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De boekjes van A. HANS worden in alle scholen aanb.v.rl.n,
omdat zij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderen van eiycrr
land en volL vertellen. Dat deze uitg:ve reeds aan Nr l{.1 rr
en ve. I ,nummers reed's d,rie- en viermaal herdrukt worrlarr,

bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevro.y,l
nordt, De meeste verscherren boekjes ziin nog vcrkrijgl'nrr.
Ziehier eenige van de laatste titels:

't Portiertje va,n Rouselare
1'0 l. De Kleine 'l'o,,rr.cl.
302. Angstige Dagen.
3,03, Antwerlr.n rn
-304. De Ban,nelingen.
Brand.
het wilde l-arr,l.
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- Wonderbare Reddins. - 707. Naar Congo. --- ll)tl
306. De
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V'09.
- Schilder.
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3ll. Het Borll.
112. Een onverrryachtc Reis.
313.- De Geheimzirrrrigo l aa
- te Gheel.
kens.
314. De Spanja.ardcn
315, Zwnrt. lorr
- De Heks van de Moeren.
- De Bon, hwo, lrt.t
116.
?17.
-van Eikenhof .
318. Het Juffertje- van 'Parijs. -- I li) lr.
Wolfjager van Turnhout.
320, De Zeeroovers. -- ll l. ll.r
l/ I,
Gezin van den Visscher. - 322. De Wilde Cow-B.'y
Keize,r Ka,rel te Cent, - 324. De Spa,njaarden rr M.r lrrlrrr
3 26. Een ôngilry nr
325. Kerstmis in de- Sneeuw.
',rl
-uur.
128, De Zwnrte llerr,la
327. De Reis in den nacht.- Het licht in de Wildernis. - 330. De danklrnta r,,t
329.
-daat.
332. ll.r W,,r,,1,
33 l. Een keer Wildstrooper.
land. - 331. Het Verloren Tesramert. - 3)4, In vcrlrsr ll,,
- 135. De wonderbare reis van -schipper Borrtrk,'o
ven. .._
337. VaJ"rs vertroulven. - I l8
136. Een brutale feeks.
t lll
339. hueels' avontuur,
De vlucht over de SchelCe.
- De Heid van Afrikn.
I l,l
341.
De Zwarte Ruiters.
- Bedelaar,
De Pleegzoon van den
343, Het belcg vnn ,l;r
vacantie,
Ravenbu:g.
344, Een avontuurlijLe
3'00.
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Elke week verschijnt een nieuw boekje.
Vraag in de boekwinl<els en bij d.gbladverkooporr.
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De Herberg bii 't Bosch.

I.

- l)aniëI, ik kan nu rric't velder nlee... Fliel
nemen n,e afscheid... Ge v'eet, u,at ili ynn u yer''rvacht...
De oude monnik die zoo sprak, v:rdcr Arnbror,io, was ontroerd. Ifij drukte l)aniëI, een jongçerr
';an zeventien jaar de hand.
Maar Daniël was gejaagd om verder te reizen.
Hij keek nog eens om, wuifde naa,r vader Ambrosio, en stapte weer verder. Irij reisde naar
Pa,via, waar hij aan de hooçsehool zou studeer:en, wa,nt Daniêl n'oontle in ftaliê.
_- Xlindelijk vrij, zei Da,niël. En. ginder zal ik
";' er eens van nemen . Ze he'ttben mc tc lang opgesloten.
- â'-

. tftj was vroeg wees geweest, I)aniël. I{n toen
had de kluizenaàr, vacl& Arrïr*iu, t
opge_
voed, maar. veel last gehad
"rnlinaa,er.
met den rvjklen
dlsoede nian hem up i, ,r"r,,,,;i;;ffiïi
lll*,1.{,*leerde
r-lanrel
Eoed. I1aar dikwi.ils kr;"g hij
klachten over dé rvispeltur.igll;a ï",, ,1,,,,
.j8ng.,rl
Tfij verrnaamle hem rlan lieîrlcriiLVader Ambrosio liet Daniëi î"t
onhezorg<l
I,art naar Pavia gaan. E"n n""f u,u., ,t*,,
shrtle,t
betaalde
de kosten.

f,iever had de rnoluili l)aniël in de rirngeving
gehouden. Maar de rreef ,l"nng
imn. ilat
ï)aniël advokaat zou u,tr.den.
"r--,r1,
En zoo werd deze sl;uclent. ,l.e pavia ontrnoettti
hij,slechte kanraraclclr, nret u.i"-tf
;"t"t laat in de
zaT, O,-dan tlacht h;.i *"i'orrn
de verma1.",1b**
nrngen van vader Anrbrosio. En
iri.j
-îi,rtnuo,
",iîh
,ij ;;;i;
'oor beter te leven. Ma*r teltoi*u

