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VOORBERICHT
De bekende Amerikaansche schrijver, Oliver
Lafarge verhaalt, dat hij bij een bezoek aan het
dorp Oraibi, in Arizona, in de Vereenigde Staten,
kennismaakte met de schrijfster van dit boek.
Zij had zich zoo bemind gemaakt onder de
Indiaansche bevolking, dat de medicijnmeesters
voor haar zelfs inbreuk maakten op de godsdienstwet van den Navahostam, die voorschrijft, dat
de zandschilderingen na afloop der godsdienstplechtigheid, waarbij ze behooren, vernietigd moeten worden. Zij bewoonde het schoolgebouw. In
een der lokalen, dat zij in een schildersate1ier herschapen had, toonde zij hem en zijn metgezel
een fraaie zandschildering, tot in de puntjes vervaardigd volgens het stamvoorschrift der NavahoIndianen. T evens bewonderden zij daar een aantal
schilderstukken van haar hand, waartoe landschap,
bevolking, en legenden haar geinspireerd hadden.
Deels door haar schilderstukken, die de Indianen
deden zien, hoe goed zij hen en hun ge100f begreep,
deels doordat de grootste vriend der Navahots
haar met hen in aanraking had gebracht, en voor
alles door haar eigen innemende persoonlijkheid,
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is zi; er in geslaagd, in heel korten tijd volkomen
eigen met de bevolking te worden. Haar helder
inzicht in hun innerli;k wezen en hun opvattingen,
hebben het haar mogelijk gemaakt, in haar boek
een moeilijk onderwerp te behandelen: de innerlijke beroeringen, de gedachten, gevoelens en groei
van een Navahojongen, die roeping gevoelt,
medicijnman te worden. Voor een blanke, "een
Pelicanott , is dat een gewaagd voornemen. Zij is
daarin echter weI zoo goed geslaagd; dat alleen
een medicijnman het haar ooit zou kunnen verbeteren.
Velen zullen moeili;k kunnen aannemen, dat
het vroom denken, het aanhoudend spreken over
schoonheid; het voortdurend peinzen over ondoorgrondeli;ke dingen bi; een jongen van dien leeftijd
kunnen voorkomen. Oliver Lafarge, de Indianenkenner bij uitnemendheid, zegt, dat de weergave
zeer getrouw is, en dat, - in stri;d met de gangbare
meening, - vele Indianen zoo zijn als Oom en
Kleine Broer.
Bij de vertaling heb ik getracht, zoo dicht mogelijk bi; den oorspronkelijken tekst te blijven, om
den geest te hehouden, dien de schrijfster in dit
hoek gelegd heeft, - een geest van zachtmoedigheid, eenvoud, kinderli;k vertrouwen en vroomheid! Van de woorden, die ik behield, de indiaansche termen, wordt de heteekenis aan het slot
van het boek gegeven, evenals van de voor kinderen minder gewone, andere uitdrukkingen.
De Vertaalster
6

HOOFDSTUK I
KLEINE BROERS VRIENDEN
Het was in de maand "van de jonge mais". Laaghangende wolkenstaken wit af tegen het diepblauw
van den hemel, en uit de droge rivierbeddingen
steeg het stof kronkelend omhoog.
Kleine Broer weidde zijn schapen. Het was tijd,
dat zij naar huis gebracht werden, want de zon
stond al aan den westeli;ken heme!. Kleine Broer
was pas acht jaar, maar hij voelde zich veel ouder,
want hij paste al geheel alleen op zijn moeders
schapen. Den geheelen dag had hij ze gehoed, en
ook op de twee kleine lammetjes gepast, die heel
dicht bij hem bleven. Niets kwaads was hun overkomen, en spoedig zou hij ze weer veilig binnen
de kraal hebben gedreven onder de beschuttende
klippen.
Kleine Broer had honger. Hij kon de koffie en
de gebraden schaperib al ruiken, die zijn moeder
aan het klaarmaken was in het ronde leemen huis,
dat "hogan" genoemd werd.
Kleine Broer kon zijn vaders hit zien staan, die
aan den jeneverbesboom was vastgebonden. Zijn
vader was een knap zilversmid. Als het maken van
armbanden en ringen hem begon te vervelen, reed
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hij de woestijn in, om eens naar zijn vee te kijken.
Kleine Broer kon zich nog herinneren, dat hij
voor zijn vader op het zadel gezeten had. Dat was
lang geleden, voor Kleine Zus er was. Nu was hij
groot genoeg, zelf een hit te hebben, maar hij
moest de schapen hoeden, opdat zijn moeder wol,
om te spinnen en te weven, en schapenvleesch,
om te koken, kon krijgen. Hij zou veel liever op
een hit rijden, net als Groote Broer.
Groote Broer droeg zijn lange haar in een wrong,
omdat hij volwassen was. Oom had hem zijn turkooizen oorhangers gegeven. Dat waren erfstukken.
Oom was de broer van Moeder. Hi; was medici;nman. ts Winters, als iedereen om het vuur zat
midden in de hogan, vertelde hij verhalen.
Kleine Broer yond den wintertijd prettig, met
die verhalen en de lekkere pinonnoten, die hi;
dan kreeg. Maar de maand "van de jonge mats tt
beviel hem ook weI. Dan waren de schapen sterk
en dartel, en de wolstaart-kindertjes verscholen
zich onder de saliestruiken. Hij yond elke maand
en elken dag prettig en ook yond hi; het steeds
weer prettig, thuis te komen met zijn moeders
schapen.
"Yego, schiet op Itt riep hi;, en hij zwaaide met
een ratelend blik vol kiezelsteent;es naar de kudde.
Moeder kwam hem bij de kraal tegemoet en
hielp hem, de afsluitboomen dicht te schuiven.
Toen gingen zij de hogan binnen om het avondeten te gebruiken.
Kleine Zus lachte hem al toe. Zooals alle andere
kleine kindertjes bij de Navaho-indianen was zij
stijf vastgebonden in haar wieg, die eigenlijk niets
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was dan een plank. De gekruiste banden van boven
leken weI op de zigzagstralen van den bliksem;
de boog, waaraan het gordijn hing, was als een
regenboog, en de franje opzij als de regen.
