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Barcelona, 4 januari 1387

D e zee kolkte onder de loodgrijze hemel. Op het strand wachtten 
de schippers, matrozen en sjouwers en de mannen van de scheeps-
werf in spanning af. Ze klapten of wreven hun handen om ze 

warm te houden, of zochten beschutting tegen de ijskoude wind. Zwij-
gend keken ze afwisselend naar elkaar en naar de hoge, woeste golven. 
Het imposante koninklijke galeischip, dat aan elke kant dertig roeiban-
ken had, was aan het noodweer overgeleverd. Daags daarvoor hadden 
de scheepsbouwers samen met de leerlingen en matrozen alle tuigage en 
onderdelen van het schip verwijderd: helmstokken, geschut, zeilen, 
masten, banken, roeiriemen… Alles wat kon worden losgemaakt, had-
den ze naar het strand gedragen. Daar werd het door de sjouwers verza-
meld en naar de pakhuizen gebracht. De onttakelde Santa Marta lag nu 
nog aan drie ankers, waartussen ze als een krachteloos geraamte op de 
beukende golven heen en weer deinde.
 Hugo, een twaalfjarige jongen met bruin haar wiens gezicht en han-
den net zo vuil waren als het knielange hemd dat hij droeg, hield zijn 
schrandere blik strak op de galei gericht. Sinds hij met de Genuees op 
de scheepswerf werkte, had hij vaak geholpen schepen op het droge te 
trekken of te water te laten, maar dit was wel een heel groot gevaarte, en 
met deze storm zou het een gevaarlijke onderneming worden. Er zou-
den een paar scheepsjongens aan boord van de Santa Marta moeten 
gaan om de ankers te lichten en vervolgens zouden de schippers de galei 
naar het strand moeten slepen. Daar stond een flinke groep mannen 
klaar om de galei de werf op te krijgen, waar het schip de rest van de 
winter zou moeten blijven. Het was een ingewikkeld, maar vooral zwaar 
karwei, ook al gebruikten ze katrollen en kaapstanders om het schip in 
één keer over het zand de werf in te trekken. Naast Genua, Pisa en Ve-
netië was Barcelona weliswaar een belangrijke zeemacht, maar een ech-
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te haven had het niet. Ook waren er geen aanlegsteigers of dokken om 
het werk te vergemakkelijken. De haven van Barcelona bestond feitelijk 
uit een kaal stuk strand.
 ‘Vooruit, Hugo,’ beval de Genuees.
 Hugo keek de scheepsbouwer aan en protesteerde: ‘Maar…’
 ‘Geen gemaar,’ onderbrak de Genuees hem. ‘De opzichter van de 
werf heeft zojuist de gildemeester de hand geschud,’ zei hij terwijl hij 
een hoofdbeweging maakte naar een groepje mannen dat een eindje 
verderop stond. ‘Dat betekent dat ze het eens zijn geworden over het 
hogere loon dat de koning de schippers zal betalen omdat het nu met de 
storm gevaarlijker is. Kom op, dat schip moet aan land!’
 Hugo bukte en pakte de ijzeren kogel die met een ketting aan de rech-
terenkel van de Genuees vastzat en diende om te voorkomen dat hij zou 
ontsnappen. Met enige moeite tilde hij hem op en drukte hem tegen zijn 
buik.
 ‘Ben je zover?’ vroeg de Genuees.
 ‘Ja.’
 ‘De scheepsbouwmeester wacht op ons.’
 Met de ijzeren kogel in zijn handen liep Hugo achter de scheepsbou-
wer aan in de richting van het groepje dat stond te praten, te roepen en 
te wijzen. De mannen hadden inmiddels begrepen wat hun te doen 
stond en wachtten opgewonden door elkaar schreeuwend de instructies 
van de bouwmeester af. Onder hen bevonden zich nog meer Genuezen, 
die ook op zee gevangen waren genomen en eveneens ijzeren kogels 
aan hun enkels hadden. Elk van hen had een jongen bij zich die de kogel 
in zijn armen meedroeg terwijl zij hun dwangarbeid op de Catalaanse 
scheepswerf verrichtten.
 Domenico Blasio, de Genuees met wie Hugo meeliep, was een van de 
beste scheepsbouwers van het hele Middellandse Zeegebied, misschien 
zelfs nog beter dan de bouwmeester. De Genuees had Hugo als leerling 
aangenomen op verzoek van Arnau Estanyol en de knecht van de op-
zichter, Juan el Navarro, een man met een enorme buik en een kaal, bol 
hoofd. Aanvankelijk had de Genuees erg stug tegen hem gedaan, al leek 
hij tijdens het werk te vergeten dat hij een gevangene was, zo’n harts-
tocht voelde hij voor de scheepsbouw. Maar sinds koning Peter de Plech-
tige een broos vredesverdrag met de stadsrepubliek Genua had getekend, 
hoopten alle Genuese krijgsgevangenen die op de werf tewerk waren ge-
steld dat de Catalaanse gevangenen spoedig werden vrijgelaten, en zij 
snel zouden volgen. Intussen deed de Genuees zijn best om Hugo in te 
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wijden in de geheimen van een van de meest eervolle ambachten van het 
hele Middellandse Zeegebied: dat van scheepsbouwer.
 Hugo legde de kogel achter zijn baas op het zand toen deze zich bij 
andere scheepsbouwers en gildemeesters rond de scheepsbouwmeester 
voegde. Hij liet zijn blik over het strand gaan. De spanning liep op: het 
komen en gaan van mensen die gereedschap klaarlegden, aansporingen, 
schouderklopjes en kreten die vervlogen in de ijzige wind en de koude, 
fletse, nevelige lucht, ongewoon voor een streek die was gezegend met 
voortdurende zonneschijn.
 Hoewel de ijzeren kogel van de Genuees dragen zijn enige taak was, 
voelde Hugo zich trots dat hij deel van deze groep uitmaakte. Voor de 
scheepswerf hadden zich talloze nieuwsgierigen verzameld, die hen on-
der luid gejuich aanmoedigden. De jongen keek naar de zeelui die met 
spades aan kwamen lopen om een geul voor het schip te graven, naar de 
matrozen die de kaapstanders en katrollen in orde maakten, naar man-