\l'eer meeslepen.
Hij speelrle en nra:Lktc schulcl. f4r ri,erd iir dic
1lagen veel oi'er. oproer. gespr,oken. ,rul. doo"
,i.r_
rlenten. frelen beweer,leÀ' ,l;t ;;;'.,)ou
.1" groote
geld..en goedererr ,rroeJ-,r"rrren.
En ooli
*:ï1,
rrgl.:*:l
, rienden. \\,âren voor dat
pl*u.
lt:l1
-ts;r was rreel onrecht. nra:rr daaraan
clachte, r
DaniëI en zijn kamaraden ,r*t.'Zii î,iklen
alleerr
oproer, meenen.l dan aa' geld te
zirllen t;";k;;.
Ze sloten zich aan bij cË sn*"nî*"rdr:r.s.
g.r:*
lijk er in vele steclen ,,uu""o.
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I)e

regeering rvaalcte echùer'. Spionnen vorrrlerr
alles uit. En Daniël en zijn vrienden werderr gevangen genomen. De regeerirrg toonde z,ic,h :ceer
streng.
Vader Ambrosio had het vreeslijk uieurvs gehoord en kvvam naar Pavia. }rij bezocht voor.lllrne lieden orn baunhartighr:id af te srnee[s6 \/r)r;r'
DaniêI.
Maar het baatte niet. De salrenz\\,eertlels, otlli
Daniêl x,erd ter dood veroordeeld. Arnlrrrrsic
irroeht rælfs zijn l)aniël niet rneer zierr. 'foch bleef
]'ij te Pavia.
't Was de laatste rracht... Daniël znt in zijn
cel. loor de deur stond een schildwaeht. De vert.ordeelde had geen berouw. Er ryas rvrol< en hnat
in zijn hart.
Hij klopte op de deur. I)e schildu,acht trad
binnen en vroeg u'at Daniël begeercl,e. Maar
plots sprong cle €îevangene op den soltlaat toe en
glaf hem zulk ee.n ge'll'elcligerr vuistslag op 't hoofd
rlat de verraste mân lleerviel. Hii was bewusteloos. Vlug trok Daniël henr rle uniforrn uit. Den
uogenblik dacht hij er aan, clen schildwaeht
te dooden... Maar 't beeld yan vader Ambrosio
verseheen hem .eensklaps voor den geest. Hi.j
rileepte het liehaam naar tle brits, .zijn legerstede,
t;n rvierp er een deken over.
Hij trok toen de unifornr a&rr, nâm het gerveer
in den arm en bleef de waeht houden, tot hij, een
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paar uren later, afgelost werrl. In den donheren
rracht, begunstigd door de dtristernis die in de
smalle gûng'en heerschte. l<on de ionge man de
gevangenis verlitten en ongehinclerrl op de vhrcht
gaan.

Eerst eenige urerl latel rverd het beclrog ontrJekt, doch toen rvas hct te laat. En de schildrvachter n'âs gestikt.
f)eze rnoord ',r'as Ilaniëls eerste rnisdaad.

<< Geef den rltrivrrl ur.r' pink. dan heeft hij welclra rrw heelc hand >>. zegt eerr spreel<u'oowl. En
zoo ging het met DaniëI.
Aangezien hij na tle r-lucht moest rnilken, rlat
tiij ten spoedigste uit clen orntrek vercll,een.
sloop hij reeds op clen eersten a.r'ontl in rlen st:rl
\'{nn een boer.enherberg. IIij l<oo,s het beste en
s,terkste paard, dat el tè vinden u':rs. 'Ilern'i.jl de
hedienden rttet den hoct err rle boetin aan den
avondmaalti.irl zaten. leirirle hi.; het <lier l'eg en
ioeg in galop heen. het bosch in.
Over tlag stapte hi.f nooit af irr eerr der herbergen langs den rveg. inarrr liet zich o1r het plrard
eenig voedsel an,nreil,en. 'l'oen zi.jn geld op \\'âs.
rerkocht hi.j het clier. te Aneona. rvarrt hij n'ist
wel, dat hij spoedig weer cen ancler zou hebben.
Drie uur latel vonrl hi.i el clan ook ecn. op een
rr,eide; het rvas .ionger' €'n rtl)per rlalr het eersl:
en. . . het kostte henr cven weinig.
Va,n toen af beging hii allerlci kleint: en groott'

-6*

te

'rvorden. Weicira, sloot hij zich aan bij een berrde.artdere slechte gezellen, die op dezelftle wijze als hij aarr den
llost kg'amen.
I)estijds vooral rvemelde ltalië van l'o{)vers.
J)e binnen- en buitenlandscire oorlogen lrcvorrierden dez,en tclestand. Maar geell varr a.llen x'as
zoo berucht en gevreesd dl,n de berrde van }'ra
Diavolo. Men noernde indcrrlaad DaniëI, om al
zijn slechtheid den broecler van den cluivel, I'ra,
Diavol,o.

roorr"ri;"n ,orrder. ooit betlapt

u.

Te 'I'erracirra, aan een gronten, ch'uk bereden

'veg, bij een dicht bosch, storrd de herberg van
r{atteo, en ze lVas de beste, r,rerre in 't ronde. Metr
at er gtrcd en sliep er r:ustig..
Maar rul was het ai drie tnaal gebeurd, rlat
rijke reitigers, rr8 hun vertrek uit de herberg.
clool roovers aangerand waren" En het leek wel
of de schelmerr irrgelicht \\idrden, do(x ienlztn<l,
die rvist u'ell<e lieden er in rle herberg logeerden.

lVlatteo, de rvaarcl, vortd dat zeer r-erdlietig.
Op een morgen stoof hij opgeurrriden rle liertkett
l-,innen... llij É{'reep L'e}r vrr)lr\\', die ct' rt'erktc,
ruu'bij den arm.
._ Mee naar den lcotrutrissaris. sc,ltleetrrtde
hij. Nrr weet ik, wie het aan de rnovers vert'telt,
als ilc rijke gasterr in huis heb.

