te trekken.
Derhalve slenterde hij op een middag naar de barakken, waarin zijn vee rustte en
gevoed werd.
Moosa, zijn voornaamste drijver, was met de zweep onder hen bezig, want evenals
ander vee hadden zij een neiging om in verzet te komen - tenminste sommigen hunner.
Moosa was, toen Yoosoof binnenkwam, druk bezig een kleinen jongen, wiens
doordringende gillen niet den geringsten invloed op zijn beul hadden, op ongenadige
wijze met de zweep af te ranselen. Dicht bij hem lag een groote, krachtige man languit
op den grond. Hij was juist door Moosa met een zwaren stok neergeslagen, omdat
hij tusschenbeide had willen komen. Hij had zich op één elleboog opgericht, terwijl
hij met zijn rechterhand het bloed wegveegde, dat uit de wond in zijn hoofd vloeide,
en scheen zich te willen herstellen van den verdoovenden slag.
‘Wat heeft hij gedaan?’ vroeg Yoosoof onverschillig in het Portugeesch.
‘O, het oude liedje, verzet,’ zeide Moosa, terwijl hij den jongen midden in een
groep in elkaar krimpende kinderen slingerde. ‘Die bruut,’ wijzende op den liggenden
man, ‘was, naar het schijnt, een opperhoofd in zijn eigen land en blijkbaar is nog
niet alle geestkracht uit hem geranseld. Maar het kan niet veel langer duren; òf de
geestkracht òf het leven moet er uit. Hij heeft het laatste gedeelte van dien tocht dien
jongen welp op zijn rug gedragen en nu maakt hij er bezwaar tegen van hem
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gescheiden te worden - hij is zeker van hem gaan houden. Als u mijn raad opgevolgd
hadt, zoudt u ze beiden al lang voor de hyena's geworpen hebben.’
‘Je bent een slecht beoordeelaar van menschenvleesch, Moosa. Meer dan eens heb
je je door je drift laten verleiden mij van een kostbaar stuk vee te berooven. Deze
man zal in Perzië een aardigen prijs opbrengen en zijn zoon ook. Ik weet, dat het
kind zijn zoon is, hoewel de idioot denkt, dat niemand anders dan hij het weet, en
trotsch is op de manier, waarop hij zijn welp onderweg bij zich heeft weten te houden.
Bah! Wat kan je van zulk vee verwachten? Scheid ze niet, Moosa. Samen zullen ze
beter gedijen. Als we ze in goede conditie op de markt hebben, dan kunnen we ze
afzonderlijk verkoopen, zonder dat we waardeverlies riskeeren.’
Op ietwat gemelijken toon beval de slavendrijver, die het allesbehalve prettig
vond, dat zijn chef aanmerkingen op hem maakte, den jongen, die niet veel ouder
dan vijf jaar was, hoewel de smartelijke uitdrukking van zijn mager gezicht er hem
veel ouder deed uitzien, bij hem te komen.
Bevend van angst, want hij verwachtte een herhaling der straf, maar toch niet
ongehoorzaam zijn durvend, kwam de jongen langzaam naar voren. De man, die
gedeeltelijk van den slag bekomen was, richtte zich in een zittende houding op en
keek den Arabier en Moosa aan met een blik van zóó intensen haat, dat hij zonder
eenigen twijfel op hen afgesprongen zou zijn, als de zware slavenstok zoo iets niet
onmogelijk gemaakt had.
‘Ga, kleine welp!’ zeide Moosa, terwijl hij op het gevallen opperhoofd wees en
tegelijkertijd den jongen een slag met zijn zweep gaf.
Met een gil van pijn en verrukking vloog de arme Obo, want hij was het, in de
open armen van zijn vader en legde zijn snikkend hoofd op diens
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borst. Hij kon zich niet, zooals hij vroeger altijd deed, tegen zijn hals vlijen - de ruwe
goree belette dat.
Kambira boog zijn hoofd over het kind en bleef volkomen roerloos. Hij durfde
zich niet bewegen, uit vrees, dat een beweging, hoe onschuldig ook, Moosa ertoe
brengen zou van idee te veranderen en hen weer scheiden zou.
Arme Kambira! Hoe verschilde hij van het hartelijke, dappere, vriendelijke
opperhoofd, dat wij den lezer in zijn eigen wildernis voorgesteld hebben. Zijn
kolossale gestalte was zóó mager, dat iedere rib uitstond alsof hij ieder oogenblik
door de huid zou steken, terwijl die huid van het hoofd tot de voeten bedekt was met
vreeselijke striemen en open wonden, welke de ontzettende wreedheden verrieden,
waaraan hij onderworpen was in de ijdele poging om zijn ontembare geestkracht te
temmen. Er kan geen twijfel aan zijn of zijn hersens zouden reeds lang ingeslagen
zijn, als hij overgeleverd was geweest aan de genade van halfbloeds als Moosa en
Marizano. Maar Yoosoof was kalmer in zijn wreedheid; hij dacht meer aan zijn ‘zak’.
Daarom had Kambira de kust levend bereikt.
Weinig had het eenvoudige opperhoofd vermoed wat hem op die kust en op den
tocht daarheen wachtte, toen hij aan Harold zijn besluit mededeelde daar Azinte te
gaan zoeken. De ervaring had nu zijn hoop vernietigd en hem geleerd te wanhopen.
Zijn eenige troost was nu Obo nog.
‘We moeten van nacht uitzeilen en onze kans waarnemen,’ zeide Yoosoof, terwijl
hij van zijn gevangenen wegliep. ‘Ik zal regelrecht koers zetten naar het Noorden.
Hoeveel dhows heb je?’
‘Drie,’ antwoordde Moosa.
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‘Dat is voldoende!’ antwoordde de Arabier, na een paar minuten nagedacht te hebben.
‘In den beginne zal het wel een beetje nauw zijn, maar na een paar dagen op zee
komt dat wel in orde. Zelfs in het beste seizoen en onder de gunstigste omstandigheden
moeten we, ongelukkig genoeg, op heel wat verliezen rekenen. Morgen zeilen we
uit.’