nen die met de houten dwarsbalken sleepten die moesten worden inge-
vet of worden bedekt met stro om het schip eroverheen te trekken, en 
naar anderen die met vaarbomen liepen te slepen, naar de sjouwers die 
zich klaarmaakten voor het sjorren…
 Hij vergat de Genuees, liet de kogel vallen en rende naar de sjouwers 
die zich op het strand hadden verzameld. Hij werd uitbundig begroet en 
kreeg vaderlijke schouderklopjes.
 ‘Waar heb je de kogel gelaten?’ vroeg een van hen, om de spanning 
onder de sjouwers te doorbreken. Hugo was geen vreemde voor hen 
– althans, ze kenden hem uit de verhalen van Arnau Estanyol, die altijd 
heel liefdevol over hem sprak. De oude man stond midden in de groep 
en oogde klein tussen de sterke mannen van het Barcelonese sjouwers-
gilde.
 Iedereen wist wie Arnau Estanyol was. Ze bewonderden hem om wie 
hij was en wat hij had bereikt en meegemaakt. Sommige ouderen wisten 
nog te vertellen over de vele gunsten die hij het gilde en de gildebroe-
ders had verleend. Hugo ging bedeesd naast mijnheer Arnau staan, alsof 
hij diens lijfeigene was. De oude man streek even door zijn haar, maar 
bleef het gesprek volgen. De zeelui liepen gevaar bij het slepen van het 
schip, maar zijzelf ook als het ver van het strand aan de grond liep en ze 
erheen moesten om te helpen. Het schip kon omslaan. Er stonden 
woeste, hoge golven en de meeste sjouwers konden niet zwemmen.
 ‘Hugo!’ klonk het boven de herrie uit.
 ‘Heb je je baas nu alweer in de steek gelaten?’ vroeg Arnau.
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 ‘Hij hoeft nog niet aan het werk,’ verontschuldigde de jongen zich.
 ‘Ga maar naar hem toe.’
 ‘Maar…’
 ‘Ga nu maar.’
 Met de kogel in zijn armen volgde Hugo de Genuees over het strand 
terwijl deze links en rechts bevelen uitdeelde. Iedereen had ontzag voor 
hem, zelfs de bouwmeester. Niemand twijfelde aan zijn vakmanschap als 
scheepsbouwer.
 Toen de schippers de Santa Marta hadden weten te bereiken, barstte 
het spektakel los. Ze pakten de kettingen, lichtten de ankers en sleepten 
met vier bootjes, twee aan elke zijde, het schip naar de kust. Vanaf het 
strand keken sommigen benauwd toe; de spanning was van hun gezicht 
af te lezen. De meesten vonden het echter een hele belevenis en moe-
digden de werkers om het hardst aan.
 ‘Hou je hoofd erbij, Hugo,’ zei de Genuees vermanend toen de jon-
gen niet snel genoeg met hem meeliep. Hugo was op dat moment net 
als iedereen met zijn aandacht bij een bijna kapseizend bootje waarvan 
een paar mannen overboord waren geslagen. Zouden ze gered kunnen 
worden?
 ‘Meester…’ zei hij, terwijl hij zijn ogen niet van de schippers kon af-
houden. Die probeerden hun makkers uit alle macht aan boord te trek-
ken terwijl de Santa Marta slagzij maakte door de manoeuvres van hun 
bootje.
 Hugo begon te beven. Dit tafereel deed hem denken aan iets wat een 
paar jaar daarvoor was gebeurd en waarover een paar matrozen die erbij 
waren geweest hem hadden verteld: tijdens een overtocht naar Sicilië 
was zijn vader overboord geslagen en door de golven verzwolgen. De 
Genuees begreep hem. Hij kende het verhaal en ook al zíjn aandacht 
was nu bij de ramp die zich voor de kust dreigde te voltrekken.
 Een van de schippers slaagde erin zich aan boord van het bootje te 
hijsen. De ander worstelde nog wanhopig met de golven. Ze zouden 
hem beslist redden. Het tweede bootje dat aan dezelfde kant van de galei 
lag, gooide de trossen los en voer naar de plek waar de armen van de 
schipper onder water waren verdwenen. Even later kwamen de armen 
weer boven. Op het strand slaakten de toeschouwers haast als één man 
een zucht van verlichting. Maar toen verdwenen de armen weer; de man 
werd door de stroming zeewaarts gezogen. Het eerste onfortuinlijke 
bootje ging er nu ook op af en toen de schippers aan de andere kant van 
het galeischip begrepen dat er een man overboord was, kwamen die ook 
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te hulp. Gesteund door de aanmoedigingen, kreten en gebeden vanaf 
het strand, roeiden ze naar de drenkeling toe.
 Hugo voelde de handen van zijn meester hard in zijn schouders knij-
pen. Het deed pijn, maar hij liet niets merken.
 Terwijl alle ogen waren gericht op de pogingen de te water geraakte 
schipper te redden, strandde de stuurloos ronddrijvende Santa Marta op 
de kleine dam van Sant Damià. Sommigen zagen dit gebeuren, maar 
richtten hun aandacht meteen weer op de reddingsactie. Vanaf een van 
de bootjes gebaarde iemand, en hoewel een enkeling daarin meende te 
zien dat het goed was afgelopen en dankbaar op de knieën viel, was de 
rest nog niet overtuigd. Hadden ze het wel goed gezien? Nog meer ge-
baren, nu vanaf alle bootjes: een paar armen in de lucht, gebalde vuisten 
die omhooggingen alsof ze de hemel vervloekten. Nu was het zeker: de 
redding was geslaagd. Ze roeiden terug naar het strand, waar de mensen 
die hadden toegekeken hen huilend en lachend omhelsden.
 Hugo voelde de opluchting van zijn meester, maar hijzelf beefde nog 
steeds. Niemand had destijds iets voor zijn vader kunnen doen, zo had-
den ze hem verzekerd. Hij stelde zich zijn vader voor, tussen de golven, 
met zijn armen omhoog om hulp roepend, net zoals die schipper zojuist.
 De Genuees streek hem liefdevol over de wang.
 ‘De zee kan mooi zijn, maar ook wreed,’ zei hij zachtjes. ‘Misschien 
heeft je vader die man vanuit de diepte wel geholpen.’
 Intussen bleven de golven op de Santa Marta inbeuken, tot het schip 
tegen de dam stuksloeg.