*?-*

i)e anderer io"L"* verschrikt naar' .l uiie, 'tiùi
ireette tle vrouw. Zou zij uret de dievetr in bclrekkirrg staan /
Ja, ja, voer Matteo voott, z,e heefT varrmorgen gepraat rnet -Breppo, en 't is t<.reh algerneen bekend, dat die rrietrvaard tot de benrie varr
-[,' ra f)iavolo behoort.
J a,'t is waar, ik heb met tsreppo gesproken,
trekende Julia. Ik ontrnoette henr in 't bosch,
toen ik van huis naar hier krvarn. IIij hield nre
staande. Ik ken hem vau vroeger... irij heeft
naast ons gewoond. En ik zei hem, dat het slecht
r,an hem was, zoo te leven. Ik heh mijn best getlaan, om hem tot inkeer te blerigen.
--- Leugens, rnooie .praatjes! riep Matteo.
IIij stuurde onl den politiekornmisaris. I)eze
verscheen met agenten en narn .Iulia gevanÉîen,
hoe ze ook iraar onschulil betuigde.
I(ort daarrra moest J ulia voor deu r,eclrter yerschijnen. Onbevreesd skrnci ze voor heri. Ze liief
de hand op en sprak:
-* God, die mij hoort, rveet dat ik altijd eer'rijh ben ge'rveest... Ik heb met Breppo gesprolierr,
lk vind zijn leven r.rer:selijk, En ik zei lrct he,m,,
rtat hij zoo ziclt zelf r;ngelukkig maalrt voor clit
leverr err de eeurvigheirt. Hij lachte rne uit err ging.
Dit is alles.. " Nooit heb ik een r'oo\/er ingeiicht...
Nienland l<on dan <nk iets l<u,aads van .Iulia
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rechters spraken haar -.r'rij. llaa-r'
:llîîteo wilde haar niet rneel irr zijn dienst. En ook
imderen schenen nu bang van Julia en schuwden
lraar. De arme vrourv had er veel. verdriet van'
Ze rr'o,orxle alleen in een hub bij het bosch, en ze
ieed mr ar:moede. Onschuldig rterd ze verzeggen.

I)e

dacht"

l)iavoio

berrcle van Fr:a
moest
:rls rve rveten

De

zijn. Er

l)aniël

zoo-

in de streek van 'l'erracina
wreede dingen: En cle
gebeulden

legeering z,ond er soldaten heen.
iletr uTd""ling logeercle in de herberg van Matteo. Luitenant Niddi was hun hoofdman. Maar
rie roovers schenen zich niet om rlie gôivapende
rnacht te bekomrneren' Sttetls nog hadden er aiùnlnrrdingen plaats.
Zel<eren dag hield er voor: ctle herberg een
reiskoets stil. Ze behoorr'le aan den Engelschen
edelman, lord Pelikaarr. die rnet zi.;n nicht en dienaren in ltalië r'eisde.
De reiskoets zag er t'orrderlijli uit' Ze v'as
zooclanig bespzrb en bedekt met morlcler, dat ze
zeker in'een sloot of gqcppel hacl gelegen. Itret
tuig der paartlen \t'a,s zwaâ.t treschadigd- en, op
verichillende plaatsen selteen het houtn'erk afgesplintercl. Een dcr lalçeien tlroepç tlen arm in een
doek; de koetsier had een zakdoek nnet bkred he.
om het hoofd gebonden.

"lekt

*$:*

Lord pelikaa' stapte, op de'
schouder r,:rn
leune'de,.,iit â"li,,À. ui.y ,',o,
tlords_
Pt"l..îr
_?,i' lange l,eene,-i,*-.1fa",,
rr.,r,
'a1m"
o'de'
het li.if. Na
hem
een dienaar

trit. .jong.
:1".g ". "",i
maar.even bleeË
,i,
.r"'rrio.
NJatteo
rt.i,1^J].r.sorreel, l,.grop.,,
rlrrrleli.jk.
",,
rat.er voolger.àJle)l
\\.as;
.,aù, (ruul.
,luoi
,:
rOoyefs
AADgef and
seho-on,

I

dc g.asten <lan ooli eenigzirrs
-,,.(:uodr"
beko_
nren \valen yiur de schr.ik" .r.eltelcle
i,n..t
Peliltaan.
rlat lrij en ni,jn u.aarrle ,,i"rri.î,,ii:
,,",,kuun. ,,,,
lturt *'eg lta.l,'fe',itl.ina,lr,,r.
terr rvaren overvallen.
""r,.'lr;,;;'î;;;;"f
Zrk", )rl;,Ë;
," hun leven
rn al hun have en go",t'*"io""i,î"irrr"n,
zoo niet
op het laatste oo
ee'
troep
tv'ts
gel<omen, die tle T::llik
roov(]rs op de vlucht
"uiters
gedreven

ha,d.

De bedienden bracl;ben rle
kof,fers
nu werd er nauwke,,,.ig ,,,à";;oii,;

il

huis

of er

en

niets
\r'as \r-eg'Eer.aakt. ll,.t
ft]111 gr;;;. ontstelte,is
l,emerkten cle rcizigels
dat
en r.vel dat, rva:rrin'r,rrdr_ ""-eà,,'i ;rtje ontlrr.tk
Iùù; lr'"n" ;.,rr,""1"r,
beu'aarde. IIet w,as ;,,
Ë"r, l;;rff;"'Érerveest, ,rlie
éérr der .oo'ers onergt.b'rk,,;;
;;,;i. r,.ch. parrrels

ftauw ..or r"i.,*iËi;",;';i;

