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SPADA, DE KONING VAil HET MAQUIS.

Spada, de laatste en zo lange tijd de versehrikkelijke koning
van het rnaquis. Spada de bloeddorstige, de Corsikaan, die onyer-
biddelijk bleef en rloodde.

- Hij die doden kan, moet kunnen sterven! had hij vaak her-
haald, toen hij nog ,op vrije vceten rondliep en iedereen tartenil ,uit-
daagde.

Zijn eerste misdaad bedreef hij, spontaano in opstand gekomen
uit vriendschap. Hij dood-
de om een kameraad die
hij bedreigd dacht te ver-
dedigen. Maar sinds-
dien sûelde hiji sial *u-
heel huiten ile wet. Hij
was niet langer de Corsi-
kaanse bandiet, die eer-
bied afdwinst, - niette-
genstaande men hem niet
liefhebben kan, - omdat

7 hij zich tot de laatste le-
vensstond aan de eer vast-
klampt.

Niet een van de vele
misdaden, die hij na zijn
eerste manslag bedreef,
gebeurde spontaan, be-
gaan door een opvliegend
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van zijn binnenste, edelmoedig blijft !

Lage drijfveren leidden hem gedurende tien jaren lang, maak-
ten dat men hem nog enkel aanduidde met de benaming < de tijger
van de Cinarca. >>

Na die lange tijdspanne'rbegon de ster van Spada te verbleiken.
Andere bandieten wa.ren opgestaan, even bloeddorstig als hijzelf :
Bartoli, Caviglioli, Bornéa en anderen moesten voor hem niet m,eer
onderdqen.



Toen besloot de Regering kordaat op te treden, richtte zij een
jacht met tanks en machiengelv,er€n op de bandieten in ! De ene na
de ander, ïielen de meesters van het maquis in de handen der over-
heden.

Spada kon echter ontsnappen, miserabel kruipend op handen en
voeten, omringd door tientallen schapen van een grote kudde. Maar
zijn vrienden en zij die hem steunden, werd,en gevangen. Hij schoot
alleen over, levend nog maar als een opgejaagd dier, kennend rust
noeh duur, verliezend zijn eetlust.

Zijn hoofd werd op prijs gesteld: honderdduizend frank voor
wie hem leveren zou.

En hij die'er op gepocht had, dat rnen hem nooit levend in han*
den zou krijgen en bewe,erd had dat hij zich doden zo,u rnet. eigenr
hand, verscheen op zekere dag te Coggia, het dorp van zijn ouders.
Hij liep in hemd, rnet een krans van bloern,en om het hoofd, zonder
wapens, houdend een kruisbeeld in de handen roepend dat << het
Goddelijk licht over hem gekomen was. >> Door schrik h.evangen,
een gebedenboek in de hand, verschool hij zich daarna aehter het
familiehed. Daar kwamen de gendarmen hem aanhouden en stotte-
rend smeekte hij :

- Ik wist dat ge mij in hechtenis nemen zoudt. Doet mij geen
pijn. Ik geef mij over.

In Maart 1934, nadat het onderzoek twee jaar geduurd had,
volstonden drie dagen om de verantwoordelijkheid van de gew€zen
tiran te wikken en te wegen. De Corsikaanse jury liet zich niet door
zijn gehuichel misleiden.

Meesters Eronzini de Caraffa en Cancillieri spanden zich met
hart en ziel in voor d,e verdediging van een geval, dat niet te verde-
digen was.

- Het is geen mens dat gij te vonnissen hebt, riep de prokur,eur
generaal Gauger in volle overtuiging uit, wel een wild dier, dat ge
neervellen moet. Er moet ,een einde aan het banclitisrne gesteld rvor-
d,en en het moet uit zijn met romantische, valse helden.

Na een korte heraadslaging viel het vonnis: de doodstraf.
Spada bleef kalm; hij was bleek, maar hield zich waardig.
In Juni 1934 kwanaen monsieur Dei'bler, d,e beul, en zijn helpers

met hun tuig, dat zij opstelden. Te 3 uur 15 was alles in gereedheid
gebracht en had de treul het breed driehoekig mes uit zijn schede
met rood fluweel gehaaltl.