De volgende dag kwam en drie dhows verlieten de haven van Kilwa, heschen de
latijnzeilen en zetten Noordwaarts koers.
Zij waren volgepakt met slaven. Zelfs voor het oog van een oppervlakkig
toeschouwer zou dit duidelijk geweest zijn, want het bovendek was zoo volgeladen
met zwarte mannen, vrouwen en kinderen, dat geen vierkante c.M. van het dek te
zien was. Zij waren zeer systematisch ingeladen, ten einde het meest oeconomisch
gebruik van de laadruimte te maken. Ieder menschelijk wezen zat op zijn hurken met
zijn dijen tegen zijn borst en zijn knieën tegen zijn kin. Zij waren aldus in rijen
gerangschikt, schouder tegen schouder en rug tegen scheen, zoodat het dek bedekt
was met een stevige phalanx menschenvleesch. Van houding veranderen was niet
mogelijk. Er was geen zeil over het opperdek. De tropische zon brandde met haar
gloeiende stralen den geheelen dag op de hoofden der slaven. Den geheelen nacht
viel de dauw op hen. De reis zou misschien dagen of weken duren, maar er was geen
verlichting voor de ongelukkige menigte. Om geen enkele reden konden zij uit hun
vreeselijke houding verlost worden, behalve dan om overboord geworpen te worden,
als zij dood waren.
Maar we hebben slechts gesproken over het bovendek. Hoe het in de twee ruimen
daaronder was, is nauwelijks te beschrijven. In dezelfde houding zaten daar menschen
zonder lucht, zonder licht, zonder ruimte om zich te bewegen, zonder
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hoop; met ondragelijken stank, met honger en dorst, met ondragelijke hitte, met
lichaams- en ziellijden, met angstige verwachtingen voor de toekomst en wanhopige
herinneringen aan het verleden - juist genoeg gevoed met ongekookte rijst en water,
om lichaam en ziel zamen te houden.
Doch niet genoeg in alle gevallen, want velen bezweken, voornamelijk vrouwen
en kinderen.
In den laagsten, vuilsten en donkersten hoek van dat smerige ruim zat Kambira
met den kleinen Obo tegen zijn schenen gedrukt. Men zal misschien denken, dat er
een zweem van genade bij deze regeling was. Laat de lezer dat echter niet vermoeden.
Yoosoof wist, dat, wilde hij Kambira levend op de markt krijgen, Obo bij hem blijven
moest. Moosa wist ook, dat, als de geestkrachtige man klein gekregen moest worden,
dit alleen door de vreeselijkste middelen zou kunnen gebeuren. Vandaar zijn plaatsing
in de dhow.
Naast Kambira zat een man, die reeds een tijd lang ziek scheen te zijn. Hij kon
niet gezien worden, want het was pikdonker in de ruimte, behalve wanneer eenmaal
per dag een man met een lantaarn naar beneden kwam, om rijst en water uit te deelen;
maar uit zijn gesteun en het huiveren van zijn lichaam maakte Kambira op, dat hij
heel ziek was. Op een nacht hield het gesteun op en leunde de man zwaar tegen het
opperhoofd - niet heel zwaar echter, want hij was te stevig tusschen de anderen in
geklemd, om dat te kunnen. Kort daarop werd hij heel koud en wist Kambira, dat hij
dood was. Den geheelen nacht en het grootste gedeelte van den volgenden dag bleef
de doode tusschen zijn levende kameraden zitten. Toen de dagelijksche bezoeker
kwam, werd het lijk weggehaald.
Moosa, die het commando over deze dhow had (Yoosoof was op een andere) gaf
bevel de slaven
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in het ruim na te kijken en toen werd ontdekt, dat nog drie anderen dood en twee
stervende waren. De dooden werden overboord geworpen; de stervenden in hun
houding gelaten tot zij dood waren, en volgden dan hun verloste makkers.
Maar nu trof een erger ramp die dhow. Onder de slaven braken pokken uit.
Het was een vreeselijk onvoorzien iets, maar Moosa wist er ook raad voor. Hij
beval de aangetasten en verdachten boven op het dek te brengen en onderzocht ze.
Daarbij werd hij geholpen en vergezeld door twee gewapende mannen. Er waren,
behalve de slaven en de bemanning, ook passagiers aan boord van de dhow,
voornamelijk Arabieren. De passagiers en de bemanning telden ongeveer
vier-en-veertig koppen, allen tot de tanden gewapend. Voor dezen was het onderzoek
van groot gewicht, want het was hun belang zoo gauw mogelijk van de doodelijke
ziekte af te komen.
De eerste slaaf, die onderzocht werd, een jongen van een jaar of vijftien, was in
een vergevorderd stadium der ziekte en feitelijk stervende. Een blik was voldoende
en op een knikje van Moosa grepen de twee sterke mannen hem en slingerden hem
in zee. De arme jongen was reeds te ver weg om nog voor zijn leven te vechten. Hij
zonk weg als een steen. Verscheidene kinderen volgden. Zij waren ongetwijfeld door
de ziekte aangetast en werden overboord geworpen.
Tot dusverre was het werk makkelijk, maar toen mannen en vrouwen boven
gebracht werden, op wie de ziekte nog geen vat gekregen had, werd Moosa heen en
weer geslingerd door het verlangen om de vordering van de ziekte zooveel mogelijk
tegen te gaan en dat om kostbare have te sparen.
De ‘have’ zelf veroorzaakte op sommige oogenblikken ook last, want toen het een
paar van de
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sterkere negers en negerinnen duidelijk werd wat men met hen wilde doen, bonden
zij een verwoeden strijd voor hun leven aan, zoodat de twee krachtige mannen dan
genoodzaakt werden van hun mes gebruik te maken, ten einde hun doel makkelijker
te bereiken. Doch zulke gevallen waren zeldzaam. De meeste slachtoffers waren te
afgestompt en schikten zich gelaten in hun lot.