Kleine Zus' armen en hand en waren binnen in
de deken gewikkeld, en zij kon haar lijfje niet verroeren op de plank. Zij kon aUeen haar hoofdje
zijwaarts bewegen. Maar zij lag daar blij en tevreden, tot ze Broer zag eten. Zij had ook honger,
en ze schreeuwde zoo hard, dat Moeder haar
losmaakte, en haar een vet, warm schapeboutje gaf.
Toen het duister werd, legde ieder zich op zijn
eigen schapevacht en sliep in. Dien nacht had
Kleine Broer een droom. Het was over den yay.
Yay is het woord, dat de Navaho's gebruiken voor
een god of een heilig wezen. Kleine Broer droomde
van de eerste maaI, dat hi; een yay zag. Dat was
in de maand "van de zachte koelte", to en zijn
Oom een zangplechtigheid had gegeven, een genezingsceremonie voor "den man met de ve1e
geiten" .
Den achtsten dag van de plechtigheid zouden
twintig jongens en meisjes ingewijd worden. Zij
zaten in een halven cirkel op den grond, met hun
rug naar het noorden. AUe jongens waren naakt,
maar de meisjes hadden haar aUerbeste fluwee1en
pakjes aan, die met zilveren knoopen gesloten
waren. Turkooizen en koralen kettingen hingen
om haar hals.
De kinderen moesten rustig met gebogen hoofd
blijven zitten wachten, tot de yays kwamen. Naast
enke1e meisjes zat de moeder, maar de jongens
waren aIleen en zij deden hun best, niet bevreesd
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te zijn. Kleine Broer hoorde den kreet: "Woe hoe,
woe hoe!H
T oen hi; opkeek, zag hi; het heilige wezen,
geheel naakt, verblindend wit, en met een hertsleeren masker voor. Het lange zwarte haar van
den yay viel over zijn witbeschilderde schouders
neer en een vossehuid hing uit zijn met zilver versierden gordel omlaag.
Kleine Broer moest opstaan, waarna zijn lichaam
met stuifmeel werd bestoven. Daarna werd hij met
twee lange yuccabladeren geslagen. Hij was niet
bang. Hij schreide in het geheel niet. Hij had een
vreemdsoortig gevoel. Zoo had hij zich nog nooit
eerder gevoeld. Het leek wel, of de geheele wereld
bestond uit licht en warmte, die hem omhulden.
Hij kon het leven in warme golven door zich voelen
heenstroomen.
Hij lachte, zonder eenig geluid. Hij rook frisch
groen, - en tach groeide er niets dan droog saliekruid om hem heen. Hij kon het zingen van den
spotvogel en van Doli, het blauwborstje hooren,
hij hoorde de noten in trillers dansen en dartelen,
- en tach was er geen enkele vogel in de omgeving.
Hij zag een schittering van kleuren om het lichaam
van den yay. Hij had zelfs een gevoel, alsof zijn
voeten van den grond gingen, en hij werd opgeheven tot hoog in de lucht.
In zijn droom over deze inwijdingsplechtigheid,
doorleefde Kleine Broer zijn verrukking weer opnieuw. Hij had het gevoel, dat hij evenals de
Navahojongen, die vleugels kreeg, recht naar de
lucht kon opstijgen; en hij deed het ook.
Hij speelde met de sterrekinderen. Het waren
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allerliefste kinderen, met helderfionkerende, blauwe,
witte, zwarte, en gele edelsteenen versierd. Zij
schitterden van hun eigen licht en als zij lachten,
schudden zij kleine sprankeltjes sterrestof van hun
vingertoppen en teenen. Zij droegen pijlen en
bogen. Soms schoten zij een schicht af, die het
duister doorkliefde, en dan zeiden de menschen
op aarde: "Er verschiet een ster!tt
Juist toen Kleine Broer droomde van de verschietende ster, werd hij wakker. Alles was doodstil in de hut, maar door het rookgat in het dak
kwam het geluid, dat sterrestof maakt, als het ter
aarde valt. Kleine Broer keek op, en fiuisterde:
"Groote ster, ik ben uw kind, want ik heb uw
lied gehoord.tt
Na dien nacht bemerkte Kleine Broer, dat er
nog vee1 meer wonderli;kheden gebeurden, zelfs
overdag, als hij met de schapen alleen was. Als er
een werve1wind in wilde draaiing op hem toesuisde,
bleef hij heel stil zitten en zeide: "Wind, ik ben
uw kind, want op mijn vingertoppen draag ik het
merk van uw werve1gang. tt
Zoo ging het ook met de wolken, die hij aanschouwde. Zij waren voor hem levende wezens.
Hij liep om het hardst met de wolkenschaduwen,
die de schapenweiden purper kleurden. Lachend
riep hij dan: "Wolk, ik ben uw kind, want gij hebt
water voor mij uitgestort op de rotsen. tt
Van den regenboog hield hij het a1lermeest,
want als die kwam om over de maand "vande jonge
maistt te waken, deed hij zijn schoonheid voortduren
tot in de maand "van de hooge maistt. Ais Kleine
Broer in de schaduw zat van de hooge maisplanten
II

met de gepluimde aren, dan sprak hij tot het Regenboogvolk: "Regenboog, ik ben uw kind, want gij
hebt regen op de verschrompelde aarde neergezonden, en nu is de mats groen."
Als de donder sprak, zweeg Kleine Broer, want
hij voelde zich dan heel kleintjes en wilde maar,
dat hij thuis was bij zijn moeder, en als haar kleine
kindje in haar armen lag.
Eens, to en zijn moeder met een kleed, dat zij geweven had, klaar was, laadde zij het met een schapeyacht op den rug van een burro, een muilezel. Zij
tilde Kleinen Broer op, zette hem voor het pak op
den ezel en door het ravijn daalden zij af naar den
weg, om den handelaar een bezoek te brengen.
Kleine Broer was nog nooit naar een handelsplaats, factorij, geweest. Hij had in al zijn acht
levensjaren nog nooit een blanke gezien. Zijn moeder liep; zij mende den burro. De zon scheen op
de gele klippen, en welkome schaduwen vielen als
breede koele strepen over het zandige, droge
rivierbed, hun pad.