'ielLond pelil<aan,zette
iii'J,,,";r ve'rarrr
en
hevigste tarrtlpi.ilr lurtl. "",l i"rùi, ntro,f hi.j de
J,rritenarrt Niddi rJie nrst
h:rd vloeg. rurn de rei.
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z-igels, traat: de plaats *rral i,,.rn ongeltrk overkoulen \Yas,
O, riep de verschriiçte lJngelsclrtrtan, ge'
l,rolien Xtaliaansch sprekende, een. grrtote bosch
al de jurveelen rir€g. Miladl' rvrln'
\.ol Loovels
hopig, a,lles rveg! O, yes!
-. l\[aar in *'elll gedeelte I'an het boscb u'as
liet vroeg de officier \veer.
De Errgelschman beprocrfde nu dit uit te leggen, doch de keruris van het ltalia,a,nsch wa.s ttiei

ioereikencl en clus moest Pamela henr te
lrtrlp lionren. Zoo x'ist de luitenant weldra, wat
hij rveten x'ilde. 1l'erstond liet hij al zijn mnnnen
lrijeen roepen, te ptiarcl sti.igen en de troep reecl
h.een, om de roovers te achllerhalen.
De l)ngelsche Lord vel'zocht den 'tvaard terstond aa,n alle hoeken cler stad een beL.endrrraiting
te laten aaqplalilien. x'aarbij een ltek;oning vart
honderd pond sterling belr,ofcl rvetrl aan dengçene
die het verrrriste julveell<isti e zort teltrgbrengen.

De opschudtling tlool het

bovenbeschrevell

teu'eeg gebracht. \\r:ls lrog niet berlaard toetr et'
opnieurv een reiskoets stilhie'ld \'(x)r het lopp;nent. Naar het voorkt)lnei) \ralr r:ijiuig en hedienden te oortleelert. \\'us rle r:eiziger rlie er in zat
ook een \roonlârul pers<i<ln. l)e lreer die uitstapte rvas bijzonrler fijn gel<leed en zaé{ er uit nls
cen echte edelntnn. Op hoogen toon \rroeg hi.j

-_

rl

__

La-"r eri gaf uog eeuige
cle bedienden.

een

o""dt""

beveien ad,ri

-ûIatteo, de waard. snelde toe en uret gr.,.,te
vriendelijkheicl verwelliornde hij den vreemdclirrg
en geleid.de hem naar dle ontvangzaal.
l)e nieune gast had een pa,ar groote, vonlielende oogerr. lrij had spoedig tle aanu'ezigen op
genomen en ontclelite rladeli;li lord I'elik&&rt elr
J,ady Pmela, 'lie onder de veranda plaats genornen hadden. I)e nieu'rvrr ga.st groette lren als oude
bekenden.

I)e

l:)ngelschman scheeu rriet zeer ingennruen
ruet deze ontmoetihg althans hij beantwoordde
.ierr vrierrclelijken groet vrij stijf en brorirde irt
z,ich zælve:

-- Bah, daar is die verrvenschte rnarkies a.l',reerl O yes!
De lady was echtel opgetogen. Zij sprong op
en riep met blijdschap:
-- IIa, welkorn, rnijnheer de rnarkies, al
vindt gij rnij rvanhopig ovel een verlies, dat ik
zoo pas geleden heb. If"ijn oom is ooli in eed allerverdrietigste stemming overi de rarnp, die rni,]
getroffen heeft.
I)e nieulve gast rvas de nrarkies vân San !Iar:.o. I.tij had de Engelsche reizigers te voren te
Rorne otrtnroet. I{ij zei riu op deehrernendrrrr
toon:
--- l\Iet droefheirl heb ik al rl*delijli. toen ik
*L2*

rvas gebe1$'
l,itrnctitlatl berrterkt, tlat cr iets
Panrela'
Àch, urarkieE uJo*ottOae ,lacty
er1 zouden nu
r.vij zi;rr .loor ioove'" uuttg"tun{
bosch .Iiggen' of -irr
ufsschien u""otoo'Ï; h;t"
heu' rva;;;;ô;;,'chap rireegesieept'iJl:.:o'
opg€daa'g(l'
â''rgul'tdtts
,"^erl nret eerllge u,pi"""

r'ie otls bevrijdden'
afgesrredetr
-- Ja, jo,, u*rmôord,-zeker, *I'de lord'
iieel arrders, o yes;;;iËr*ttgr.bevestrg.de
ziende'
ffid;a""r,rii.'tËti'm ich heen
berrrll -t'g,. ^l {e.,ma1kies' Nuver-- lfathetspijt
n,"er tlân ù'it, .lut ik u in Rome getreul, ik
z.o1.ik mijn leve.
i;;; ;;""tt. lret gt"o"g""
Nlaal vertel
'iaaEtl hebberr, uti t' te-verrledigen'
hebt gij geleden?
nri';il
""1-'î"n, n"l 'oerlies
;t^tî" Jit tirt"t:terr.gelulit'
iioff'ersi
een miiner
"een schat in'
iuwcclkistje te "oàu*tt uit
rvas
,,ntu'oordde lady Fu'm"la' 'Er
eu paarlen' Mijn oom
il;t'Ë."*i-", iiit*"nten
aan denI eeft hond*ra 1'oi'â" slerfingpr4.geloofd denken'
dus
lrunt
,,erre, tlie het te:'r[b"^rgt'-'Gt
was'
i".,e kostbaar de inhoud
een traan uit
Iiln de darne ;;hil en rvischte
lraar oogen'
meege--: O, yes, veel jurveeler-r"' :tt alles ()'
yes'
rroLt u-at"ai" jt"tt'""iert"' de schurketr"'
boont
;;i'i;;;" ik zeker nu a&n ee'

ffi

#ii"i;;;JlË

Tffi#;;;;
ha'g'

fit;:it

.ge

al utr

anelere bezittingerr kun-
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IreI zou de rvarrd terstorrcl

rrrar den korrrrrrisalis
Ïlul llol itic g€gaan zurr oltt dicn te yerzocl<er r.
n.)tt gast gcvuttgelt tc llcnren. Inrrrrers rle rleftigc

r-i

iÈ'i:ililllil
,f'
l,

h.;
T

I

I

'ili

ir
I
I

il

il

Il

i;