Iederen dag werd deze scène opgevoerd, want Moosa was een vastberaden iemand,
en ruim veertig menschelijke wezens werden op die wijze gedood, doch de ziekte
werd niet tot staan gebracht. De poging om die tot staan te brengen werd dan ook
maar opgegeven en de slaven konden, waar zij zaten, herstellen of sterven.
Terwijl dit op het door Moosa gecommandeerde schip voorviel, had men de twee
andere dhows onder Yoosoof en een zekeren Suliman uit het oog verloren. Doch dit
was iets van weinig beteekenis, daar zij alle op weg waren naar dezelfde Perzische
haven, waar ze elkaar, als de Britsche kruisers het toestonden, vrij zeker weer vinden
zouden. Inmiddels kreeg de dhow watergebrek en Moosa durfde op dat oogenblik
niet aan land te gaan, aangezien hij bang was door een der gehate kruisers of hun
booten opgepikt te worden. Hij gaf er de voorkeur aan de kans te loopen van dorst
om te komen - in de hoop echter er maar weinigen te verliezen, daar hij iets meer
Noordelijk met grootere veiligheid water krijgen kon.
Dus ging het vreeselijke werk van ziekte, dood en moord voort tot er iets gebeurde,
dat het aspect der dingen aan boord der dhow geheel veranderde.
Op een ochtend koerste Moosa in de vroegte zijn schip naar land, om het zoo
noodige water in te nemen. Op hetzelfde uur en op dezelfde plek gingen twee kotters
van De Glimworm, gewapend met
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kanon en vuurpijl, twintig man en een tolk, te midden van de visschersbooten van
een naburig dorp onder zeil. Zij stonden respectievelijk onder bevel van de luitenants
Small en Lindsay. Eenige dagen lang hadden zij daar scherp de wacht gehouden,
maar geen dhows gezien. Maar nu, terwijl zij alle hoop reeds opgegeven hadden,
zagen zij voor de boeg een zeil - of liever een mast, want het zeil der dhow was
gestreken, daar Moosa op een goed getij wilde wachten, om over de zandbank te
komen.
‘Vooruit jongens, zooveel mogelijk roeien,’ luidde onmiddellijk het bevel, want
het was noodig zooveel mogelijk spoed te maken, als zij bij de dhow wilden komen
voor deze tijd had haar zeil te hijschen.
‘Ik hoop, dat de mist nog wat blijft hangen,’ prevelde luitenant Small.
‘Of dat zij nog een vijf minuten blijven slapen,’ fluisterde luitenant Lindsay
opgewonden.
Het uitspreken van die hoop ging gepaard met bevelen om het kanon en de vuurpijl
gereed te houden.
Maar de mist bleef niet hangen, om Small, de Arabieren bleven niet slapen, om
Lindsay een genoegen te doen. Integendeel de mist trok op en de Arabieren zagen
en herkenden hun vijanden, toen zij nog een halve mijl van hen af waren. Met
wonderbaarlijke snelheid heschen zij het zeil en kozen het ruime sop.
Het was hoogstwaarschijnlijk, dat de booten niet in staat zouden zijn een schip
met een zoo groot zeil in te halen, zoodat men zijn toevlucht nemen moest tot andere
middelen.
‘Vuur!’ zeide luitenant Small.
‘Vuur!’ zeide luitenant Lindsay.
‘Pang’ zeide het kanon, ‘whizz’ zeide de vuurpijl bijna op hetzelfde oogenblik.
Een snel geweervuur
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werd eveneens geopend op de dhow - schot, vuurpijl en kogels bespatten de zee en
deden schuim in de lucht vliegen, doch raakten de boot niet, daar een zware zee en
een sterke wind goed mikken beletten.
En steeds door bleven kanon, vuurpijl en geweer in actie - de twee uur lang, die
de opwindende achtervolging duurde.
Eindelijk wondde Jackson, die in den voorsteven van Lindsay's boot zat, den
stuurman der dhow op een afstand van ongeveer zes honderd yards doodelijk met
een geweerkogel. Niet lang daarna schoot de eene kotter vooruit en schoot, toen hij
op een honderd vijf tig yards van de dhow was, een goed gerichte pijl af, die de rak,
welke de ra aan de dhow vasthield aan de mast, wegrukte, zoodat het zeil onmiddellijk
op het dek viel.
‘Hoera!’ klonk het uit den mond der matrozen.
De Arabieren waren in dubbelen zin verrast, want niet alleen kwam het zeil op
hun hoofden, maar zij werden ook verdoofd door het kanon, den rook en de vlam
van de pijl. De andere kotter kwam nu ook naderbij en de twee booten gingen langszij
van het schip.
Zooals gezegd, waren de bemanning en de passagiers, ten getale van veertig, tot
de tanden gewapend en zij hadden gedurende de achtervolging met getrokken krissen
bij de vallen gestaan, zwerend iedereen, die trachten zou het zeil te verminderen, te
zullen dooden. Een oogenblik leek het, alsof zij er over dachten tegenstand te bieden,
maar de onweerstaanbare aandrang der matrozen scheen hen van idee te doen
veranderen, want zonder eenig verzet lieten zij zich ontwapenen.
Gelukkig kwam De Glimworm dien avond haar booten zoeken en werden de slaven
daarop overgebracht. Maar wie zal het hartverscheurende tooneel
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beschrijven? De dhow scheen een nest van zwarte mieren, zoo overladen was zij, en
de matrozen, die de slaven moesten overbrengen, stikten bijna door den vreeselijken
stank. Slechts enkele slaven konden zich na hun lange gevangenschap oprichten. De
meesten konden de eerste dagen niet staan en velen stierven aan boord van De
Glimworm voor zij een haven bereikten. Degenen, die uit het ruim kwamen, waren
in de slechtste conditie, speciaal de kinderen, die voor het grootste gedeelte pokken
en klierziekten hadden. Zij waren zoo uitgeteerd en en zwak, dat velen aan boord
gedragen en voor iedere beweging opgelicht moesten worden.
Kambira, hoewel in staat om te staan, was krom als een oude man, en de arme
kleine Obo beefde en waggelde, wanneer hij zijn vader probeerde te volgen, aan
wien hij zich nog vastklampte als aan zijn laatste toevlucht.