In zijn cel werd Spada, die diep sliep, gewekt. De vorige avond
harl hij tot bijna middernacht < helotte > ges,peeld en verschillende
partijtjes gewonn€n

- Uw genadeverzoek werd verworllen. Heb moed! werd hern
gszegd.

- Het is goed, ik heb begrepen. Weest gerust, ik zal mij moe-
dig tonen.

I)aarop drukte hij ile handen van zijn advokaten, haalde de
schouders eventjes op, en vervolgde: <<'Wat wilt ge, het is zo! >

Met zorg maakte hij zijn laatste opschik, daarna sprak hij een
korte biecht, diep ingetogen hoorde hij de trIeilige Mis. Men vroeg:
hem of hij soms nog iets te verzneken had, maar ( IIet loonde de
moeite niet > oordeelde hij.

En gelaten, zonder zwakheid, ging hij de dood in.
xz





HET KASTEEL DER VERDOEMENIS
door

SILVAIN VAN DER GUCHT.

(Vervolg)

- Mijnheer, gij hebt mij het leven gered, gaf hij ten antwoord,
en ik zal u altiid trouw trachten te dienen, maar, vooraleer ons ter
rust te begeven, bid ik u, niet kwalijk te nemen, dat uw dienaar
een opmerking maakt van geheel andere aard.

Van llevefboom, di,e begon te eten, zeide:

- Spreek vrijuit, ik ben nieuwsgierig die te kennen.

- Sinds de horte tijd, dat wij hier teruggekeerd zijn, heb ik
de Franse soldaten zoveel kwaad zien bedrijven, dat ik u meermalen
aanraadde toch voorzichtig te zijn. De boerenwoningen, die zij heb-
ben geplunderd, zijn nog aan het hranden, en ik vrees, dat zij ons
eerstdaags ook zullen komen bezoek,en.

Ilendrik glimlachte en sehudde het hoofd.

- Uw vrees is ongegrond, zeide hij, men zal zich wel wachten
een adeltrijke woning te plunderen lraarvan de eigenaar een Frans-
gezinde zou kunnen zijn.

: |[34p, rneende Karel, de soldaten zijn dikwijls bedronken en
zij zouden een misslag kunnen begaan.

- Dit zou inderdaad kunnen gdbeuren, hervatte de valsaard,
zich een roemer wijn inschenkerrd, er is ,echter een onfeilbaar mid-
del om dit te voorkcrreen; rnorgen, met het krieken van de dag, zul-
Ien wij een Franse vlag vervaardigen; die steken wij, 6p een van de
torenspitsen yan het kasteel, en ik daag een ganse Franse afdeling
uit, ons alsdan te durven verontrusten.

- Een Franse vlag, zegde Karel peinzend, ik weet niet waar wij
die zouden kunnen vinden.

- Xs er iets gemakkelijker, rn,eende Hendrik, dan er een te
vervaardigen? Neem een wit, stuk linnen, begeef u in de eerste de
de beste boekhandel en koop aldaar voor vier oorten goudpapier,
daaruit zal ik drie gouden leliën knippen, die plakken wij op het wit
laken, binden het aan een stok vast, laten het op een van de toren-
spitsen wapperen en het spel is geklonken.

Karel Krvakbeen begon te lachen.

- Waarlijk, rnijnheer, zeide hij, vergeef mij mijn vrijpostig-
heid, gij zijt een vindingrijk meester, voor alles weet ge raad, ik
zal maar dadelijk het goudpapier gaan kopen.

Toen zijn knecht vertrokken was, strekte Hendrik, die intussen
gegeten had, zich in zijm zetel uit, ,en begon de toestand eens rijpe-
Iijk te overwegen.

Het verleden deed hem sidderen. Maar de verstokte moordenaar
was z<) zeer op de weg van de boosheid gevorderd dat hij, in plaats
van enig spijt over zijn euveldaden te gevoelen, alle inwendige ge-
wetenswroegingen verwierp, en in stilte begon te heramen hoe hij
zich de toekomst gunstig zou maken.