'lr
iit

ffi

I

I
I

rrlru'kics vitn Surr Ilarco rvils rricrrrirrul at trlcls rl:rrr
,le qcvleesdc ."oovershoofUrr rilrr : l' I'
I)irut'oLr
ol' tlriël rru \'(trlllolld. outlct drrrr lr r.l \\'ll s.
Dc l'cge er'lllÉi had eett l) Il.ls \':il r t \1'ec rltrizrrrrl
i'rrr n li
tuitgcloofrl illl rr rlc tl genc . rli c rlcr r lrirrrrlict
z()u vlllrgcn. doo<l of Ict'cr l( l. Ite erl s lccl' llt' r cr,r
rtrocrligc kcrel l'ns cr op ttitgeÉ{ltttIt. tnlt:tr f)ilrvoIo lrrrrl :rlle listc:r cn lagell u'etett tt' otttl<otttctt ctt
lrrt'lrtc de politie mowel als de solclttctr rtit. \'cr'rlrt'eerr hij op tle eclt plaats. evett plrlts':lrtrg lct'st'lreclr lri,i op een û,ndere, als er iets te vilr)é{cn
'çits. Dcn eenen deg dreef hij handel Irret lioo;tltri
lriutlrlt'lrlior)l)er ol) eelt .ittttrm:rrlit. Darr l\'ccl' \\':ls
hi.i rlc vrooli.ik.' stttdent. rlic trlet I't'ictt<lett kLrnli
< rr rlrorrk. rrls hi.izorrderc vriettd \'!tll eotl rlf ltttrle<

{{l

'ffi.

' .';'1Q3;,' '

:it',i.;
'.1\:r

{

,:ii

'$

:i4'\

rc ri.iken. jortgen et'fgetlautt.
Zclfs irt de ltoogstc krirrgelr t'ittt Nttpcls t:ll itll(lere stcden zâg Inell hel ll; drutr rlas hi.i :lls nrilrkics t'n lt Sr ln lVftrco. ec n rler Illc'est .gezit:rrc hceI cll. ('l I rnli rlit'rttl gill
Itt:rr r vcrll.rzlttrl goeil r';rrr
rle hand.
hi.i rlc Irrlofrlrrr:rrr
TNtt ttierrratttl vcrtttoeddc (
dcr roovers rvns. Jrt, Dnnië I \\'{ls vcr gczakl. Tilr
ir ls II r.l llft II vodcl Ambrosio dacht spottc hi.i.
F la D ril r-olo lnspeelrjc de grritaar ett tlc tttnttrloline op nrecstcrli.i kc rri.iz,r: elt zolrg' er bi.i. rnet
een zÆ€r. sehoone stenr. If U nllste nret de rtreeste

llt

'|irl

Ttsi's
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zou vangen, dood of levend. Reeds rneer dan één
moedige kerel was er op uitgegaan, maar Diavolo had alle listen en lagen weten te ontlcomen en
Iaihte de politie zoowel als de soldaten uit. Verdween hij op de een plaats, even piotseling verscheen hij op een andere, als er iets te vangen
was. Den eenen dag dreef hij handel met kooplui
en smokkelaars, den anderen d.g was hij als
paardenkoop€r op een jaarmarkt. Dan weer was
hij de vroolijke student, die ntet vriendeu klonl<
en dronk, als bijzondere vriend van een of anderen rij.ken, jongen erfgenaam
Zelfs in de hoogste kringen van Napels cn andere sted,en zag men hem; daar was hij als markies van San Marko, een der rrle€.st geziene heer€n, en ook die rol ging henr verbazend q.red van
rle hand.
En niemand vermoedde dat hij. de hoofdrnan
der roovers was. Ja, Daniël was ver gezakt. En
als hij aan vader Ambrosio dacht, spotte hij,
Fra Diavolo bespeelde de quitaar en de ïlârdoline op meesterlijke n'iize en zong er bij, met
een z€er schoone stern. Hij danste met de meeste
bevalligheid en kende de schoonste verzen, die
hij met veel gevoel opzeide, als het te pas ltwarn.
Zoo werà hij op feesten verzocht op kasteelen,
w'aar hij den l:oel goed afkeck, om naderhand
met zijn rooverbende te komen rooven.
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Fra Diavolo,
ofwel de markies van San
Marko,
zat onder de veranc-la zoo smakelijk
- er geen dragonders bestonden. Daar
te eten alsof
traden twee armoedige gekieede mannen op het
voorplein. Zij iradden door de zon verbiande
trekken €n zagerl er hoogst verdacht uit. Zij bemerkten terstontl den markies, die met den rug
naar hen toe zat en slopen zachtjes nader, *"i
rhet doel hem te berooven.
D.
"., pf""r-t.
naast den markies en vroee bcdelenj
orn .., "i"i
uJ,
rnoes, terr,r'ijl de andere de handen uitstak
naar
zijn achterzakken.
De markies keek op en terstond begrepen de
twee struikroovers dat zij mi.r waren.-Fra Dia_
volo zag hun lachend aan err lrnipooede, *1rr,
hij hacl tr,vee leden zijner l;mde ,,Aâ. ,i"i.,. Beppo
'en Pietro herkenden ook hun
hoofdnran en lachten ove-r de vergissilg. Fra Diavolo gaf hun
elk
een stuk eeld. Op hetzelfde oogenbli"k k*";
;;
r+'aard te voo:-schijn en
de
vagebonden
toe, dat zij onmijdellijk"r,.,r*dl
het i,r",L l-."a"" verla_

ten.