Deze arme ongelukkigen naar een plaats te brengen, waar er goed voor hen gezorgd
kon worden, was nu kapitein Romer's eerste taak. Eerst zette hij echter de bemanning
en de passagiers aan land met uitzondering van Moosa en drie van zijn mannen.
Vervolgens werd de dhow tot zinken gebracht, waarna De Glimworm naar Aden
stoomde, de dichtstbij zijnde haven, waar de geredde slaven aan land werden gezet
en in vrijheid gesteld konden worden.
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Hoofdstuk XXIII.
Verhaalt plotselinge gebeurtenissen en onverwachte ontmoetingen.
Na verloop van tijd kwamen onze helden, Harold Seadrift, en zijn trouwe bondgenoot,
Disco Lillihammer, na tallooze avonturen, die wij tot ons leedwezen stilzwijgend
moeten voorbijgaan, aan de kust terug en ten slotte in de stad van gouverneur Letotti.
Daar zij Engelsche reizigers waren, werden zij door den gouverneur als gasten
ontvangen en werd Harold aan senorina Maraquita voorgesteld.
Toen zij op een goeden dag over de markt kwamen, zagen zij om een vlaggestok
in het midden van het plein een groote menigte; den onweerstaanbaren aandrang der
menschelijke natuur in zulke omstandigheden volgend, liepen zij er vlug heen om
te zien wat er gaande was.
Zij zagen, dat een slaaf op het punt stond in het openbaar door soldaten gegeeseld
te worden. De ongelukkige man was met zijn polsen aan den vlaggestok vastgebonden
en een touw om zijn middel gaf hem verderen steun.
‘Ga mee, we kunnen hier toch niet helpen,’ zeide Harold op droevigen en zachten
toon, die echter overstemd werd door den gil van het slachtoffer, toen de eerste slag
op zijn bloote schouders viel.
‘Misschien is het een misdadiger,’ opperde Disco, terwijl hij zich weg haastte en
zich trachtte te troosten met de gedachte, dat de man waarschijnlijk
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straf verdiende. ‘Niet het afranselen hindert mij zoo,’ voegde hij er aan toe. ‘Dat is
voor sommige karakters het eenig goede, maar die vreeselijke wreedheden, die ermede
gepaard gaan.’
Toen zij een half uur later weer over het plein kwamen en den slaaf bijna weer
vergeten hadden, zagen zij tot hun afschuw, dat de ongelukkige er nog hing.
Zij haastten zich naar hem toe en zagen, dat hij naar adem hijgde. Zijn aderen
waren opgezwollen en de touwen, waarmede hij vastgebonden was, sneden diep in
zijn vleesch. Hij draaide, toen de Engelschen naderden, zijn hoofd om, en zeide
eenige woorden, die zij niet verstonden; maar de angstaanjagende uitdrukking van
zijn met bloed doorloopen oogen sprak een taal, die geen tolk noodig had.
Vroeger zouden Harold en Disco dadelijk hun ingeving gevolgd en den man
afgesneden hebben; maar de ervaring had hun geleerd, dat deze manier van
tusschenbeide komen, behalve dat zij hun eigen leven in gevaar bracht, dikwijls de
uitwerking had, de straf en het lijden van hen, wien zij een dienst trachtten te bewijzen,
nog erger te maken.
Zij waren nu verstandiger geworden en besloten zich te zijnen gunste tot gouverneur
Letotti te wenden. Zij liepen derhalve vlug naar zijn woning waar Maraquita, die
met Harold Fransch sprak, hun mededeelde, dat haar vader in de Geresa1) was. Daar
gingen zij vlug heen; het stond op het plein, waar zij juist vandaan kwamen. Maar
senor Letotti was daar niet. Hij had de Engelschen zien aankomen en daar hij het
doel van hun bezoek raadde, was hij verdwenen en hield zich schuil. Zijn eerste
officier deelde hun mede, dat hij 's och-

1) Zooveel als regeeringsgebouw.
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tends vroeg de stad verlaten had en niet voor dien middag terugkomen zou.
Harold wist zeker, dat het een leugen was, maar hij was natuurlijk verplicht dit
als de waarheid te aanvaarden.
‘Is er niemand, die tijdens de afwezigheid van den gouverneur in zijn plaats
optreedt?’ vroeg hij.
Neen, er was niemand; maar enkele minuten later scheen de officier te bezwijken
voor Harold's aandrang en zeide hij, dat hij wel optreden kon, dat hij de straf tot de
terugkomst van den gouverneur zou opschorten, wanneer Harold zijn verzoek aan
hem persoonlijk zou kunnen doen.
Derhalve werd de slaaf losgesneden, 's Middags sprak Harold den gouverneur en
legde uit, dat hij zich niet mengen wilde in zijn ambt als magistraat, maar dat wat
hij gezien had zoo ergerlijk was, dat hij gebruik maakte van zijn voorrecht als gast
om dringend te vragen, dat de straf verzacht zou worden.
Gouverneur Letotti's gezondheid was den laatsten tijd achteruitgegaan en ook in
financiëel opzicht was het hem tegengeloopen, zoodat zijne gewone hartelijkheid
heel wat minder geworden was. In de eerste plaats maakte hij er bezwaar tegen zich
in te laten met rechtszaken, maar ten slotte stemde hij toe en werd den man gratie
geschonken. Later echter, toen onze reizigers de stad voor een dag verlaten hadden,
werd de ongelukkige slaaf weer aan den paal gebonden en kreeg hij zijn volle straf
m.a.w. werd hij doodgeranseld.
Dit incident stemde Harold zóó bitter, dat hij besloot de gastvrijheid van gouverneur
Letotti niet langer te aanvaarden. Het kostte hem echter eenige moeite dit besluit ten
uitvoer te brengen, want de gouverneur was, hoewel hard in zijn optreden tegenover
slaven, voor hem steeds buitengewoon harte-
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lijk en vriendelijk geweest; een onvoorziene gebeurtenis maakte echter een einde
aan die moeilijkheden: de ziekte en plotselinge dood van zijn gastheer.