Kleine Broer was verheugd en opgetogen, want
hij zou veel nieuwe dingen zien. Moeder zou wel
overal raad op weten. Mijlen achtereen gingen ze
door het zand; ze kwamen soms voorbij kleine
boomgaarden met perzikboomen, die aan den oever
der rivierbedding stonden.
T oen zij aan de voorhistorische rotswoningen
in de klippen kwamen, die hoog in de rotsen te
zien waren, gingen zij daar snel voorbij, want daar
leven de zaligen, en de aardsche menschen mogen
hen niet storen. Kleine Broer was elken keer blij,
als ze er maar weer veilig langs waren •••
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De zon stond bijna loodrecht boven hen en
Kleine Broer had dorst. Hij zag nergens water,
maar hij zeide tegen zijn moeder, dat hij drinken
wilde. Zij ging naar den rand van een klip en groef
met haar handen een kuiltje in het zand. In enkele
oogenblikken was het met water gevuld, dat onder
het droge zand vandaan omhoog weIde. Moeder
wist overal raad op.
Het leek wel heel lang te duren, eer ze de factorij
bereikten, maar juist toen Kleine Broer begon te
denken, dat ze er n66it zouden komen, gingen zij
een bocht van het ravijn om.
En daar stond, aan den voet van een rotsigen
heuvel, een groep huizen, geheel verschillend van
die, welke Kleine Broer ooit gezien had. Zij waren
niet rond, zooals een hogan en ook waren ze niet
van boomstammen, of van leem gemaakt. Zij
schenen den jongen kolossaal toe en deden hem
aan de .rotswoningen denken.
Hij was angstig. Mogelijk waren de blanke
menschen, die daar woonden net als de zaligen
van de klippen. Moeder was niet bang. Dat
kon hij merken, omdat zij hem gewoon op den
grond zette en den burro dicht bij een Navahokar
met zakken wol vastbond. Alles zou dus weI in
orde zijn.
Moeder ging recht op den winkel af met haar
geweven kleed en de schapevacht. Kleine Broer
klemde zich stijf aan haar rokken vast. Toen hij
durfde opzien, zag hij lange rijen perziken en
tomaten in blik op planken gestapeld tot aan de
zoldering toe. Daar beneden lagen rollen heldergetint katoen en fluweel en pluche. Dit was zeker
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een soort tooverhuis, dat het zooveel mooie dingen
bevatte, die de menschen graag hadden.
Moeder liep den winkel door en opende een
andere deur. Daar zat een heel groote man in een
heel klein kamert;e. Hi; zat niet op de manier der
Navahots: op den vloer. AIleen zijn voeten hield
hi; op den vloer. Zelf zat hij rechtop in de lucht
op een plank, die door vier stokken ondersteund
werd. Een andere groote plank op hoogere stokken
stond v66r hem en de groote man maakte rare
tikkende geluiden op ri;en kleine, witte, ronde
dingen, die. hij met zijn vingers omlaag drukte.
De vingers gingen snel en zeker, net als de voeten
der yays, als zij bij een plechtigheid dansen.
De groote man keek niet op en sprak ook geen
woord. Hij ging door, op de kleine, ronde, witte
dingetjes te drukken, of zijn leven ervan afhing.
Na een poos;e trok hij uit het voorwerp, waarop hij
aan het neerdrukken was, een stuk wit papier, dat
bedekt was met kleine zwarte teekens.
Toen hij opkeek, zag hi; Moeder. Hi; keek vriendelijk en stak zijn hand uit.
Zij zeide ttGrootvadee'; niet, dat hi; zoo oud
was, maar dat is een eerbiedige manier van aanspreken bij de Navahots.
Toen klopte de groote man Kleinen Broer op
het hoofd en zei in het navahoosch: ttKleinkind".
Kleine Broer yond, dat hi; nog· nooit zoot n
vriendeli;k gezicht had gezien, en hi; wist opeens
vast en zeker, dat de groote man een medici;nman
moest wezen. Hi; kon de kracht uit de blauwe
oogen zien schi;nen en kon het voelen aan de tinteling in de vingers, die zi;n hoofd aanraakten.
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Hij dacht, dat het heel prettig moest zijn, dicht
hij den grooten man met zijn vriendelijke gezicht
te kunnen hlijven. Hij hoopte, dat Moeder hem
elken keer mee zou nemen naar de factorij, als ze
een kleed te koop had.
De groote man had alleen maar "kleinkindH
tegen hem gezegd en hem een tikje op het hoofd
gegeven, maar Kleine Broer wist, dat deze man
evenzeer zijn vriend was, als de sterren, de regenhoog en de dageraad.

16

HOOFDSTUK II
GEELSNAVEL
Toen Kleine Broer en Moeder t s avonds laat
weer thuiskwamen, wachtte de heele familie op
hen. Kleine Zus kroop over den vloer en speelde
met de grijze tijgerkat. Zij wuifde met haar handjes
en lachte, toen ze Moeder zag. Iedereen wilde
zien, wat Moeder uit den winkel had meegebracht.
Natuurlijk zou er suiker en meel en koffie zijn, en
allicht ook nog perziken in blik.
En ja, - er waren perziken in blik en een blik
aardbeienjam! Moeder was verrast, to en ze de jam
yond, want ze had ze niet besteld. De groote man
moest het er als geschenk bijgedaan hebben. Kleine
Broer was ervan overtuigd, dat het voor hem bestemd was, omdat de groote man hem "kleinkind" genoemd had.
Elken keer, dat Broer iemand leerde kennen, gaf
deze hem iets, om hem er aan te herinneren. De
sterrekinderen hadden sterrestof over hem uitgeschud. Het wolkenvolk had water voor hem uitgegoten. De aardemoeder had hem mais te eten
gegeven en nu had de groote man met het vriendelijke gezicht hem aardbeien-;am geschonken. Hi;
wilde het gekleurde plaat;e op het blik bewaren.
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Hij stopte het in zijn kieltje, toen niemand keek.