*_

Geef die arme drommels liever
een go€d
nriddagnraal, ze hebben het wel
nooaig, ,.i"Fiu
Diavolo. Ik betaal er voor. Z" ;;;;"
ook
eens

vroolijk zijn.

De boosheid van clen losementhoude

t9

-

r

verân,

'l-oen het clorrker u.eld vr.oeg
},ra l)iavoin
mandoline en. oncler cle bcronirr op
",,r,
het \roorpilrl gezeten, zong hij een liedIIij dacht u,el, ilatiad.v pamela aan haar vcrr_
r-elschi.irren. Daarorn \r,as het
henr dan
:l:r' [e
:"".d()en;
r'()K
cran *'ist hij ineens, rvellie lta,nri:r,s
zij en haar ooru betrokkeri.
De darne verscheen eerst op hc.t Lralkon,
krvâlrr
ria.n benc+den en
4ette zich bij ;;; ,urg"" ondel
rte boornen. De
rnarliiËs ,;;,g ;,,il;_;;;;,
'a]sche
liexl na het andere.
Maar. daar verscheeu ook
pelikaan, die
i*'g riir:t r.rie'delij k,keek. trlralor:d
rrict verlegen nree. Met çen
buiging
trad hij den ]ord teg'e'r.et, "ri"J.Tàrste
..,trnur-"",, st.el yoo'
Irem aun en splal<:
*- .fuf'vrourv pa-mela is nog steerls
ontroost_
lraar

Di.;ri;ïil#;

over haar verlies;

ik frria"""r"aoor op

gletl:rchte gekonren een j{}nder^u[
den omtlek. trli l'eet riu rlat

i"

tle

te steller' irr
,r,ur, ;, die tlik

";;;;
i\i;;;;il."

s,""d, koopr.
l:',r,t'^"T"1^".t".:
rnrJ
oI) het, spoor der ilieven ùelpen, ri:rn hi.i
tegen ee,i
-iÈ'f,",r,.beloonin.g, natuufli.ik. al_
g*.,:*,,

f;i:U-

--

t'en
Jord.

ik

O, r'es, dat js rvel... ik zal hern ook
gee1,
belo'ring.. O, yes. .Iut i* ;;;f.
sprral<
rle

-* 'ÙIaal rniin
tresp'i,jp

rvaalrle heer, henram l)iavolu,
om nrer
'iet.'hoe s,; h;';;;;;a'i*,"

-90*

i,ooveei geid ert goeil te leizen in dit lalrd varl
roovers. IIoe legt ge het toch aan om u\1'geld en
rirv banlçnoten voor hen te verbergen?
-- O, mijnheer de mafkies, u rveet niet htx'
slim rnijn oorn dat or"erlegd ! zei Pamela.
Ja, ja, slim over:legd, zeer siiur. Ik rreel I'er''
-stand heb, o yes, blufte de lrird en hij rvees op zi,]rl
r oorhoofcl.
*- Zoudt ge gelooven, tnarkies. dat rvij voor
rneer dan een millioen âân banknoten liij ons dr:rgen ( zei de daine.
.-- Orrmogelijk! riep Fra. Diavolo uit.
O, yes heei nrogelijk! hern:rrn de !ord.
- best doen, alles genaaid tusschen r-oering
Ileel
cn bovengoed r.an kleeren.,.Hahaha, roovers gcfopt tloor reizigers. Ja, ja. de voering! Allernaal
tie banlçnoten er tusschen! O. yes!
IXn de lange Engelschman schridde \râlr hct 1*therr. I)e rnarkies n'as hoogst verbaatscl en rvi:.s
hlij rnet deze veropenbaring. Nu rvas de scha,t
zeker r,'oor henl, want 'n'at het rntlcht kosten, hij
ruou tlie kostirare kleertn in iranden iveten te kri.jgen'
-- - Ili dank u vyel voor r{ie rnedecleelirrg, sprak
hij elnstig. Ik zal er voor rnij zelf ooli gebrriil<
r rru nraken...
Op hetzeifde oo5çerrblik knarn een trende dragonders het plein op gakrppeeren. I{un hoofcJman Nirtli sprong van het paard. Hi,j had het ver-

**\*

miste juweelkistje orrder clen arm. Met een diepe buiging reil<te hij het Farnela oveï en spruk:
Milady, ik geloof, dat ili zoo gelukkig ben
geu'eest,
uv' jurveell;istje tcrug te vinden.
_ De darne greep er haastipç naar en opende het.
En verheugrl zag ze rlat geen enkel dei' kostbrire
steenen ontbrak.
Allen verdrongen zicir orn haar heen. om het
teruggevonden jur,r,eelkistje te bezichtigen. Ook
Fra l)iar.olo trad na<ler. maar zijn gelaat n,as
bleek van rvoede. Dus .rr'as ook dit-koùbare strrl<
r.erloren!
Hij sprak Niddi.aan"
.- Wilt ge ons vertellen, hoe het u Eelukt is,
dit kostbaar kistje tenlg te krijgen? r.roeg hij

vriendelijk.