3

‘Ja, dat krijg je als er ook buiten het seizoen gevaren mag worden. Vroe-
ger mocht dat alleen tussen april en oktober,’ zei Arnau tegen Hugo.
 De dag na de ramp met de Santa Marta liepen ze samen naar de wijk 
La Ribera. De arbeiders van de werf waren bezig de aangespoelde wrak-
stukken van het galeischip te verzamelen en probeerden vanaf de dam 
van Sant Damià te redden wat er te redden viel. Omdat de Genuees daar 
vanwege de kogel aan zijn enkel niet kon werken, had ook Hugo die dag 
vrij, evenals de volgende dag, Driekoningen, dat ook nog op een zondag 
viel.
 ‘Maar aan de andere kant,’ vervolgde Arnau, ‘zijn de galeien nu beter. 
Ze hebben meer banken en roeiriemen, ze zijn van beter hout en ijzer 
gemaakt, en de bouwmeesters hebben meer kennis van zaken. Door onze 
jarenlange ervaring hebben we in de scheepvaart grote sprongen vooruit 
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gemaakt en nu zijn er heel wat die in de winter doorvaren. Maar ze ver-
geten dat de zee genadeloos is tegen waaghalzen.’
 Ze keerden terug naar de kerk van de Heilige Maria van de Zee om 
het geld dat ze langs de huizen hadden opgehaald in de kas van de Bede-
ling voor de Stille Armen te storten, de liefdadigheidsinstelling van die 
kerk. De Bedeling was vermogend: ze bezat wijngaarden, gebouwen en 
werkplaatsen, en inde cijnzen. Arnau deed echter graag een beroep op 
de vrijgevigheid van mensen, een taak waar hij als rentmeester van de 
Bedeling toe verplicht was. Sinds Arnau Hugo’s familie had geholpen 
om uit naam van de Heilige Maria van de Zee het leed te verzachten dat 
hen door de dood van het gezinshoofd had getroffen, hielp de jongen 
hem bij het inzamelen van geld, dat vervolgens werd verdeeld onder de 
mensen die het nodig hadden. Hugo wist wel wie er geld gaven, maar 
niet wie het ontvingen.
 ‘Wat ik me afvraag…’ zei hij eens aarzelend, waarna Arnau hem met 
een vriendelijk gebaar aanspoorde zijn vraag af te maken, ‘waarom gaat 
een man als u… de huizen langs om te bedelen?’
 Arnau glimlachte vaderlijk en legde het hem geduldig uit.
 ‘Om aalmoezen vragen voor de behoeftigen is een voorrecht, een gunst 
van God, dat is niets om je voor te schamen. Niemand zou ook maar een 
cent hebben gegeven als ze me niet vertrouwden. Alleen mannen die aan-
zien genieten mogen rentmeester worden van de Bedeling van de Heilige 
Maria van de Zee, en ja, ze moeten inderdaad bedelen voor de armen. En 
zal ik je eens wat vertellen?’ Arnau wachtte het antwoord niet af en ver-
volgde: ‘Wij rentmeesters hoeven geen verantwoording af te leggen, niet 
over het geld dat we ophalen voor de Bedeling, maar ook niet over al ons 
andere vermogen. Aan helemaal niemand, ook niet aan de aartsdiaken 
van de Maria van de Zee, zelfs niet aan de bisschop! Niemand weet wie 
of welke familie ik heb geholpen met de aalmoezen van vrome burgers.’
 Hugo had Arnau geholpen met het inzamelen van aalmoezen, tot die 
werk voor hem regelde op de scheepswerf, bij de Genuees, zodat hij het 
ambacht kon leren en later scheepsbouwer kon worden. Kort voordat 
Hugo bij de werf ging werken, had Arnau ook een betrekking gevonden 
voor zijn zusje Arsenda, die als dienstmeisje van een non mocht begin-
nen in het Jonqueres-klooster. De non zou zorg dragen voor haar kle-
ding, eten en opvoeding, zou een eerbare vrouw van haar maken en haar 
na tien jaar een bruidsschat van twintig Aragonese ponden schenken, 
zodat ze kon trouwen. Dat alles stond in de overeenkomst die met de 
non was gesloten.

De erfgenamen 1-864.indd   12 11-10-17   10:42



13

 Hugo’s blijdschap over zijn werk op de scheepswerf en het vooruit-
zicht zich te bekwamen in het boeiende ambacht van scheepsbouwer  
– ook al was zijn enige taak tot nu toe het dragen van de kogel van de 
Genuees –, werd overschaduwd door de gevolgen die dit had voor zijn 
band met Antonina, zijn moeder.
 ‘Moet ik daar wonen, en daar altijd blijven slapen?’ had hij geschrok-
ken gevraagd toen ze hem over zijn nieuwe werk vertelde. ‘Maar waar-
om kan ik na mijn werk niet gewoon thuiskomen, zoals altijd?’
 ‘Omdat ik hier straks niet meer woon,’ had Antonina op zachte toon 
geantwoord, alsof ze hem alleen op die manier kon overtuigen.
 De jongen schudde zijn hoofd.
 ‘Maar dit is ons huis…’
 ‘Ik kan het niet betalen, Hugo. Arme weduwen met kinderen, zoals ik, 
zijn als nutteloze oude vrouwtjes. We kunnen ons in de stad gewoon 
niet redden. Dat zou je toch moeten weten.’
 ‘Maar mijnheer Arnau…’
 Opnieuw viel Antonina hem in de rede.
 ‘Mijnheer Arnau heeft werk voor me gevonden in een huis waar ik 
kleding, een bed, eten en misschien wat geld krijg. Als je zusje in het 
klooster zit en jij op de werf, wat moet ik hier dan nog in mijn eentje?’
 ‘Nee!’ riep Hugo, terwijl hij zich aan haar vastklampte.

3

De koninklijke scheepswerf van Barcelona lag aan zee. De acht ruimtes 
van het bouwwerk werden van elkaar gescheiden door pilaren en had-
den alle een zadeldak. Erachter lag een binnenplaats met voldoende 
ruimte voor de bouw van grote galeien. Daar weer achter bevond zich 
nog een gebouw met acht ruimtes met hoge muren maar zonder dak, 
waar de Catalaanse schepen werden gebouwd, gerepareerd of bewaard. 
Het grootse bouwwerk, dat zijn eerste vorm al had gekregen in de tijd 
van koning Jacobus en waarvan de bouw onder Peter de Plechtige was 
voortgezet, werd bekroond met vier torens, een op elke hoek.
 Behalve de acht grote ruimtes, de torens en de waterbekkens waarin 
hout natgehouden werd, waren er ook nog speciale opslagplaatsen voor 
alle materialen en onderdelen van de galeien: hout en gereedschap; roei-
riemen; wapens – kruisbogen, pieken, lansen, zeisen, veldslangen, hak-
bijlen, vaten met ongebluste kalk om de vijand te verblinden, zeep om 
de tegenstander te laten uitglijden en teer om vijandelijke schepen in 
brand te steken; zijschilden van sterk linnen die ter bescherming van de 
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roeiers tijdens de strijd aan beide zijden van het galeischip omhoog wer-
den getrokken; huiden waarmee de romp van het schip werd bedekt 
zodat de vijand het niet in brand kon steken; fakkels; vlaggen en spijkers, 
kettingen, ankers, masten, lantaarns en talloze andere benodigdheden 
en gereedschappen.
 Terwijl de Heilige Maria van de Zee aan de noordpunt van de stad lag, 
lag de scheepswerf aan de uiterste zuidpunt van Barcelona, vlak bij het 
Framenors-klooster. Maar terwijl de monniken werden beschermd door 
de oude stadsmuur, lag de werf nog te wachten op voltooiing van de 
muur die Peter de Plechtige had bevolen te bouwen. Door geldgebrek 
lag de bouw van de muur om de nieuwe wijk El Raval al een tijd stil.