De arme, ontroostbare Maraquita vluchtte in den eersten hartstocht van haar verdriet
naar het huis van de eenige vriendin, die zij had, en weigerde beslist naar huis terug
te gaan. Dit was de reden, waarom de vriendschappelijke omgang van Harold met
de senorina reeds bij den aanvang afgebroken werd en hij dus geen gelegenheid kreeg
iets omtrent Azinte te hooren; want zij zou, als haar vader was blijven leven,
ongetwijfeld met hem over haar slavin gesproken hebben.
In die dagen bestond er geen geregelde verbinding tusschen het eene punt van
Afrika's Oostkust met het andere en de omliggende eilanden. Reizigers moesten
dikwijls lang op een gelegenheid wachten; en wanneer zij die kregen, waren zij
dikwijls zoo blij daar gebruik van te kunnen maken, dat zij maar niet al te kieskeurig
waren omtrent den aard daarvan. Kort na de hierboven vermelde gebeurtenissen deed
een kleine handelsschoener de haven aan. Het schip was op weg naar de Seychellen,
en zou vandaar naar Zanzibar en dan naar Madagascar en Kaap de Goede Hoop gaan.
Harold zou liever direct naar Zanzibar gegaan zijn, maar daar hij tijd en middelen
in overvloed had, maakte hij toch gaarne van de gelegenheid gebruik en nam voor
zichzelf, Disco en Jumbo passage op den schoener. Deze zwarte en trouwe vriend
was de eenige van zijn reisgenooten, die hem overal op aarde volgen zou. De anderen
namen met glimlachende gezichten hun loon in ontvangst en gingen uiteen - Antonio,
om zijn onderbroken wittebroodsweken voor te zetten.
Even vóór zijn vertrek vroeg en verkreeg Harold verlof Maraquita een bezoek te
brengen, om af-

Yoosoof de slavenhandelaar

253
scheid van haar te nemen. Het arme kind was vreeselijk onder den indruk van den
dood van haar vader en kon niet over hem spreken zonder in hartstochtelijke tranen
uit te barsten. Zij vertelde aan Harold, dat zij van plan was met de eerste gelegenheid,
die zich voordeed, naar de Kaap te gaan, waar ergens in het binnenland een oude
tante woonde, de eenige bloedverwante, die zij nog op de wereld had en die haar
zeker gaarne bij zich nemen zou. Onze held deed zijn best het arme meisje te troosten,
maar besefte, dat zijn troostkracht maar heel klein was. Na een kort gesprek nam hij
afscheid van haar.
De reis, die onze helden nu begonnen, zou waarschijnlijk van zeer langen duur
zijn, want de Seychellen liggen vrij ver ten Oosten van Afrika, maaitijd was, zooals
gezegd, geen bezwaar voor Harold en hij vond het niet onaardig om een eilandengroep
te bezoeken, die in verband met den slavenhandel eenige vermaardheid bezat. Zoo
werd hij, zonder dat hij zelf of Disco of Maraquita het wisten, naar de nieuwe
woonplaats van Azinte gebracht.
Maar helaas werden Kambira en Obo, ook natuurlijk zonder dat zij of anderen het
wisten, verder en verder weggevoerd van de eenige, voor wie zij hun hartebloed
gegeven zouden hebben, om haar te zien en te omhelzen, en het scheen, alsof er geen
kans bestond, dat een lichtstraal den steeds breeder wordenden afgrond, die tusschen
hen lag, zou overspannen, want hoewel luitenant Lindsay wist, dat Azinte
achtergebleven was op de Seychellen, had hij niet het flauwste vermoeden, dat
Kambira Azinte's echtgenoot was.
De Voorzienigheid deed echter het getij ten gunste van Kambira en zijn zoon
keeren. Toen kapitein Romer Zanzibar bereikte, had hij van den commandant van
een anderen kruiser gehoord,
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dat Aden op dat oogenblik overkropt was met bevrijde slaven. De kapitein veranderde
dus van besluit en zette nogmaals, hoewel tegen zijn zin, koers naar de ver verwijderde
eilanden.
Op den weg daarheen stierven vele arme negers, maar velen begonnen onder den
invloed van de menschlievende behandeling en het goede diëet weer op krachten te
komen. Tot die laatsten behoorde Kambira. Zijn rechte gang en zijn vroolijke
uitdrukking kreeg hij weer terug en zijn ribben begonnen om zoo te zeggen, te
verdwijnen. Met den armen Obo was het anders gesteld. De wreedheden, waaraan
hij blootgesteld was geweest, waren bijna te veel voor zoo'n jong lichaam. Hij verloor
zijn eetlust en kwijnde ondanks de grootste zorgen van den dokter, weg.
Daar dit voort bleef duren, werd Obo, zoodra De Glimworm op de Seychellen
kwam, naar het hospitaal gebracht, waarover we reeds gesproken hebben.
Azinte was toevallig in de naburige stad boodschappen gaan doen, toen haar jongen
naast een aantal lotgenooten in zijn bedje gelegd werd. Het was een droevig gezicht
deze kleinen te zien. Van de 83, die er in gebracht waren, waren er binnen drie weken
47 gestorven en de overigen verkeerden nog in een jammerlijken toestand. Velen
lagen nog te ijlen en riepen om hun moeders. Enkelen hunner fluisterden den naam
Jezus, want de zendeling had, terwijl hij hun arme lichamen verpleegde, niet verzuimd
hun de geschiedenis van onzen Heiland te vertellen.
Obo had ook koorts en in de onrustige sluimering, waarin hij, nadat hij in bed
gelegd was, viel, riep hij ook om zijn moeder. In zijn geval, arm kind, was de roep
niet vergeefsch!
Luitenant Lindsay en de dokter van het schip
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waren met Kambira en Obo naar het hospitaal gegaan.
‘Nu, Lindsay,’ zeide de dokter, toen men het kind zoo goed mogelijk geholpen
had, ‘deze man moet hier niet achtergelaten worden, want hij zal hier toch niet kunnen
helpen en het is beslist noodig, dat het kind een paar dagen volkomen rust heeft. Wat
zullen we met hem doen?’