Moeder bewaarde de jam voor het ontbijt en
den volgenden morgen, toen het warm en zonnig
was, zaten allen buiten de hogan te eten. De
koffie, die op het kampvuur stond te koken, bracht
lekkeren geur bij aan de woestijn1ucht.
De lammeren huppelden over de rotssteenen en
bijtjes gonsden tusschen de saliebloemen. De alleenstaande katoenboom herbergde een menigte kleine
vogeltjes en een spotvogel zong uit aIle macht en
deed alle andere vogeltjes na. Dit was een morgen,
dat alles zijn hoogste lied uitzong.
Kleine Broer slenterde langzaam naar de kraal;
hij at nog aldoor aardbeien-jam. Er zat jam op
zijn brood, op zijn kleine bruine vingertjes en rondom zijn lippen. De bijtjes werden er door aangelokt.
Zij dachten, dat het een nieuw soort zoete, roode
bloem was. Zij gingen op den rand van het brood
zitten en begonnen aan hun ontbijt.
Kleine Broer bleef staan, om ze gade te slaan.
Hij verjaagde ze niet en al spoedig kropen ze over
zijn handen en een nestelde zich zelfs opzijn
lekkere roode lippen en at, zooveel hij wilde. Toen
zij alles ophadden, zeide hij tot hen: "De groote
man heeft het ons gestuurd. Hij is onze vriend.H
Terwijl nu de heerlijke cederrook van het kampvuur opsteeg, om den ochtendhemel zijn groet te
brengen, de vogels zongen, en de bijen zoemden,
schoof Kleine Broer de afsluitboomen van de kraal
weg, en alle schapen liepen er schielijk uit, om
gretig hun dagelijksche jacht op gras te beginnen.
Moeder kookte op het kampvuur water, voor
de roode verfstof, die ze van de factorij had meeVan Indianenjongen tot Medicijnman. 2
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gebracht. Haar witte weefgaren had ze al gekrompen
in het heete water en het rondom de hogan gewonden, om te drogen. Omdat zij vooraf haar weefgaren, dat ze zelf spon, deed krimpen, hield een
kleed, dat zij gemaakt had, goed zijn vorm, aIs
het gewasschen werd. Van aIle vrouwen maakte
Moeder de mooiste kleeden.
Vader was bezig mexicaansche zilveren munten
te smelten in een smeltkroes van klei. Hij goot het
gesmolten metaal in een vorm, dien hij van zandsteen had gebeiteld. Hij had den vorm met schapetalk ingevet, voordat hij het gesmolten zilver er'
ingoot. Hij maakte een armband voor Kleinen
Broer. In het midden zou een diepblauwe turkoois
gevat worden en aan beide zijden van den steen
werden vlinders gegraveerd. Vader was een heel
knap zilversmid.
Groote Broer was gaan konijnen schieten en
Kleine Broer moest met de schapen weg. Elken
dag moest hij verder van huis trekken, want zoo
langzamerhand verdween het gras door al die hongerige schapen. De kleine schaapherder ging hooger het ravijn in, dan hij nog ooit geweest was.
Hij kwam aan de plek der kromme rotsen,
waar het gedrochtelijke steenen yolk in kringen geschaard zat. Zij zaten om een steenen vuur met
steenen vlammen en aIles was doodstil. Kleine
Broer wist weI, dat sommige dier kolossale kromme rotsen eens reuzen geweest waren, die al moordend het land door trokken.
Hij had al eens hooren vertellen over de twee
prachtige kinderen van den zonnedrager, die ter
aarde waren gedaald om de Navahots te redden
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uit de handen der booze reuzen. Hij wist, dat de
zonnedrager zijn zoons bliksemwapens had gegeven, en dat ze donderkeilen naar de reuzen
hadden geslingerd, om ze te verslaan.
Kleine Broer had veel ontzag voor de kromme
rotsen. Hij liet de schapen grazen aan hun voet,
maar zelf zou hij er niet over denken, op een
alleenstaand rotsblok te klimmen. Hij keek naar de
vogels, die om hen heen vlogen, en vroeg zich af,
of er ook arendsnesten zouden zijn hoog in de
armen der rustige steenen reuzen.
Hij wist, dat het adelaarsvolk ergens in het diepe,
diepe blauw woonde, hoog boven het aardevolk.
Ook voor de arenden had hij veel ontzag, daar hij
wist, dat ze op hem konden neerkijken en zoo alles
konden zien, wat hij deed. Hij was buitengewoon
eerbiedig in zijn gedachten over het adelaarsvolk,
dat even machtig leek als de zon, die zoo vurig
op de vreemde, onheilspellende vormen der steenen
reuzen kon neerschijnen.
Terwijl in het middaguur de schapen 100m graasden, rustte Kleine Broer in de schaduw van de rotsen. Hij kon het zingen van den wind door het
ravijn hooren. Het windvolk was in den zomer
altijd vriendelijk. Zij speelden met losse rotsmossen, rolden ze verder en verder en lieten ze dan
zich rustig verschuilen in kleine holten onder aan
de klippen. Zij dansten in spiralen in den zonneschijn en soms lichtten zij den rooden band van
Kleine Broers hoofd op en joegen dien naar de
losse mosplantjes toe.
De kleine baas voelde zich heel lui, nu hij zoo op
den grond lag met zijn handen onder zijn hoofd. Hij
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voelde zich droomerig en dommelig, terwijl de wind
door het ravijn murmelde. Hij luisterde naar het lied
van den wind en spoedig meende hij te verstaan:
"Kijk eens· omhoog, Kleinkind, kijk eens omhoog, Kleinkind!tt
Hij keek op, keek heel hoog omhoog tot den kam
der vreemde rotsgevaarten, en daar zag hij Geelsnavel, den arend. Op de zonnestralen was hij uit
de hlauwe verten hierheen gezweefd en rustte nu op
den top van een der rotsen, even stil als de rotsen
zelf. Alles was stil. De wind hield op met zingen,
de mosjes lagen rustig, en zelfs de schapen hleven
roerloos staan voor de majesteit van Geelsnavel.