3

Antonina ging niet met hem mee naar de werf.
 ‘Je bent nu een man, Hugo. Denk aan je vader.’
 Ze hield zich kranig bij het afscheid en bleef bewust op een afstandje 
van Hugo staan, terwijl ze in gedachten bad dat mijnheer Arnau hem 
snel meenam, zodat ze haar tranen niet hoefde te tonen.
 Arnau begreep het en trok Hugo zachtjes mee.
 ‘Je kunt haar nog vaak genoeg zien, hoor,’ zei hij terwijl de jongen 
achterom bleef kijken.
 Na een paar dagen was Hugo gewend aan zijn nieuwe omgeving en 
ging hij naar de stad om zijn moeder te zien. Mijnheer Arnau had hem 
verteld dat ze als bediende bij een handschoenmaker in de Carrer Canals 
werkte, vlak bij het bevloeiingskanaal van de stad dat achter de Maria 
van de Zee langs liep.
 ‘Is dat je zoon? Ga maar meteen met hem mee dan!’ had de vrouw van 
de handschoenmaker onbehouwen gereageerd op Antonina’s bedeesde 
verontschuldigingen toen ze haar in innige omhelzing met Hugo in de 
deuropening aantrof. ‘Ik heb niets aan je, en je stinkt nog naar vis ook. 
Het is wel te merken dat je nog nooit bij een rijke familie hebt gewerkt. 
En jij…’ brieste ze naar Hugo, ‘wegwezen hier!’
 De vrouw wachtte ongeduldig af. Hugo gaf gehoor aan zijn moeders 
stille wenk en droop af, aangedaan door het verdriet en de onmacht die 
uit die anders zo vrolijke, hoopvolle blik spraken. Antonina zag haar 
zoon weglopen, maar nog voor hij het straatje uit was hoorde deze met 
tranen in de ogen hoe de vrouw achter de gesloten deur tegen zijn moe-
der tekeerging.
 Hugo bleef naar de Carrer Canals gaan in de hoop zijn moeder te 
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zien. Na die eerste keer posteerde hij zich een eindje van het huis, maar 
ook in die volgebouwde straat bleef hij niet onopgemerkt. ‘Wat moet je 
daar, snotaap?’ riep een vrouw van boven uit een raam. ‘Probeer je soms 
iets te stelen? Maak dat je wegkomt!’ Omdat Hugo bang was dat het 
geschreeuw de aandacht van de vrouw van de handschoenmaker zou 
trekken en zijn moeder er weer van langs zou krijgen, maakte hij zich 
snel uit de voeten.
 Sindsdien liep hij alleen nog maar door de Carrer Canals alsof hij er-
gens anders naartoe moest, en bleef hij zo lang mogelijk bij het huis van 
de handschoenmaker treuzelen terwijl hij zachtjes het liedje neuriede dat 
zijn vader altijd floot. Maar hij kreeg zijn moeder niet meer te zien.
 Wanneer hij de Carrer Canals uit was gelopen en zich troostte met de 
gedachte dat hij haar de zondag erna bij de mis zou ontmoeten, ging 
Hugo altijd naar La Ribera om mijnheer Arnau op te zoeken. Die was 
misschien in de kerk van Maria van de Zee, of thuis, in het buurtje waar 
hij midden tussen de zeelieden woonde, of mogelijk in de schrijfkamer, 
waar hij steeds minder vaak te vinden was omdat hij het werk overliet 
aan zijn klerken. Als hij hem daar niet zag, ging hij altijd in de stad naar 
hem op zoek, en uiteindelijk vond hij hem dan wel. In La Ribera kende 
iedereen Arnau Estanyol en bijna iedereen was op hem gesteld. Hugo 
hoefde alleen maar naar hem te vragen, bij de bakker in de Carrer Ample 
of bij de vleeshouwerij, de twee visverkopers of de kaasmaker.
 Arnau vertelde Hugo over zijn vrouw Mar. ‘Ze is de dochter van een 
stenensjouwer die heeft meegeholpen bij de bouw van de Heilige Maria 
van de Zee,’ zei de oude man trots. Ook vertelde hij over zijn zoon  Bernat, 
die iets ouder was dan Hugo.
 ‘Twaalf, zei je?’ vroeg Arnau nadat Hugo tijdens een van hun wande-
lingen door de stad voor de zoveelste keer zijn leeftijd had genoemd. 
‘Bernat is net zestien geworden. Hij woont nu in Alexandrië. Hij werkt 
op het consulaat, daar leert hij over handel en scheepvaart. Ik hoop dat 
hij snel naar huis komt. Ik wil wat rustiger aan doen. Ik word oud!’
 ‘Dat moet u niet…’
 ‘Jawel, het is toch zo?’ onderbrak Arnau hem.
 Hugo deed er het zwijgen toe en knikte. Ze vervolgden hun wande-
ling, de oude man steunend op hem. Hij vond het fijn dat mijnheer 
Arnau op hem steunde. Hij voelde zich belangrijk nu mensen hen met 
een diepe buiging groetten en schiep er zelfs behagen in om terug te 
groeten, waarbij hij soms zo overdreef dat hij zijn evenwicht verloor bij 
het buigen.
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 ‘Je moet voor niemand zo diep buigen,’ drukte Arnau hem een keer 
op het hart.
 Hugo reageerde niet. Arnau wachtte geduldig af. Hij kende de jongen 
goed genoeg om te weten dat hij nog wel iets terug zou zeggen.
 ‘U hoeft misschien niet te buigen omdat u een man van aanzien bent,’ 
antwoordde Hugo uiteindelijk, ‘maar ik…’
 ‘Dat valt nog maar te bezien,’ zei Arnau. ‘Misschien heb ik dat aan-
zien wel gekregen omdat ik nooit voor iemand heb gebogen.’
 Nu had Hugo geen weerwoord, maar Arnau was met zijn gedachten 
alweer ergens anders: bij de dag waarop hij door de huiskamer van de 
Puigs had gekropen en de voeten van Margarida had moeten kussen. De 
rijk geworden, hoogmoedige Puigs, familie van de Estanyols, hadden 
Arnau en zijn vader Bernat vernederd. Door hun toedoen werd Bernat 
als een misdadiger opgehangen op de Plaça del Blat. Margarida haatte 
Arnau hartgrondig. Hoewel dat al jaren geleden was, huiverde hij nog bij 
de gedachte aan die vrouw. Hij had nooit meer iets over hen gehoord.
 Toen ze op die dag in 1387 naar de kerk van de Heilige Maria van de 
Zee liepen en door een eenvoudige man, misschien een zeeman, met 
een overdreven diepe buiging werden gegroet, moest Hugo denken aan 
Arnaus raad. Hij glimlachte. Je moet voor niemand buigen. Hoeveel 
klappen had hij inmiddels al niet opgelopen door dat advies op te vol-
gen?! Maar mijnheer Arnau had gelijk. Na elke vechtpartij steeg hij 
weer een beetje in de achting van de jongens op de werf, zelfs als hij 
flink werd afgeranseld, zoals meestal gebeurde bij zijn aanvaringen met 
volwassenen.
 Via de Plaça del Born liepen ze achter de kerk van de Heilige Maria 
van de Zee langs en staken ze de Pla d’en Llull over, tot ze in de verte 
klokken hoorden luiden. Arnau bleef staan, net als veel andere mensen. 
Het was geen oproep voor de mis.
 ‘De doodsklok,’ fluisterde de oude man met half dichtgeknepen ogen. 
‘Koning Peter is dood.’
 Hij was nog niet uitgesproken of de klokken van de Maria van de Zee 
begonnen te beieren. Toen volgden de klokken van de Sant Just i  Pastor, 
de Sint-Clarakerk en het Framenors-klooster… Het duurde niet lang of 
in heel Barcelona en omstreken luidde de doodsklok.
 ‘De koning!’ riepen de mensen op straat. ‘De koning is dood!’
 Hugo zag Arnau bezorgd kijken. Zijn vermoeide, vochtige ogen leken 
af te dwalen naar een punt bij de ingang van de Plaça del Born. De jon-
gen begreep die blik verkeerd.
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 ‘Hield u van koning Peter?’
 Arnau kneep zijn lippen samen en schudde zijn hoofd. Door hem moest 
ik trouwen met dat serpent, die beschermelinge van hem, dat heksen-
gebroed, had hij kunnen antwoorden.
 ‘En van zijn zoon?’
 ‘Prins Johan?’ vroeg Arnau, die met zijn aandacht weer bij Hugo was.
 Die heeft de dood van een van de meest rechtschapen mensen ter 
wereld op zijn geweten, had hij het liefst gezegd. Er ging een rilling 
door hem heen bij de herinnering aan Hasdai op de brandstapel. Dat 
was de man die hem het leven had gered, nadat hijzelf zíjn kinderen had 
gered, de jood die zich over hem had ontfermd en hem rijkdom had 
gebracht. Dat was al zo lang geleden!
 ‘Die deugt niet,’ zei hij in plaats daarvan.
 Iemand die drie zondebokken wist te vinden, voegde hij daar in ge-
dachten aan toe, drie brave mannen die zich opofferden voor hun dier-
baren en voor de gemeenschap.
 Arnau zuchtte en leunde zwaar op Hugo.
 ‘Kom, we gaan naar huis,’ probeerde hij boven het gebeier van klok-
ken uit te komen terwijl om hen heen mensen schreeuwden en alle kan-
ten op renden. ‘Ik vrees dat het de komende dagen, weken misschien 
zelfs, moeilijke tijden worden voor Barcelona.’
 ‘Waarom?’ vroeg Hugo, die het gewicht van de oude man op zijn arm 
voelde drukken. Hij rechtte zijn rug en wachtte tevergeefs op een ant-
woord. ‘Waarom zegt u dat het moeilijke tijden voor ons worden?’ vroeg 
hij even later nogmaals.
 ‘Een paar dagen geleden is koningin Sybilla met haar familieleden en 
hofhouding het paleis uit gevlucht,’ verklaarde Arnau, ‘meteen toen ze 
wist dat haar man zou overlijden…’
 ‘Heeft ze de koning verlaten?’ vroeg Hugo verbaasd.
 ‘Laat me even uitpraten,’ zei Arnau streng. ‘Ze is gevlucht omdat ze 
bang is dat de kroonprins wraak op haar neemt… De nieuwe koning 
Johan, bedoel ik, haar stiefzoon. De koningin heeft nooit veel met hem 
opgehad, en hij heeft haar op zijn beurt altijd de schuld gegeven van al 
zijn tekortkomingen, van de verwijdering en zelfs van de vijandschap die 
tussen hem en zijn vader is ontstaan. Vorig jaar heeft de koning hem zijn 
titel van landvoogd afgenomen. Voor een troonopvolger is dat een ware 
vernedering. Hij gaat vast en zeker wraak nemen, hij wil vergelding.’