‘Hem weer mee naar boord nemen,’ zeide Lindsay. ‘Misschien kunnen we voor
een korten tijd werk voor hem vinden.’
‘Als u mij toestaan wilt voor hem te zorgen,’ mengde de zendeling zich in het
gesprek, ‘dan kan ik makkelijk in de buurt werk voor hem vinden, zoodat hij nu en
dan het kind kan bezoeken, wanneer dat geen kwaad meer kan voor zijn toestand.’
‘Dat zal veel beter zijn,’ zeide de dokter, ‘want zoolang als -’
Een korte, schrille gil bij de deur der kamer deed hem ophouden.
Aller oogen wendden zich in die richting en zij zagen Azinte wild naar hen staren.
Zoodra Kambira zijn vrouw zag, sprong hij op, als had hij een electrischen schok
gekregen, schoot dan als een panter op haar af, gaf een gil, die het opperhoofd van
een oorlogszuchtigen Afrikaanschen stam alle eer aandeed, en drukte Azinte in zijn
armen.
Geen wonder, dat zes-en-dertig zwarte hoofdjes van zes-en-dertig witte kussentjes
werden opgelicht en al het wit van twee-en-zeventig oogen lieten zien, die allesbehalve
klein waren!
Maar Kambira herstelde zich vlug, nam Azinte bij den arm, bracht haar zacht bij
het bed, dat juist in gebruik genomen was, en wees op den kleine, die daar in een
onrustige sluimering lag.
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Vreemd genoeg fluisterde de kleine Obo juist op dat oogenblik weer ‘moeder’.
De oogen van de arme Azinte schenen uit hun kassen te zullen springen. Zij strekte
haar armen uit en trachtte naar haar kind te snellen, maar Kambira hield haar tegen.
‘Obo is heel ziek,’ zeide hij. ‘Je moet hem heel zacht aanraken!’
Het opperhoofd keek in de oogen van zijn vrouw, zag, dat zij hem begreep, en liet
haar los.
Azinte sloop zacht naar het bed, knielde er bij neer en sloeg haar armen zóó zacht
om Obo, dat zij hem nauwelijks bewoog; toch trok zij hem geleidelijk naar zich toe
tot zijn hoofd op haar boezem rustte en zij haar lippen op zijn voorhoofd drukte. Het
was een oude houding, die met een prettige herinnering door de sluimering van het
kind scheen te dringen en zijn ziekte te verjagen, want hij loosde een diepen zucht
en viel in een diepen, rustigen slaap.
‘Prachtig!’ zeide de dokter zacht tegen Lindsay, toen een tolk - wat allen reeds
geraden hadden - uitgelegd had, dat Kambira en Azinte man en vrouw waren. ‘Obo
heeft nu een grootere kans om te herstellen dan ik verwacht had; want vreugde is
een groote factor voor genezing. Kom, we zullen hen alleeen laten.’
Kambira wilde natuurlijk graag blijven, maar toen hem uitgelegd was, dat het voor
Obo veel beter zou zijn, als hij een tijdje alleen met zijn moeder bleef, boog hij zijn
hoofd en volgde hij gedwee zijn vrienden.
Precies een week later was de kleine Obo reeds zooveel beter, dat hij in de open
lucht mocht, en nog enkele dagen later besloot luitenant Lindsay hem en zijn moeder
en zijn vader bij wijze van een pretje mede te nemen naar De Glimiworm.
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Arme Lindsay! Zijn hart was zwaar, terwijl hij zijn best deed in gebarentaal zijn
gelukwenschen aan te bieden aan Kambira, die naast hem liep, want hij zag in deze
hereeniging een onoverkomelijke hinderpaal om Azinte terug te brengen bij haar
vroegere meesteres - niet dat hij ooit de geringste kans gezien had dat te doen, vóór
deze moeilijkheid oprees, maar liefde is soms onverstandig hoopvol!
Hij was er juist in geslaagd zich door gecompliceerde gebaren van handen, mond
en wenkbrauwen begrijpelijk voor Kambira te maken, toen hij bij een bocht van den
weg, die naar de haven leidde, plotseling tegenover Harold Seadrift, Disco
Lillihammer en Jumbo stond, die juist van den schoener kwamen, welke een uur te
voren het anker in de baai uitgeworpen had.
‘Mr. Lindsay!’ - ‘Mr. Seadrift!’ riepen zij tegelijk uit.
‘Kambira!’ gilde Disco.
‘Azinte!’ schreeuwde Harold, toen hij haar zag.
‘Obo!’ brulde de verbaasde matroos.
Jumbo kon slechts aan zijn gevoelens uiting geven door den doordringenden gil
en een geïmproviseerden krijgsdans, waarbij hij geassisteerd werd door Disco, die,
tot groote verrukking van het kind, met Obo in zijn armen een horlepijp uitvoerde.
Lachend, vragend, schreeuwend en dansend gingen zij allen naar de kust als een
troep pas uit het krankzinnigengesticht ontsnapte gekken.
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Hoofdstuk XXIV.
Het einde.
‘Hoe komt het,’ vroeg luitenant Lindsay aan Harold, zoodra zij gelegenheid hadden
even kalm te spreken, ‘dat jij en Kambira elkaar zoo goed kennen?’
‘Ik zou kunnen antwoorden met de vraag,’ zeide Harold glimlachend, ‘hoe komt
het, dat jij Azinte zoo goed kent? Maar vóór ik die vraag stel, zal ik de jouwe
beantwoorden.’ En in korte woorden vertelde hij alles, wat betrekking had op zijn
eerste ontmoeting met het slavenmeisje en zijn daarop gevolgd verblijf bij haar man.