Hij hewoog geen veer. Met zijn scherpe arendsoogen, waarmee hij zonder knipperen recht tegen
de zon in kon kijken, zag hij op Kleinen Broer neer.
Ook Kleine Broer lag heel, heel stil omhoog te
kijken. Hij voelde zich klein, aardsch, en vol ontzag, 0, zoo vol van groot ontzag! Hij was niet
hang voor Geelsnavel, en hij verlangde ook niet
naar Moeder, zooals wanneer de donder sprak.
Hij keek alleen maar roerloos omhoog en Geelsnave! keek omlaag, maar heiden wisten, dat er
iets ging geheuren •••
Kleine Broer herinnerde zieh, dat hi; zi;n yolk
voor de arenden vallen werden gezet met konijnen
als lokaas. Hi; wist, dat een Navaho een arend,
dien hi; in een val gevangen had, nooit doodde,
maar slechts de zachte donsveeren en zi;n staartveeren uittrok, en hem dan weer liet wegvliegen.
Medici;nmeesters hadden de veeren noodig, om
ze rondom de zandteekeningen van de zon te zetten
en ook voor het masker van den god van den
20

dageraad. Kleine Broer wist, dat de medici;nmeesters werke1ijk die veeren maesten hebben, maar
toch had hij lievert dat er geen ade1aars gevangen
behoefden te worden.
Hij hoopte, dat nooit iemand Geelsnave1 zou
vangen. Gee1snavel keek op hem neer en deed hem
allerlei dingen inzien, op dezelfde wijze als de
sterren, de regenboog, de wind, en ook de groote
man met zijn glimlach, hem wijzer maakten.
Juist, toen hij verlangde en hoopte, dat de adelaars altijd in vrijheid zouden leven, stroomden
helder licht en prachtige kleur als uit den heme1
omlaag. Gee1snavel verhief langzaam zijn wieken
en besteeg de stralen der zon. U it het diepe
blauw van de lucht klonk zijn blijde roep; hi;
wuifde met zijn vleugels Kleinen Broer toe en was
spoedig uit het gezicht verdwenen.
Langzaam dwarrelde iets uit de verre hoogten
door het warme zonlicht naar omlaag. Het kwam
steeds dichterbij en viel voor Kleine Broers voeten.
Hi; raapte het op,en klemde het aan zijn borst.
Het was een staartveer, die Geelsnavel hem gezonden had. Hi; hield haar aan zijn lippen en blies
er viermaal over. Toen verborg hi; haar in zijn kie1.
Hij zou er stil op passen. Hij wilde niet, dat iemand
zou weten, wat er gebeurd was; zelfs Moeder of
Oom niet, nag niet.
De veer was recht uit den hemel op hem afgekomen. Op een zonnestraal had Geelsnavel hem
die gestuurd. Als hi; ze noodig had, zouden er
nog meer komen. Hi; was er zeker van, dat ze hem
zouden gezonden worden, alti;d, als hi; ze noodig
had, want Geelsnavel was zi;n vriend.
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HOOFDSTUK III
VOORJAARSSTUIFMEEL
Groote Broer, op zijn hit, had niet langer geduld met den muilezel, dien hij voor zich uit
trachtte te drijven. Hij kwam op zi;n hit uit de
droge rivierbedding tegen den hoogen kant oprijden. Hij ranselde den burro met een stok, maar
halsstarrig bleef deze halfweg den rand der bedding
staan. De twee watertonnetjes, die aan beide zijden
van het zadel afhingen, waren vol met modderig
alkalisch water uit de beek. De muilezel verkoos
niet, den steilen oever te beklimmen. Groote Broer
had hem eerst vriendelijk gepaaid, hem toen een
beet;e geduwd met zijn stok, totdat hij zijn goede
humeur kwijt was. Nu riep hi; kwaad:
"Ji; adderengebroedl Ji; uitvaagsel van het uitvaagsel! Vooruitl VooruitI H
De ezel ging niet vooruit. Hi; flapte alleen minachtend een van zi;n lange ooren heen en weer.
Groote Broer was buiten zichzelf I Hi; had al een
hekel aan water halen. Dat was beneden zi;n waardigheid. Weer bewerkte hij den rug van den burro.
Weer vloekte hij : "Stomkop uit het hongerland I
Ik zal je weI krijgen I Ik zal je welleeren loopen Itt
Hij gaf zijn hit de sporen en reed weer naar de
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beek terug, waar tusschen de rotsen een gehavende
;eneverbes groeide. Hij plukte wat tak;es af, en
kauwde die zorgvuldig en bedaard fijn. Toen reed
hij tot voor den koppigen ezel en ernstig en plechtig
spuwde hij het dier het sap van den jeneverbes op
den kop.
Het dier maakte een zijsprong en een losgeraakte
rotssteen, die langs de helling omlaagrolde, plonsde
in het ondiepe stroompje. De burro verloor den
steun onder zijn pooten en had geen keus meer.
Hij ging vooruit.
Geleidelijk zakte Groote Broers verontwaardiging en terwijl hij door het kreupelhout verder
reed, mocht hij de innerlijke kalmte ervaren, die
uit geloof geboren wordt. Nooit had voor hem de
kracht van den jeneverbes gefaald.
Het was nog maar een mijl tot het kamp. Hij
kon zijn broertje met de schapen van den zandsteenen klip af zien komen. Hij wuifde hem toe,
en toen hij dicht genoeg bij was, om verstaan te
worden, zei hij: "Jeneverbessap geeft snelheid aan
de beenen. Ons volk is wijs in zijn leeringen. Als
iets niet verder wil, spuw het dan jeneverbessap
in het ge1aat. tt
"Wat gebeurt er dan?tt vroeg Kleine Broer.
nHet gaat verder, het beweegt. Denk er maar
om: jeneverbessap is een sterkwerkend toovermiddel voor beweging.tt
"Ik zal het onthouden,tt zeide de kleine jongen
en keek vol trots en bewondering naar zijn grooten
broer op. Hij vond hem haast zoo knap als Oom.
Altijd zou hij om dat jeneverbessap denken.