IIij was, Selijk wij reeds meermalen hebben gezegd, zeer gie-
rig. IIij besloot dan, gedurende de tijd, dat de kleine Frans minder-
jarig zou zijn, op het kasteel te verblijven en, al was hij van zijn



erfdeel ontbloot, met het weinig geld, ilat hij bezat, zo zuinig te le-
ven als het maar mogelijk was en geen winstgevende zaken, al wa-
ren zij zelfs strafbaar, te laten ontsnappen, om zich op korte jaren
schatrijk te rnaken en alsdan met volle trots op zijn vijand, de ge-
neesheer, neer te zien.

NÏeer dan drie uren zat hij dit alles zorgvuldig te berarnen en
zijn zinnen te scherpen, bij het ledigen van de laatste van de twee
fles.sen wijn, die Karel Kwakheen hem gelijktijdig had gebracht,
tc'en hij aan het kindje begon te denken, dat hem zo zonderling op
de hals was geschoven. Daar bleven zijn gedachten een ogenblik bij
stilstaan-

- Bah, zegde hij eindelij,k, ik zal rnorgen, met tr,ehulp van Trees,
aan een voedster trachten te geraken, want, trlijft het kindje leven,
dan wordt dit wellicht voor mij een winstgevend''e zaak.

Zo sprekend, raadptreegde hij zijn uurwerk, het was reeds rneer
dan één uur van de nacht. IIij stond op en, Tra nsg enige tijd de kamer
oi] cn neer te hebben gewandeld, ontdeed hij zich van zijn kleren
en begaf zich te hed.

Be daar,op volgende dag wapperde op het kasteel de Franse vlag.
Vele voortbijgangers b'ezagen dat met een soort van verwondering,
en rnen dacht algemeen dat aldaar zich een F"ranse overheid hail gp-
huisvest, en rnen behlaagde de eigenaar van het gebauw, die genood-
zaakt was, misschien tegen zijn dank, het vaandel van de vijand
uit. {e hangen.

Dit nieuws kwarn ook weldra ter ore van dokter Meert, die de
sncc,daard kende. Hij dacht er het zijne van en schudde afkeurend
het hoofd.

'Van Heverboom liet zich weinig gelegen aan wat de mensen
meenden; hij achtte zich in veiligheid en dit was voor h,ern geraoeg.
Inmiddels had Trees, op zij,n bevel, zich aldra voor het kindje, dat
zij de vorige avond zo liefderijk had verpleegd, een voedstgr aange-
schafÉ, die op het kasteel, tegen zeer gernatigde prijs, aou hlijven
wonen.

Men zegt gewoonlijk dat de aantrlik van een onschuldig wezein
dikwijls voldoende is om het wreedste gemoed te verrnurwen. De
snode van Hevedboorn, in wiens gemoed reeds lang elk rnenslievend
g,evoe! was versrnacht, gevoelde, als hij het kind aanzag, zich inwen-
dig ontroerd, en hij vatte van lieverlede voor dit kindje, welks ouders
hij niet kende, een zeker soort van genegenheid op, die hij nog nooit
had gevoeld.

Ilank zij de voorzorg, die hij had genomen, liet men hem on-
gestoord het kasteeltje bewonen, en van dokter Meert hoorde hij niet
meer spreken. 'Ioch hield de schelm zich stil. De knevelatrijen van
d'e Fransen gingen ,nog gedurig voort en hij vreesde zich bij de vij-
and verdacht te maken, die niet zou hdbben gewacht, op de minste
aanklacht, om het eyen van welke aard, hem met geldboete of tijf-
dwang te straffen; hij oefende dan geduld, in afwachting van betere
tijden. Zo verliepen er tlvee jaar, tot eindelijk, op 18 Oktober 1748,
de vrede te Aken wertl getekend, en ons vaderland onder keizerin
Maria-Theresia terugkeerde.

(Wordt vervoltgd)
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