‘Nadat ik weer aan de kust terug was,’ ging onze held voort, ‘heb ik verscheidene
steden bezocht, om den toestand der slaven in de Portugeesche koloniën na te gaan,
en wat ik gezien heb, was jammerlijk: gedemoraliseerdheid en wreedheid, en overal
werd de eerlijke handel belemmerd. Die nederzettingen zijn voor mij een
pandaemonium op aarde. Iedereen schijnt min of meer door die vervloekte atmospheer
aangestoken te zijn. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen. Ik heb er een ontmoet
in de laatste stad, die ik bezocht heb, n.l. gouverneur Letotti.
‘Letotti!’ riep Lindsay uit.
‘Ja,’ zeide Harold, eenigszins verbaasd over de manier van den luitenant. ‘Hij was
een zeer innemend iemand.’
‘Was - was! Wat bedoel je? Is - is hij gestorven?’ vroeg Lindsay, bleek wordend.
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‘Hij is vlak vóór mijn vertrek plotseling gestorven.’
‘En Maraquita - zijn dochter - wat is er van haar geworden?’ vroeg de luitenant,
nu een vuurroode kleur krijgend.
Harold zag de verandering en hij scheen er iets van te begrijpen, toen hij
antwoordde:
‘Arm meisje, in den beginne was zij geheel overweldigd door den zwaren slag.
Bijna onmiddellijk na de droevige gebeurtenis moest ik weg.’
‘Heb je haar goed gekend?’ vroeg Lindsay met een zenuwachtigen blik op het
knappe gezicht van Harold.
‘Neen, ik was vlak vóór haar vaders dood aan haar voorgesteld, en heb nauwelijks
een dozijn zinnen met haar gewisseld. Er wordt gezegd, dat haar vader met groote
schulden gestorven is, maar daaromtrent weet ik natuurlijk niets zekers. Bij het
afscheid nemen heeft zij mij gezegd, dat zij van plan was naar een bloedverwante in
de Kaapkolonie te gaan.’
De uitdrukking in de oogen van den luitenant was, toen hij dat hoorde, zóó vreemd,
om niet te zeggen angstaanjagend, dat Harold hem naar de reden ervan vroeg. Lindsay
was zóó van streek door dat onverwachte bericht en voelde zich zoo aangetrokken
door Harold's sympathiek optreden, dat hij hem in zijn vertrouwen nam en hem
vertelde van zijn liefde voor Maraquita; van Maraquita's liefde voor Azinte; van de
onmogelijkheid om Azinte bij haar vroegere meesteres terug te brengen, nu zij haar
man en haar kind gevonden had, afgezien nog van het feit, dat het voor een luitenant
der Britsche vloot heel moeilijk was, bevrijde negers weer in slavernij terug te voeren.
Hij was wanhopig, wist niet wat hij doen moest.
Maar Harold kalmeerde hem vlug.
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‘Het komt mij voor, Lindsay,’ zeide hij peinzend, ‘dat ik je in deze zaak kan helpen;
maar je moet me op het oogenblik niet vragen hoe. Geef me een paar uur om erover
te denken, dan zal ik wel klaar zijn met mijn plannen.’
Natuurlijk begroette de luitenant met hartgrondige dankbaarheid dit zweempje
van hoop en voorloopig namen de vrienden afscheid.
Dienzelfden middag zat Harold in gezelschap van Disco, Jumbo, Kambira, Azinte
en Obo onder een palmboom.
‘Hoe zou je het vinden om met mij naar de Kaap de Goede Hoop te gaan,
Kambira?’ vroeg Harold plotseling.
‘Wat is dat?’ vroeg het opperhoofd door bemiddeling van Jumbo.
‘Ver weg in het Zuiden van Afrika,’ antwoordde Harold. ‘Je weet, dat je, tenzij
je weer tot slaaf gemaakt wilt worden, nu niet meer naar je eigen land terug kan
gaan.’
‘Hij zegt, dat hij niet meer terug wil,’ vertolkte Jumbo. ‘Hij heeft nu alles wat hij
hebben wil - Azinte en Obo!’
‘Dus je stemt er in toe met me mee te gaan?’
Hierop antwoordde Kambira, dat hij niets liever wilde dan dat.
‘Wat bent u van plan daar met hen te doen?’ vroeg Disco eenigszins verbaasd.
‘Ik wil ze daar goed onder dak brengen,’ antwoordde Harold. ‘Mijn vader heeft
in Kaapstad een zakenvriend, die mij daar makkelijk toe in staat kan stellen.
Bovendien heb ik een speciale reden om Azinte daar te willen brengen. - Vraag haar,
Jumbo, of zij zich nog een jonge dame herinnert, senorina Maraquita Letotti
geheeten?’
Azinte antwoordde bevestigend en de manier,
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waarop haar oogen schitterden, bewees, dat zij heel prettige herinneringen aan haar
had.
‘Welnu, zeg haar,’ ging Harold voort, ‘dat Maraquita heel bedroefd geweest is
over haar verlies en haar heel graag terug zou willen hebben - niet als slavin, maar
als vriendin, want in geen Engelsche kolonie wordt slavernij geduld, en ik weet, dat
Maraquita de slavernij even vurig haat als ik, ook al is zij geen Engelsche. Ik ben
dus van plan haar en Kambira en Obo mede te nemen naar de Kaap, waar Maraquita
woont of heel gauw zal wonen.’
‘U bent voor geen kleintje vervaard,’ zeide Disco, wiens oogen bij het hooren van
dit alles een peinzende, bijna bezorgde uitdrukking kregen.
‘Mijn plan schijnt niet in je smaak te vallen,’ zeide Harold.
‘In mijn smaak vallen? Waarom zou het niet in mijn smaak vallen? U weet het
natuurlijk het beste. Ik was alleen maar een beetje verbaasd, dat is alles.’
Disco zeide niets meer, maar hij dacht des te meer, want hij had gezien, hoe mooi
en elegant Maraquita was en met welk een bewondering Harold naar haar gekeken
had, en het scheen hem toe, dat deze vrij krachtige poging om te trachten de wenschen
van het Portugeesche meisje te bevredigen, bewijs genoeg was, dat Harold zijn hart
aan haar verloren had.
Harold vermoedde wat er in Disco's gedachten omging, maar wilde hem niet uit
den droom helpen, daar hij misschien door dat te doen het vertrouwen, dat Lindsay
in hem gesteld had, verraden zou.