3
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Op de dag na de dood van Peter de Plechtige treurden de gelovigen en 
rouwde de kerk; het was treurnis alom. Hugo woonde samen met zijn 
moeder de zondagsmis bij. Dat was een van de weinige vrije momenten 
die de handschoenmaker Antonina gunde. In de menigte zag hij mijn-
heer Arnau, die er wat krom bij stond, maar hij stónd, net als zij, net als 
alle armen. Hugo keek op naar de Maagd. Mijnheer Arnau zei altijd dat 
ze glimlachte. Hugo zag dat niet, maar de oude man bleef het maar be-
weren. Op gezette tijden kwamen ze terug naar de kerk om te bidden en 
naar haar te kijken.
 De Maagd van de Zee glimlachte nooit naar Hugo, maar dat weer-
hield hem er niet van tot haar te bidden en om haar voorspraak te vra-
gen. Voor zijn moeder, zodat ze bij de handschoenmaker weg kon gaan 
en weer vrolijk en gelukkig zou zijn en van hem zou houden als voor-
heen; zodat ze weer samen in één huis konden wonen, ook met Arsenda. 
Hij bad voor zijn vader, voor de gezondheid van mijnheer Arnau en 
voor de vrijheid van de Genuees. De vrijheid van… Hij aarzelde. Als hij 
vrij is, gaat hij vast terug naar Genua en dan kan hij me het ambacht van 
scheepsbouwer niet meer leren, zei hij bij zichzelf, maar tegelijkertijd 
voelde hij zijn geweten knagen. Ja, zorgt u alstublieft dat hij wordt vrij-
gelaten, lieve Moeder Maria, besloot hij.
 Toen de lange dienst was afgelopen, brachten Hugo en Antonina de 
korte tijd die ze samen hadden niet zoals elke zondag door met kletsen 
en knuffelen, maar luisterden ze naar gesprekken om hen heen. Op de 
Plaça de Santa Maria zag Hugo Arnau voor de schitterende voorgevel 
van de kerk staan, bij de toegangsdeuren, waarop twee bronzen sjouwers 
stonden afgebeeld, als eerbetoon voor hun hulp bij de bouw van de kerk. 
Het lukte hem niet bij Arnau te komen, omdat de mensen zich om hem 
heen verdrongen om het laatste nieuws te horen. Dat overkwam alle no-
tabelen die niet naar de kathedraal, maar naar de Maria van de Zee waren 
gegaan. Die werden allemaal omringd door drommen kerkgangers.
 Samen met zijn moeder en de andere toehoorders vernam hij dat ko-
ningin Sybilla haar toevlucht in het kasteel van Sant Martí Sarroca had 
gezocht, dat op twee dagreizen van Barcelona lag. Ze was in onderhan-
deling om zich samen met de haren over te geven aan prins Martin, de 
broer van koning Johan. Ook hoorden ze dat de nieuwe vorst zich in 
Gerona bevond en erg ziek was, maar dat hij na het bericht van zijn va-
ders overlijden meteen naar Barcelona was gereisd. Er werd gepraat en 
gespeculeerd. Hugo probeerde alles in zich op te nemen.
 ‘Jongen,’ riep Antonina, ‘ik moet…’