-_ O, dat is

doodeenvou,rlig! \\ri.j doorzochten het bosch u'n,ar de roof' gepleegd u.ercl; daal
r.ntdekten rvij drie van rlie gaux'dieven. die aarr
het vechten wat€n oll htru r.oof. het kistje tlat
op den groncl lag, toonrle rlit aan. De driË haridieten h:r.dden elkaar rluclrtig gerallit. lr,ant zi,j
bloedden uit .i.erscheiden n,rrrrde,r, zoo<lat
hen al heel spoedig ontl'apend hadtlen. Zii ",i';
ziiten nu-geboeid achter het slot eri grerrrlel ,,r,-lrelr_
ben ook reeds bekend, dat zij tot ite bentle virrr
Fra Diavolo bchooterr.
P_rachtig, heel rnooi! O. yes, riep de lrril
.uit en Pamela klae-_+e in,*elranden

I)e uralkies keeli sornber'.
Nu liep de lord naar zijn ktuner en i\'.','rinl cerr
cogenblik later ter,u€î met een brievent:t:rch; ,lre
hij aan zijn nicht ter hand stelde. D:,,e bo'rti
Niddi de btieventasch aan nret veei geld er :zei:
-- Aanvaard dit nret orrzen hartelijkri, ,iir.lrk.
Niddi riep de soldaten hijeen, die hem op dr''t
tocht vergezeld had<len en stelde den u,achtmeester een gedeelte tler lielooning ter hand om
riit onder de nrilrrschtùppen te r.erdeelen.
}Ji1 zil dat hij nu het vaste plan had opgevat
.jacht te makerr op derr bandietenhoofdnr:ur zelvc.
.I.'r'a Diavolo uroest in de rrabijheitl zijrr, ruccrrclt
I'ij, al x'as ltet alleen om den schat ln olrtvarr;4st
te nemen die zijrr gezellen voor henr gerooftl hadderr.

Dood of levend rvilclc À.iddi rlicn boosrviclrt ir
lratrtlerr kri.jgerr.

Maal denlit er rù:r,r), ka.rnll'atlcn. spr':rli tlc
luitenant.
ont zûo iets goeci terr eilrcl,-r tc lrrengen
rlient men ten aiien ti.jde waaliza,iun te zi.jn. l,'r:r
lJia,volo is een slinune vos'en de regcering heef't
lrr,ee duizenrl fr:r,nli uitgelooftl aâi) wic lrerrr
vangt!
Hen luid hoela lleglrrcttc dic rloo;':lerr i'arr rlerr
iongen man.
Men ging utr shpen.l{aar l,'r'u l)iavr.rlo sloop
riatt rveer buitelr.

III.

.-

De rooverh<_roïdnritn, ging up het vor;rpleirr
ËIij floot zacht Eu dadelijl.-*ul1,"r, rle t*,ee
Ë;._i;
bij hem.
.=- I(om, in het pr.ieel,
Uuistérdc hi,i. I):urr

zullen we praten.
Ze zaten dadelijk pnder het loover.

net'lerlaag geleden,
_zei Diavolo. En \r.e lroeterr
ri4en na,am hersteltren door
een stotrtnroedig
Engelschen hebben een schat. ]ùrr *.cr
lar.,r,k.
?,urren?i"
hem rooven
;; juweeJen en geld ** ooli
al zijn er twaalf soldaien
i"" h.,ir.- ff;,, ,jl,;;
lro'fdman. Niddi. wil me
vi;;;,,";,;i
Inr allen voor ons beven..."Tg"r.
VJo"";t, rçe halen irr
iret hol, nog_zes man. IMij ,t;k;;
;;,
l,r'and. JXn als allen o.Iucliten,
,À1
Engelsche
Iord het luidst ken-rren. fnt" fr""T*ir,.r,
hern en

(

;"'lffi"il

iu
dus ; ;; ;;ti;"
;,:{:,
nun ïi:11^gemakkeli.ik

rratu'r,li.ik

.lu\1'eell<rstie l)te(, nellell; het gelrl is i,, ,ijr.,
klee_ren. \Ire slËuren re beiclen
in i bosch. En
we hebben den sehat en hu"l heiion,t spreel<t
morgen rnet ontz,etting o'el. de
be'de
F;;
Diavolo.
'-nirDe sehelm nraatte rlog rvat door en toen
ging
lret drietal het boseh h:h;
r,,r.î*",.
l.nren
rlc
""
r;churken terug met nog r",

aun.
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Leeni zei bialroio met een gedeiiiptc

steur.
-S'Iaar

plots sprong een marr rnet een fakkel
vooruit en rezee er soldaten uit den grond op.
-ltrenige roovers naulen reeds de vlucht.

Geef u over, tr.r& Diavolo, gij zijt onlsirtgeldl riep Niddi.
-_ IIa, verraad! brulde de roover rvoedend.
Hij rukte een pistool uit den gordei en snel
schoot hij, doch zonde.r r\idfi te raken, clie op zij
\12ùs gesprongen.
Bijna op hetzelfde oogenblik vielen vier schoten en door drie kogels getroffen, in den schouder, in den buik en in het been, zonk tr'ra l)iavolo
r,p den grond neer.
Ilaar hij verbeet de vreeselijke pijn, richtte
zich op en schoot nogmaals op Nidcli, doch raakte hem weer niet.
I)e soldaten overrnanden hern. cn dc andelc
irandieten"

De lord verscheen nu.
-- O, yes, yes, ik nu $'eet, gij zi.jt de roover.
de schurk! zei hi.j. Gii mr hang aan cle galg! ().
."*eS !