De kapitein van den schoener, die over Zanzibar naar de Kaap ging, was bereid
Kambira en de zijnen als passagiers mede te nemen en de angstige luitenant werd
ertoe gebracht niet alle hoop op te geven, ofschoon, daar Maraquita arm was en hij
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arm was en de promotie niet snel ging, hij weinig reden had om zijn vooruitzichten
beter te vinden dan vroeger - arme kerel!
***
De tijd verstreek op snelle vleugelen en de lotgevallen van onze dramatis personae
waren nogal verschillend.
In het kort zullen we ze even nagaan.
Chimbolo zocht met vrouw en kind diep in het binnenland een plek, die veilig was
voor de slavenjagers, en bleef met genoegen en dankbaarheid denken aan de twee
Engelschen, die slavernij haatten en juist op tijd naar Afrika gekomen waren, om
dien ongelukkigen slaaf te redden, die bijna doodgeranseld was en op het punt stond
in een zak in den Zambesi verdronken te worden. Mokompa bleef evenals in vroeger
dagen dichten en vereeuwigde, nadat hij zich met Chimbolo teruggetrokken had, de
daden der twee blanken in inboorlingen verzen. Yambo bleef met zijn levensgrooten
dansenden pias spelen.
Terwijl dit alles gebeurde, zat onze held niet stil. Hij zeilde, zooals het plan was,
met Kambira, Azinte, Obo, Disco en Jumbo naar Zanzibar; deed de kleine stad aan,
waarover de arme senor Francisco Alfonso Toledo Bignoso Letotti gouverneur
geweest was; hoorde, dat de senorina vertrokken was; voer, zooals Disco het uitdrukte,
in haar zog; bereikte de Kaapkolonie; zocht haar, vond haar en stelde haar met de
groeten van luitenant Lindsay het Afrikaansche opperhoofd Kambira, zijn vrouw
Azinte en hun zoon Obo voor!
De arme Maraquita, die een hartstochtelijk teederen en romantischen aanleg had,
werd bijna krankzinnig van vreugde en wierp Harold zooveel dankbare blikken en
glimlachjes toe, dat Disco's
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vermoedens versterkt werden en de brave matroos haar ‘op den bodem der zee’
wenschte, want Disco had een antipathie tegen vreemdelingen en kon de gedachte,
dat zijn vriend door een daarvan aan den haak geslagen was, niet verdragen.
Maraquita stelde Harold voor aan haar tante, een bijzonder donkeroogige dochter
van Portugal van middelbaren leeftijd. Zij stelde hem ook voor aan een
boezemvriendin, die op dat oogenblik bij haar tante logeerde. Die boezemvriendin
was een Engelsch meisje met bruin haar, een mooien tint en een opgewekt karakter.
Harold was dadelijk doodelijk van haar.
De omvang van ons verhaal dwingt ons verder heel kort te zijn.
Disco Lillihammer en Jumbo waren stom verbaasd, toen Harold hun enkele weken
na hun komst in de Kaapkolonie mededeelde, dat hij zich verloofd had met Alice
Gray, de eenige dochter van Sir Eustace Gray, die vroeger in Engeland lid van het
Lagerhuis geweest was. Verder vertelde Harold, dat Kambira de hoofdtuinman van
Maraquita geworden was, Azinte keukenmeid en Obo page van de jonge senorina.
Dit alles verbaasde Disco en Jumbo niet, maar zij zetten weer groote oogen op, toen
Harold mededeelde, dat hij van plan was met de volgende boot naar Engeland te
gaan, Jumbo als bediende mede te nemen, aan zijn vader voor te stellen een filiaal
van hun firma in de Kaapkolonie op te richten, terug te komen om aan het hoofd
daarvan te staan, met Alice te trouwen en dicht bij senorina Maraquita Letotti te gaan
wonen.
‘U meent zeker wat u zegt?’ vroeg Disco.
‘Natuurlijk.’
‘En wilt u Jumbo medenemen als knecht?’
‘Ja.’
‘Hm! Dan ga ik ook mee als uw bewaker.’
‘Mijn wat?’
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‘Uw bewaker - uw dwangbuistoeknooper, want als u niet gek bent, dan moet u het
worden.’
Maar Disco ging niet als zoodanig naar Engeland. Hij bleef in de Kaapkolonie op
uitdrukkelijk bevel van Maraquita Kambira helpen, totdat Harold terugkwam en
Luitenant Lindsay als compagnon medebracht; tot Harold getrouwd was en zelf een
tuinman noodig had; tot de senorina Mrs. Lindsay werd; tot een groote en
voorspoedige troep kleine Kaapkolonisten het noodig vond een verhaaltjesen
avonturenverteller te hebben; totdat in het kort hij het gepast vond zelf naar Engeland
te gaan, om het jonge meisje van zijn hart, dat drie jaar te voren gephotographeerd
was, te halen.
Toen Disco met het origineel van dat portret naar de kolonie teruggekeerd was en
zich op zijn eigen farm gevestigd had, was het zijn gewoonte 's avonds de kleine
kolonisten om zich heen te verzamelen, zijn pijp op te steken, zijn avonturen te
vertellen en zijn meening over den slavenhandel in Oost-Afrika kenbaar te maken.
Nu eens was hij pathetisch, dan weer humoristisch, maar hoe grappig hij ook over
andere onderwerpen mocht zijn, altijd werd hij heel ernstig, wanneer hij over dat
laatste thema begon.
‘Er is maar één manier om er verbetering in te brengen,’ placht hij te zeggen, ‘en
dat is de Portugeezen en Arabieren op hun knieën te brengen, de vloot op de Oostkust
nog beter te laten waken, overal consuls aan te stellen met strikte orders goed het
oog op de slavenhandelaars te houden; een paar Britsche nederzettingen te stichten
op het vasteland; de Union Jack te hijschen en in de laatste en voornaamste plaats
hun den Bijbel te geven.’
Einde.

Yoosoof de slavenhandelaar