De erfgenamen 1-864.indd   18 11-10-17   10:42



19

 Nog voordat ze was uitgesproken liet Hugo de geruchten voor wat ze 
waren. Hij sloeg zijn armen om haar heen en drukte zich tegen haar 
borst.
 ‘Ik moet weg,’ zei zijn moeder nogmaals, terwijl ze de broeierige blik-
ken van sommige mannen meed.
 Vrijwel iedereen in La Ribera wist dat Antonina’s man was overleden, 
maar slechts weinigen zagen de wallen onder haar ogen, de rimpels in 
haar gezicht of haar rood geworden handen. Ze was nog steeds een 
mooie, buitengewoon zinnelijke vrouw.
 Antonina maakte zich voorzichtig los uit zijn omhelzing, knielde voor 
haar zoon neer en pakte zijn gezicht teder vast.
 ‘Komende zondag kunnen we elkaar niet zien. Niet huilen, liefje,’ pro-
beerde ze hem moed in te spreken toen ze zijn trillende onderlip zag. 
‘Wees een flinke jongen en doe je best met je werk.’
 Hugo bleef nog een tijdje naar de menigte staren waarin zijn moeder 
was verdwenen, alsof hij haar elk moment weer zou kunnen zien. Hij 
beet op zijn lip en richtte zijn aandacht weer op de plek waar mijnheer 
Arnau met al die mensen om zich heen stond. Hij had een zere keel en 
zijn ogen waren vochtig. Na een poosje besloot hij weg te gaan. Ik zie 
hem morgen wel, dacht hij.
 Maar dat gebeurde niet. Telkens wanneer hij even kon ontsnappen 
aan de lessen en de ijzeren kogel van de Genuees kneep hij ertussenuit 
om mijnheer Arnau te zoeken, maar nooit kon hij hem vinden.
 ‘Hij is niet thuis, jongen,’ zei Juana, de bediende.
 Niemand wist hem iets te vertellen.
 ‘Hij is bij de Raad van Honderd,’ zei Mar hem op een dag, nadat de 
bediende haar had gezegd dat Hugo naar Arnau was komen vragen. ‘Hij 
beraadslaagt met de notabelen en de raadslieden van de stad,’ lichtte ze 
toe.
 ‘Dank u wel, mevrouw,’ zei hij verlegen. ‘Als hij terugkomt…’
 ‘Maak je geen zorgen. Hij weet dat je langs bent geweest, dat hebben 
we hem verteld. Hij vroeg me hem te verontschuldigen. Hij geeft veel 
om je, Hugo, maar het zijn moeilijke tijden.’
 Hugo begreep dat het inderdaad heel zware tijden waren voor Barce-
lona en voor heel Catalonië. Hij hoorde het op de werf, waar het werk 
minder snel vorderde omdat meesters en gezellen er voortdurend over 
spraken.
 ‘Hij is al in Barcelona aangekomen,’ wist een van de houtzagers op 
een middag te vertellen. Hij had het over koning Johan.
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 ‘Maar die is toch doodziek?’ riep een ander.
 ‘Ze zeggen dat koningin Sybilla hem behekst heeft. Dat hij daarom zo 
ziek is.’
 ‘De koningin is gevangengenomen.’
 ‘En haar hofhouding en de adviseurs van koning Peter ook. Ze zijn 
allemaal gevangengenomen.’
 ‘Ze worden gemarteld,’ klonk het bij de gloeiende kolen, waar de 
mannen steeds water op gooiden en met de damp die ervanaf kwam het 
hout bevochtigden om het te kunnen buigen.
 ‘Dat kan toch niet?’ riep iemand uit. ‘Dat staat de wet niet toe. Ze 
moeten eerst berecht worden.’
 Maar toch was het waar. Enkele meesters van de werf vertelden het 
een paar dagen later. Koning Johan en zijn dienaren hadden bevolen de 
gevangenen te martelen, ondanks de bezwaren daartegen van de rech-
ters en de raadsheren van de stad. Niemand op de werf zei er iets over. 
De zagen, bijlen en hamers voerden weer de boventoon op de werf, 
maar klonken niet meer als het onbekommerde orkest van voorheen.
 ‘We mogen dit niet laten gebeuren!’ verbrak iemand de stilte.
 Hugo pakte de kogel van de Genuees; zijn vingers omklemden hem 
zo stevig dat het leek of hij klaar was voor de strijd.
 ‘De koning moet zich ook aan de wet houden!’ klonk het vanuit een 
andere hoek.
 Maar niemand durfde iets te doen.
 Koningin Sybilla werd gemarteld tot ze, uitgeput en doodsbang, al 
haar landerijen, kastelen en andere bezittingen aan koning Johan over-
droeg. De vorst vergaf de echtgenote van zijn vader, haar broer Ber-
nardo de Fortiá en ook de graaf van Pallars, maar gelastte de processen 
tegen de andere gevangenen doorgang te laten vinden.
 En alsof hij de notabelen, raadsheren, rechters en burgers nog meer 
angst wilde aanjagen, beval hij ook de publiekelijke onthoofding van Beren-
guer d’Abella, raadsman van zijn vader, koning Peter, en van Bartolomé 
de Limes, een van de edelen die met de koningin waren gevlucht.
 Barcelona was nog altijd niet in opstand gekomen tegen het machts-
vertoon van de koning. De stad leefde in angst, zoals Hugo merkte op 
de Pla de Palau, het grote plein tussen het strand, de Beurs van de Zee 
en de Forment-galerij, de graanopslagplaats van de stad. Het geruis van 
de zee weerklonk boven de hoofden van de honderden Barcelonezen die 
waren afgekomen op de onthoofding van de twee mannen wier misdaad 
erin bestond trouw te zijn geweest aan hun vorst.
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 Hugo zocht Arnau in de menigte die zich had verzameld rond het 
schavot, een eenvoudige houten verhoging met daarop het beulsblok, 
waaromheen de soldaten van koning Johan stonden opgesteld. Hij kon 
hem niet vinden, maar wist dat hij daar ergens moest zijn. Wel zag hij 
de raadslieden van de stad, die evenals de leden van de Raad van Hon-
derd en de gildemeesters in het zwart gekleed waren en ernstig keken. 
Verder zag hij ook priesters, pastoors en kanunniken. Bijna niemand zei 
iets; hier en daar klonk alleen wat zacht gemompel en de mensen keken 
elkaar niet aan, alsof ze zich schuldig voelden en bang waren dat hun dat 
zou worden verweten.
 Hugo baande zich een weg door de menigte. Dat kostte hem geen 
moeite, in tegenstelling tot andere keren, wanneer het publiek zich ver-
drong om zo dicht mogelijk bij de veroordeelde te komen. Nu werden 
de veroordeelden niet uitgejouwd en beledigd, en voordat hij het wist 
stond hij op de eerste rij. De mensen hadden een paar stappen naar ach-
teren gedaan toen de veroordeelden naar het schavot werden geleid. 
Een vrouw pakte Hugo bij de schouders en hield hem voor zich vast, 
alsof hij een schild was. Terwijl hij zich loswrong, sloeg een priester een 
kruis voor het hoofd van een van de veroordeelden, wiens prachtige 
kleren vuil waren en vol scheuren zaten. Desondanks wist de man zijn 