Zot! sehreell'de de roovel'.

- soldaten legden hem op een herrie en drot'De
gen hem stadswaarts.
De offieier err zi.in dr:rgorrtlers l<r'egeu cle uit
---"
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geiooftie ,nnl
derd u,egens zi.jn
:l Ni(ldir u.errl tot kapitein b.,,or-

"_;Jil;;;î;iiJ
rv.

auoa.

fn

gelas'',:! stt-rryIcn
uu de reizigers, de
r'aard-de
en zijn pe.soneer.
rr;r-ilî;'irr'
rr.r.o.,d zich
een vrouw. I{et__.rvas y"rri-

ai"r^u
,tgP:,;"hytisa rvas geu.ordeu.

o.o*"htvaar,_

'rïi''ff;'-'p3l,+Ë*}ï,:i;i.i't*à$

streeli v.as. Ze h
fer\rg van Ma
rte nret veel qoec

-- IVat Iàn tot*diy*_:-xl;j:
rnii .,^r--.r^_ , ,

fl:,î,*r ?:.jÏ,f".
- Maar bij Julia

:

*: i jJ,lî

:iJ

*'l*Uii\:1T,i"",:æ",?"îJ#'?:",:î.iî

ht*âÏîFi-#if:ii"i"î"ï,ïî*r'^r*u'
't'oen
Diavolo

ffiihlirr".ffi #"Ët+iîi"îîu,,ïî'ïj;
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y"r, gij een rlappeïe vl.ou\r, zijt... en
,..-lis Y"*,
dit
voor u. Yes, yes, lrnôi.,! zei lord Éhkuun
en hij gaf .fulia een flinke sorn.
, En ge blijft bij ons wonen, sprali Matteo

-.
Ik

ben

zÆer

onrechtvaardig geu,eest.

V.

I)aniël was naùr Rorne gebracht gervorden.
Maar hij lag zwâar zielç. IIet koudvuîr rvas in
zijn rvonden erl cle dokters zeiclen, clat hij spoedig

sterven zou.
Men haalde uit €en naburig klooster een
(,uden rnonnik, rlie rul dikwijls veroordeelden
tot
beroun'had gebracht.
'I'oen de eerrvaardige grijsaald binnentlad,
riclrtte de gevangene zich ,rp, zag den ouclen
-orr_
nik eenige oogenblikken rrret vÉrbazing aan,
en
zeeg toen met een luiden gil, de hanrlerr voor het
gelaat slaande, op zijn bed terug.
De grij saard bleef zrvijgencl- voor. het becl
staan en beschouu'rle het gelaa.t van clen roo_
ver lfet gezicht llvrlrrr hcÀi zeer bekend vrxrr,
Itoervel tle baanl cn rlc iiurerr het zoo verantlerd
hadden.

Daniël! riep hij. O, gij zijt het... ùIoer jk
- tenrgr.inrlen,
tt zoo
nrijn zoon!
f)e oude rnorrrrik rriel op de knietirr ncer. I:fet
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S:|jî hoofd buigencl, berJekte hi.j het gelarrt met
ue handen en u,eende
Ilet was vader Aurbrosio, rlie l)aniël als kiltl
r-erpleegd had. Om lool hern t"
î;,ta"., il^hi;
rn het klooster gegaan.

Fra Diar.oli zag tle dloefheid van derr grijs_
l?."q; ook bij hem-l,as de herinnering ontwaakt;
Irij herdactrr de getutikige q;g;;-;;j,rer
-eelbÈdu.an",tig"".jeugd en

de goede lessen die rle
pri;;t*
hem gaf.
Ifij huiverde van de vele vreeselijkc zon_
rlen en misdaden ctie hij hatl bedreven. Nu l*g-hù
claar, do-odelijk gervorrcl, sterr.eude, met een
zon_
tlenlast beladen.
-_ I/ader Ambtosio. vergeef rrri.j ! smeekte de
l'oovel'en barstte in tlrr,irerr uit.
De grijsaartl richtte zich op, bad voor den af_
gedwaalden zxrndaar, troosftd hem en nraande
hern aan, zijrr rnisdri.jven te bel<ennen, en zi.jrr
hart te verlichten.
I)aniël luisterde naar den raad van den gr.ijs_
aard..Hij legde eeu volledige bekentenis #, Ë"i
,r'aar hij- de geroofde sc.hatten verborgen
ha,d, ook
noemde hij degenen, rvie het geroofd* tuehovanre,,
cpdat Itet hun terug zr,ru geg€ven rr,or<len, in_
dien men hen of ' hun'-f.àinilie r]oéT kon vin-

in de armert van den mo4nili, dic bij het lijlr

,:leef bidden en weerlen, tot de ltnecliten van dert
l,eul het r,veghaalden -- want, ééne straf r.oor z"ijrt
vele misdaden zoir Fra Diavolo tlart toch niet ontkornen. Daar hij stierf eer hij genoegziùanl
tiersteld lvas om gevonnist te rvorden. u'erd zijrt
i,jk op het rad bevestigd en ten toon gesteld o1r
het schavot, als rvaarschurverncl voorheeld voot de
:.rrdere rooverg.
Beppo en Pietro rverden tot levensiarrge ger.angenisstraf veroordeeld.
{Vrij naar Gouverneur).

EIND]X.

tlen.

Irij,ber.eidde zich voor op tleu clood.
den nacht daar"op guf lri.i den laatsten snik
-*. 28 *
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