Nadat de beide jongens thuis waren gekomen
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en hun godsdienstige liederen voor dien dag gezongen hadden, snelde de kleine jongen naar een
grot, niet ver van de hogan. Daar bewaarde hij zijn
schatten. Hij had er weI niet zoo veel, maar zij
waren heel kostbaar. In de hogan was geen plek,
om dingen in te bewaren. Als Moeder haar turkooizen halsketting afdeed, groef zi; een kuiltje in
den zandigen vloer, legde de kralen er in, en bedekte ze met haar eigen schapevacht.
Niemand zou er over denken, aan Moeders turkooizen te komen, maar Kleine Broer zou zi;nschatten nooit ergens neerleggen, waar iedereen ze kon
vinden. Om te beginnen zou niemand weten, dat
het schatten waren. En dat was nog het ergste.
Zijn geheime grot in de klip kon hi; aIleen bereiken, door hoven op een groot rond rotsblok te
klimmen. Van dat r()tsblok af kon hij juist bij den
vloer van de grot komen, waarvan de opening zoo
klein was, dat hi; er alleen in kon gaan, door er
zich op zijn buik liggend in te wringen. Als hij er
maar eenmaal in was, kon hij rechtop zitten, zonder
zijn hoofd te stooten en met zijn hand een kleine
richel bereiken, waarop hi; zijn schatten neergelegd had.
Hij was heel blij met zijn nieuwe buit. Hij zei
bij zichzelf: "Vandaag zal mijn voorraad een groote
aanwinst kunnen begroeten!tt
Hij nam zijn rood en hoofddoek af, en streek dien
op den vloer glad. Toen nam hij uit zijn kieltje de
arendsveer, die Geelsnavel uit het azuur omlaag
had doen dalen. Zorgvuldig wikkelde hi; haar in
de roode bandana. Liefkoozend bracht hij den doek
aan zi;n lippen en blies er vier maal over, voor
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hij hem op de richel achter in de grot legde. Hij
plaatste er een stukje steen op, om het goed vast
te leggen.
Dit was een heel gewichtige plechtigheid voor
Kleinen Broer. Hij dacht aan Geelsnavel, zijn sterken nieuwen vriend, die ergens in de lucht leefde,
ver buiten het bereik van menschenoogen.
Hij dacht aan al zijn vrienden. Van allen had hij
gedachtenissen; van de sterrekinderen blinkend
mica, van den wind had hij vier stukjes versteend
hout. Zij waren aIle vier verschillend van kleur.
Een was er wit, een ander grijsblauw, een geel, en
een zwart.
Kleine Broer bewaarde het witte stukje aan den
oostkant van de grot, het blauwe aan den zuidkant,
het gele aan de westzijde, en het zwarte aan de
noordzijde. Dat moest vooral zoo, omdat dit de
kleuren zijn, die bij elk der vier windstreken
hooren. Oom had hem dit eens uitgelegd, en hij
had het nooit vergeten.
Hij hield van zijn stukjes versteend hout, omdat
de sterke stormwind ze voor hem opengelegd had
in het zand en omdat ze glad waren en zulke mooie
kleuren hadden.
Misschien hield hij van dien eenen steen, dien
het yolk der roode mieren hem gegeven had, nog
wel het meest. Het was een donkerroode granaat,
waar hij doorheen kon kijken. En de roode mieren
waren nog wel zoo' n vreeselijk volk! Meestal vermeden de Navaho's mierenhoopen, en daar hadden
ze hun eigen gegronde reden voor. Kleine Broer
kende deze reden, en liep nooit aI te dicht langs
een mierenheuvel.
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Eens viel een teer lammetje, dat moe was van
de heete zon, languit neer op een mierenhoop.
Kleine Broer snelde toe, om het op te helpen. Hij
droeg het uitgeputte diertje naar de moeder. Toen
hij het op den grond zette, yond hij den mooien
rood en steen tusschen de wol zitten op den rug
van het lam. Daar had het mierenvolk hem gestopt.
Zij hadden hem omhoog gehaald uit de onderwereld
met al het andere grint.
Kleine Broer had daarvan nog nooit wat aan
iemand verteld, omdat zijn yolk bang was voor
mieren, maar hij wist zeker, dat de mieren het
schaapje dien rooden steen toegedacht hadden en
daarom bewaarde hij hem bij zijn andere schatten
in de grot.
En, - waarin denkt ge, dat hij hem bewaarde?
In een klein aardewerkkommet;e!
Hij had die kom in het ·zand gevonden na een
harde regenbui. Zijn vrienden, de wolken, hadden
die gestuurd. Op den mooien witten bovenkant
waren met zwarte lijnen wolkenvormen geteekend.
Zijn vrienden waren zoo vriendelijk voor hem;
hij zat graag aan hen allen te denken. Hi; herinnerde
zich de lekkere aardbeien-jam, die de groote man
hem gegeven had. Hi; bekeek het etiket van het
blik, dat hij bewaard had. Er stonden roodgekleurde bergen op geteekend. Hij dacht tenminste,
dat het bergen waren. Mogelijk waren het mierenheuvels. Hi; had nog nooit een aardbei gezien, dus
hoe kon hij weten, dat het aardbeien waren op het
papier? Het was het mooiste aandenken, dat hi;
tot dusver van den grooten man had, en hi; legde
het in de kleine aardewerkkom met de wolken.
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Terwijl hij in zijn schattengrot zat, had hij juist
het gezicht op den oostelijken hemel. De lucht
had zoot n kleur als de roode steen, wanneer hi;

dezen tegen het licht hie1d. Hij dacht, dat de hee1e
aarde weI een roode steen kon lijken voor de zon,
om door te kijken, vlak voor zij onderging in het
westen. Waarschijnlijk was het we1 zoo. Hij kon
tenminste geen enkele reden vinden van niet. Om
twaalf uur ts middags was de lucht een groote
turkooizen bol. Dat wist hij zeker, en ts nachts
was het een zwarte git, overal met schitterende
sterren versierd.
Kleine Broer was nieuwsgierig, of Vader zijn
armband al afhad. Hij wilde naar de hut terug,
om eens te kijken. Dat zou zijn gedachtenis aan
Vader zijn en ook aan de blauwe lucht, omdat
turkoois bij den heme1 hoorde.