trots en waardigheid te behouden. Op het schavot, achter de gevange-
nen, stonden soldaten en enkele nieuwe ministers die zich over het ko-
ninkrijk hadden ontfermd, op een rij.
 Een omroeper las de aanklachten voor aan het publiek. Bij het aan-
horen van deze reeks leugens kregen de toehoorders het steeds benauw-
der. De terechtstelling van Berenguer d’Abella werd snel en trefzeker 
voltrokken. Zijn bloedende hoofd viel in een zak terwijl zijn benen nog 
stuiptrekkend voor het publiek lagen. Toen ontdekte Hugo Arnau. Hij 
stond aan de andere kant van het schavot.
 ‘Mijnheer Arnau…’
 Hugo sprak die woorden meer voor zichzelf uit, maar in de angstaan-
jagende stilte die door het doden van de edelman was gevallen klonken 
ze luid. Hij schrok ervan, al leek niemand er aandacht aan te schenken.
 Terwijl het lichaam en het hoofd van Berenguer d’Abella werden ver-
wijderd, diende de priester de tweede edelman de sacramenten toe. Hugo 
liep voor het schavot langs, door de open ruimte tussen de menigte en de 
soldaten. Hij wilde naar Arnau toe lopen en iets tegen hem zeggen, maar 
zag dat de oude man stil bleef staan, zijn blik strak gericht op een van de 
edelen die de nieuwe hoogwaardigheidsbekleders vergezelden.
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 ‘Mijnheer Arnau…’
 Die leek hem niet te horen.
 Op datzelfde moment las de omroeper de aanklachten tegen de edel-
man Bartolomé de Limes voor.
 Hugo volgde met zijn ogen de blik van Arnau en begreep meteen 
waar die naar keek. Hij zag direct wat er aan de hand was. Een ver-
schrompelde oude vrouw deed hijgend vergeefse pogingen om uit haar 
draagstoel te komen. De bedienden die haar droegen, wisten niet wat ze 
met de opwinding van hun bazin aan moesten.
 Er liep een rilling over Hugo’s rug toen hij de woede op het verbeten 
gezicht van de vrouw zag. Hij deed een stap achteruit en botste tegen 
Arnau op. Die stond er verstijfd bij.
 De terechtstelling werd opgehouden door het tumult rond de vrouw 
in de draagstoel. Even later had de omroeper de lezing van de aanklach-
ten beëindigd. Een man legde zijn oor tegen de droge, blauwe lippen 
van de oude vrouw en volgde met zijn blik haar knokige vinger, die naar 
Arnau wees. Vervolgens liep hij naar het schavot en wenkte de man die 
de terechtstelling leidde, een lange, forse edelman op leeftijd met een 
volle zwarte baard, gekleed in rode en gouden zijde.
 ‘Wat is er aan de hand, mijnheer Arnau?’ waagde Hugo te vragen, 
terwijl hij zijn blik strak gericht hield op de lange edelman die zich op de 
rand van het schavot vooroverboog naar de man die hem gewenkt had.
 Arnau zei nog steeds niets.
 De lange edelman ging staan. Net als vele omstanders keek hij naar 
Arnau. Vervolgens beval hij de terechtstelling doorgang te laten vinden. 
Bartolomé de Limes ging met dezelfde trotse houding voor het beuls-
blok staan als Berenguer d’Abella. Iedereen, ook Hugo, richtte zijn aan-
dacht weer op de beul en de bijl die boven de nek van de veroordeelde 
werd opgeheven. Alleen Arnau merkte dat de lange edelman een van 
zijn helpers onopvallend wenkte en iets tegen hem zei.
 ‘Margarida Puig,’ fluisterde de oude man toen.
 Arnau zag hen op zich afkomen, de helper van de lange edelman en 
een paar soldaten. Ze hadden het zwaard al uit de schede getrokken en 
vertoonden een strijdlust alsof ze een onoverwinnelijke vijand tegemoet 
traden. Die oude vrouw werd overduidelijk gedreven door hartgrondige 
haatgevoelens.
 Het hoofd van De Limes rolde in de zak terwijl de soldaten met ge-
heven zwaard de menigte terugdrongen. Een paar vrouwen gilden. Nie-
mand verzette zich.
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 ‘Ga naar mijn huis en zeg tegen mijn vrouw,’ zei Arnau terwijl hij 
Hugo aanstootte, zodat die niet meer naar het schavot zou kijken, ‘dat 
de Puigs terug zijn, dat ze me gevangen zullen nemen. Zeg dat ze hulp 
moet zoeken.’
 ‘Wat?’
 ‘En zeg dat ze voorzichtig moet zijn!’ voegde hij er schreeuwend aan 
toe. Hugo schudde zijn hoofd. Hij begreep het niet. ‘Ga…’
 Arnau kon zijn zin niet meer afmaken. De soldaten wierpen zich op 
hem. De weerloze Arnau werkte op geen enkele manier tegen, maar 
desondanks kreeg hij een paar flinke klappen, waardoor het hem zwart 
voor ogen werd. Vol afgrijzen en ongeloof zag Hugo hoe ze de oude 
man afranselden en door elkaar schudden. De mensen gingen opzij en 
maakten ruimte. Niemand deed iets! Toen hij begreep dat niemand 
Arnau te hulp zou komen, stortte hij zich op de eerste de beste soldaat 
naast hem.
 ‘Laat hem los!’ gilde hij.
 ‘Nee…!’ Arnau probeerde hem tegen te houden.
 Maar Hugo had de eerste soldaat al een klap gegeven. Die verloor zijn 
evenwicht en viel op de grond.
 ‘Waarom slaan jullie hem?’ brieste Hugo woedend. Vervolgens pro-
beerde hij de toeschouwers op te jutten, die op een veilige afstand ston-
den. ‘Laten jullie dit zomaar gebeuren?’ riep hij, voordat hij een tweede 
soldaat te lijf ging.
 ‘Hugo…’ probeerde Arnau hem te sussen.
 ‘Niet doen, jongen…’ klonk het uit de menigte.
 Het haalde allemaal niets uit. Door de harde klap die een van de sol-
daten met de platte kant van zijn zwaard op Hugo’s rug gaf, viel hij voor 
de voeten van een andere neer, die hem in zijn buik schopte.
 ‘Het is nog maar een kind!’ protesteerde een vrouw. ‘Zijn dit nu de 
dappere soldaten van het leger van koning Johan?’
 Een van de soldaten wilde de vrouw te lijf gaan, maar de helper van de 
lange edelman hield hem tegen en beval de soldaten met Arnau terug te 
gaan naar het schavot. Die kon zich nog net omdraaien om te zien hoe 
de vrouw naast Hugo neerknielde. Hij lag ineengekrompen op de grond 
en greep naar zijn buik. Aan zijn vertrokken gezicht en onderdrukte 
snikken was te zien hoeveel pijn hij had.
 ‘Arnau Estanyol!’ schreeuwde de edelman in het rood-en-goud zodra 
zijn helper de oude man het schavot op duwde. ‘Landverrader!’
 Twee van de raadslieden van de stad, die naar voren kwamen om zich 
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op de hoogte te stellen van de gevangenneming van een zo bekend en 
geliefd inwoner van Barcelona, hielden bij het horen van deze beschul-
diging prompt hun pas in. Veel mensen die al aanstalten hadden ge-