T oen hij bij de hogan aankwam, had de zon
opgehouden, door de robijnroode aarde te kijken
en nu was alles grauw.
Het was prettig, binnen te zijn voor het avondeten. Moeder had heerlijk gestoofd konijn en maiskoeken, waarvan hij zoo veel hield. De koekjes
waren in de tinnen pan gemaakt, die van de factorij
was meegebracht.
Na het avondeten paste Vader den armband om
Kleine Broers pols. Hij zat uitstekend en ieder
was er blij om. Vader kon toch zulke prachtige
dingen maken met zijn handen! Hij kon niet mooi
vertellen, zooals Oom, maar zijn zilverwerk deed
den jongen denken aan het maanlicht over de
schapeweiden.
Den volgenden morgen was het nog rnooier weer
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dan den vorigen dag en na het ontbijt talmde ieder
lang bij het vuur. Nu Vader den armband afhad,
had hi; geen lust meer om iets uit te voeren. Moeder maakte geen haast om aan het weven te gaan.
Zi; keek lachend naar kleine Zus, die in het zand
speelde. Groote Broer vond, dat hij weI eens naar
de factori; kon rijden. Hi; had nog wat meer
patronen voor zijn geweer noodig.
AIleen Kleine Broer moest voortmaken, want
de schapen blaatten aI, om uit de kraal gelaten te
worden. Hij vond het niet vervelend, want misschien zou hi; vandaag nog meer avonturen beleven.
Zelfs al gebeurden die niet,zou het hem toch weI
goed zijn, want hi; had zooveel om over te denken!
AIleen al het zien van de grazende schaap;es
deed hem denken over het gras, en hoe het groeide
na den regen. Hi; dacht ~an de graswortelt;es
onder den grond. Hij dacht over de zaadjes onder
den grond, hoe zij wachtten op den regen, om ze
te bevochtigen en te doen zweIlen, zoodat ze konden ontkiemen tot bladeren en wortels.
Wat waren· groeiende dingen toch wonderbaarlijk! Zij dronken graag water, net als de menschen.
Hij vroeg zich af, wat ze weI aten. Waarschijn1ijk
hadden alle w()rtels diep in den grond hun voedsel.
Het was grappig, je aile plantenwortelt;es voor te
stellen, als ze in de rondte zaten te eten. Planten
liepen niet, zooals menschen, maar enkele planten
probeerden het weI. Daar had je nu de pompoenranken. Die trachtten steeds weg te loopen.
Twee dingen had hij opgemerkt: alles hoven de
aarde groeide omhoog naar de zon, en dingen onder
de aarde groeiden omlaag naar het water. Hij had
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wei eens wat over het onderwater-volk gehoord,
zooals visschen en slangen.
Terwijl Kleine Broer over deze geheimenissen
nadacht, dreef hij 'de schapen een pad op naar de
bergweide. Zij waren a1 bijna bovenaan en hadden
bijzonder lekker gras gevonden tusschen de heesters. Kleine Broer bemerkte, dat a11erlei al begon
te bloeien. Vlinderlelies en roode bloemen met
pluimen keken naar hem.
Uit een le1ie vloog een dikke hommel, geel van
al het stuifmeel. Kleine Broer zou weI eens willen
weten, of misschien het hommelvolk net als· de
Navahots het stuifmeel verzamelde voor godsdienstige plechtigheden. Hij zag den hommel weer
naar een andere bloem gaan.
Zijn pootjes zette hij in het stuifmeel, zijn handjes duwde hij in het stuifmeel, zijn kopje stak hij
diep in het stuifmeel. Hij volbracht de plechtige
handelingen, die Spinnevrouw aan de kinderen
der zon voorschreef. Kleine Broer yond het heel
interessant en onwillekeurig zei hij tot den hommel:
"Je voeten zijn stuifmeel, je handen zijn stuifmeel, je lijfje is stuifmeel, je geest is stuifmeel, je
stem is stuifmeel. Het spoor is schoon. Wees stil r t
Zoodra hij det:e spreuk, die bij deze plechtige
handeling behoort, had uitgesproken, vloog de
hommel recht op zijn hoofd af. Kleine ijroer hield
zich doodstil, benieuwd, wat er nu gebeurde. De
hommel had zijn met stuifmeel bepoederde pootjes
op het zwarte haar van den knaap neergezet. Hij
had er in een kring op rondgeloopen, en was toen
zoemend weggevlogen.
Kleine Broer vroeg zich af, waarom hij zich dien
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dag zoo bijzonder gelukkig voelde. Hij wist zelf
niet, dat hij een gouden kring van stuifmeel op
zijn hoofdje had. Dat kon aIleen het hemelvolk
zien, als het naar beneden keek.
De vogels zongen mooier, als zij over hem heenvlogen. Elk levend wezen scheen in vollen vrede met
alles en allen. Helkleurige vlinders spreidden hun
vleugels over de lelies uit. Kleine Broer hield zijn
nieuwen armband hoog in de lucht, om te zien, of
de turkoois even blauw was. De kleuren stemden
zoo goed overeen, dat de turkoois wel een stukje
van de lucht leek, dat in zilver gevat was. De zonnedrager zag op zijn gang naar het oosten het kleine
handje, dat zich tot hem ophief, en zeide vol
vreugde:
"De kinderen der aarde zijn werkelijk in schoonheid herboren. tt
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HOOFDSTUK IV
EEN NIEUW LIED
Kleine Broer en Oom waren er in geslaagd, de
paarden hij elkaar te drijven. De groote man van
de factorij werd binnen enkele dagen verwacht,
om ze te keuren, en uit te zoeken, welke hij wilde
koopen. Nu moesten de stieren hij elkaar gezocht
worden. De kleine Navahojongen behoefde de
schapen dien dag niet te hoeden, opdat hij Oom
kon helpen. Zij reden op hun hitten een nauwe
rotsachtige hergengte door en speurden scherp
om zich heen naar een rood- en witgevlekt stierkatf, dat niet te vinden was. Er waren sporen te
zien naar een poel. In het vochtige zand naast het
water vonden ze nieuwe sporen, voetsporen van
een hergleeuw, een poema. Oom zeide:
"Het zachtvoetig opperhoofd is aan het jagen
geweest. Hij is een goed jager en wordt groot en
dik van ons vee."