maakt om naar huis te gaan, richtten hun aandacht weer op het schavot.
 ‘Wie zegt dat?’ vroeg een van de leden van de Raad van Honderd 
luidkeels. Het was een wat oudere verver met een dikke buik en een 
brede mond.
 De leden van de Raad, allen eerbare burgers en kooplieden, wierpen 
de verver verwijtende blikken toe vanwege de onbeschaamde toon waar-
op hij sprak. Er waren zojuist twee edelen van het hof van koning Peter 
onthoofd, louter uit wraak. Koningin Sybilla was zonder proces gemar-
teld. De andere edelen van het hof van Peter de Plechtige en de hofhou-
ding van zijn weduwe werden berecht. Hun leven hing af van de grillen 
van een zieke koning die dacht dat hij behekst was. En nu durfde die 
zelfingenomen verver de hoogwaardigheidsbekleders van de nieuwe ko-
ning tegen te spreken.
 Het antwoord liet niet lang op zich wachten.
 ‘Het is koning Johan die dat zegt!’ sprak de lange edelman op het 
schavot. ‘En ik, Genís Puig, graaf van Navarcles, kapitein-generaal van 
het koninklijk leger, spreek uit zijn naam.’
 De verver boog zijn dikke hoofd.
 ‘Arnau Estanyol!’ sprak de edelman opnieuw. ‘Dief, woekeraar!  Ketter! 
Voortvluchtige van de inquisitie! Je hebt de koning verraden! Je hebt 
Catalonië verraden!’
 De wrok waarmee die beschuldigingen werden uitgesproken, deed de 
Barcelonezen terugdeinzen en ze wendden zich af van het schavot. Kan 
dit zomaar, vroegen velen zich af. Dit kon die graaf toch niet doen?
 ‘Ik veroordeel je tot de dood door onthoofding! Al je bezittingen zul-
len in beslag worden genomen.’
 Er ging een golf van verontwaardiging door de menigte. De graaf van 
Navarcles beval de soldaten die het schavot bewaakten hun zwaard te 
trekken.
 ‘Vuile schoft!’ Hugo stond weer in het niemandsland tussen het pu-
bliek en de soldaten. ‘Schurftige hond!’
 Op Hugo’s gescheld volgde plotseling een hoog, onverstaanbaar gegil 
van een vrouw die wild om zich heen sloeg en probeerde zich een weg 
door de menigte te banen. Iemand had in allerijl Mar gewaarschuwd.
 ‘Neem haar gevangen!’ beval de helper van de graaf.
 Dat was het enige moment waarop Arnau probeerde zich los te wur-
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men: toen hij zag hoe zijn vrouw gilde, zich verzette en om zich heen 
schopte om zich uit de greep van de soldaten te bevrijden. Genís Puig 
zelf gaf Arnau een harde klap, met een onverschilligheid alsof hij een 
dier sloeg. De oude man viel op de grond.
 Enkele edelen begonnen te lachen.
 ‘Gemeen wijf!’ riep Hugo weer, nu naar de oude vrouw in de draag-
stoel. Die zat kwijlend uit haar tandeloze mond te grijnzen omdat Arnau 
op het schavot gevallen was.
 ‘Breng dat dwaze joch tot zwijgen!’ riep de helper van de graaf.
 Hugo trok zich niets aan van het dreigement van de man en bleef 
schelden op de vrouw die volgens hem de aanstichtster van Arnaus ge-
vangenneming was.
 ‘Lelijke zeug! Vuile teef! Gluiperig gratenpakhuis!’
 ‘Hoe durf je!’
 Een jonge, goed gebouwde blonde edelman van nog geen twintig, 
gekleed in een blauwe, met leer afgezette damasten wapenrok, zacht-
leren beenkappen en schoenen met een zilveren gesp, een sjerp schuin 
over zijn borst en een zwaard aan zijn gordel, kwam tussen de andere 
edelen tevoorschijn. Hij reikte niet eens naar zijn zwaard toen hij op 
Hugo afliep. Op een bijna onzichtbaar teken stortten een knecht en een 
soldaat zich op de jongen en begonnen hem af te ranselen.
 ‘Op je knieën!’ commandeerde de jonge edelman uiteindelijk.
 De knecht drukte de verslagen Hugo op de knieën en trok zijn hoofd 
aan de haren overeind. Het bloed stroomde over Hugo’s gezicht.
 ‘Bied je verontschuldigingen aan!’
 Hugo’s ogen waren bijna letterlijk dichtgeslagen. Met zijn wazige blik 
meende hij achter de blauwe gestalte vlak voor zich Arnau op het schavot 
te ontwaren. Zou hij hem toeroepen dat hij zich moest verzetten? Hij 
spuugde. Bloed en speeksel.
 De jonge edelman greep naar zijn zwaard.
 ‘Genoeg!’
 Margarida Puig had het bevel er maar net uit weten te persen. De 
graaf van Navarcles begreep wat zijn tante wilde zeggen. Waarom zou-
den ze zich door zo’n haveloos joch de wraak laten ontnemen die het lot 
hun in de schoot geworpen had? En als de mensen in opstand zouden 
komen vanwege de jongen? Arnau was een man van aanzien, dus de te-
rechtstelling moest zo snel mogelijk voltrokken worden. Als de leden 
van de Raad zouden ingrijpen, zou het hele plan misschien mislukken, 
en hij had al zo lang op dit moment gewacht. Wat de koning ervan zou 
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vinden kon hem niet schelen, hij zou wel iets bedenken om het te recht-
vaardigen.
 ‘Laat hem los!’ beval de graaf. ‘Hoor je niet wat ik zeg?’ vervolgde hij 
toen hij zag dat zijn neef het zwaard al half uit de schede had getrokken.
 ‘De volgende keer zul je minder geluk hebben. Op het woord van 
Roger Puig,’ zei de jonge edelman op dreigende toon, terwijl hij de 
vingers van de hand waarin hij het zwaard hield demonstratief spreidde, 
zodat het wapen weer in de schede gleed.
 Zodra de jonge edelman weg was, snelden twee sjouwers toe om Hugo 
op te vangen. Ze wilden hem daar weghalen, maar Hugo verzette zich.
 ‘Arnau,’ stamelde hij.
 De sjouwers trokken hem bij zijn oksels overeind en ondersteunden 
hem. Ze stonden op de eerste rij. Hugo zag het niet gebeuren. Hij kreeg 
zijn ogen niet open en slaagde er niet in het bloed weg te vegen dat over 
zijn hele gezicht zat en hem het weinige zicht ontnam dat hij nog had. 
Maar het sneed hem nu nog meer door de ziel dan wanneer hij het wel 
had kunnen zien. Hij hoorde het suizen van de bijl en de klap op het 
beulsblok, alsof Arnaus dunne nek niet meer was dan een zijden draadje. 
Er viel een stilte en Hugo kon het angstzweet van de omstanders ruiken, 
dat zich vermengde met de zilte zeelucht. Hij merkte dat de sjouwers 
huiverden en hoorde de mensen hijgend ademhalen. Toen werd de he-
mel verscheurd door de schreeuw van Mar en werd hij duizelig – een 
haast aangename gewaarwording, die de pijn van zijn verwondingen 
naar de achtergrond drong. Hij liet zich erdoor meevoeren.
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