Kleine Broer hoopte maar, dat zijn katf niet meegeholpen had, om het zachtvoetig opperhoofd
zoo te doen groeien. Toen het nog maar een heel
klein kalfje was, had Oom het hem at gegeven.
Hij had het zien groden en was trotsch op zijn
hezit. Hij vroeg aan Oom, of zij jacht zouden
maken op den poema.
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"Neen, mijn kind, het is een der lievelingsdieren,
die de turkooizen vrouw ons geschonken heeft.
Het is beter, hem zijn eigen spoor van schoonheid
te laten volgen."
"Oom, waar woont de turkooizen vrouw?"
"Op een eiland in het breede water van het
westen. Daar wacht zij elken dag in haar turkooizen
huis op haar echtgenoot, die de zon draagt."
"En wat doet de zonnedrager met de zon, als
hij in zijn huis in het westen aankomt, Oom?"
"Hij hangt die op een turkooizen haak aan den
turkooizen muur van het turkooizen huis der turkooizen vrouw. AIs de zonheen en weer wiegelt
tegen den muur, gaat het: "Tla, tla, tla, tla!"
Als de zon weer stilhangt, steekt de zonnedrager,
terwijl hij op den vloer zit te rusten, met het zonnevuur zijn pijp aan. Hij kan niet te lang rusten, want
elken morgen moet hij van het oosten af het uitspansel weer langs, met de zon op zijn Iinkerschouder/t
"Ik zou graag eens naar het breede water in het
westen toegaan, Oom. Ik zou graag het turkooizen
huis zien en vooral de turkooizen vrouw.tt
Zoo babbelden zij beiden onder het rijden. Zij
volgden een smal watertje, dat zijn weg zocht onder
het fijne groene kantwerk der varenblaadjes. Het
pad, dat hun hitten volgden, was smal en dichtgegroeid. Kleine Broer vroeg zich af, of het weI
een pad was, zoo vol lag het met losse steenen.
Hi; was bIij, dat hij met Oom had mogen meerijden. Oom was een medicijnman, die alles wist
over het zalige volk, dat in deze streek woonde,
voor de Navahots er kwamen. Dat was het volk,
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Een oogenblik hielden zij stil in het zonlicht .. " (bladz. 36)

dat zijn rotswoningen in de klippen gebouwd had.
Te oordeeIen naar alle gebroken stukken aardewerk, die over de streek verspreid lagen, moest het
weI een ijverig yolk geweest zijn. De oude potten
waren met zwart op wit of rood geschilderd en de
patronen waren bij de Navahots niet gebruikelijk.
WeI maakten Navahomoeders ze nu soms na in
haar weefwerk.
Oom had Kleinen Broer weI verhalen verteId
over het vroegere yolk en hij kende de geschiedenis
van den jongen, die een nieuw lied wilde bedenken.
Hij wist, dat de knaap over een regenboog bij het
huis van den dageraad was gekomen. Kleine Broer
had het huis van den dageraad en het huis der
avondschemering gezien, zoo hoog, dat iedereen
weI wist, dat zij alleen langs een regenboogpad
bereikt konden worden.
Kleine Broer vroeg zich af, of er ook steenen
huizen van het vroegere volk zouden zijn op de
plek, waar ze nu reden. Oom was nooit eerder zoo
ver de kloof ingereden. Wellicht was er nog nooit
iemand geweest. Het was er heel woest. Er was
geen pad meer en zij waren weI genoodzaakt bergopwaarts te rijden door het kreupelhout en over
los gesteente. Zij keken nog steeds uit naar het
verdwaalde kalf.
Zich een pad banend door de struiken, kwamen
zij onverwacht aan een open plek. Daar vonden
zij, aan den voet van een klip, een waterbron. Deze
voedde het stroompje, waarlangs zij waren gegaan.
Kleine Broer kon zijn oogen bijna niet gelooven,
toen hij zijn eigen rood-en witgevlekte stierkalf zag
staan drinken aan de bron.
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 3
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"Oom,tt Buisterde hij, "het zachtvoetig opperhoofd heeft mijn stierkalf niet verslonden. tt
"Dat is goed, mijn kind. Ik zal het een lasso
omwerpen en we zullen het meevoeren naar de
kraa1. tt
Terwijl Oom den stier bond, reed Kleine Broer
het einde van deklip om. Hij vond deze streek
zoo mooi met haar rotsen, bergen en boomen. Hij
voelde zich innerlijk opgetogen en gelukkig, ;uist
als toen de inwi;dingsplechtigheid plaats had. Hi;
zou ook graag .een nieuw lied maken.
Plotseling werd de stilte in de bergen verbroken
door een vreemdsoortig ge1uid, als van hoefgetrappel op steen. Toen Kleine Broer in de richting van
het ge1uid keek, zag hij een geweldig groote ronde
grot in den bergwand, waarin zich vee1 kleine
steenen kamers bevonden, in ijle blauwige schaduw
gehuld.
Nog steeds hoorde hi; het trappelende, kletterende geluid, en••• daar zag hij in het licht van een
zonnestraal op den vloer van de grot zeven slanke
wilde herten springen••• Een oogenblik hie1den zij
stil in het zonlicht en daarna sprongen en dansten
zij verder op den steenen vloer en verdwenen uit
het gezicht tusschen het struikgewas voor de grot.
Alles werd weer stil, behalve Kleine Broers
hartje.
Dat klopte onstuimig en in zijn hoofd dreunden
woorden, die tot uiting wilden komen. Hij voelde,
dat hij een nieuw lied bedacht had. De woorden
welden hem over de lippen, als de zang bij de
blauwborstjes.
Hij zong dit:
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"In het warme zonlicht dansten
Hertjes, rank van horen, slank van voet.
Dansten bij hun huis vol schaduw
Rank van leden, slank van voet."
Toen reed hij naar Oom terug en fluisterde:
"Het hertenvolk! Ik zag hen hun huis binnengaan. tt
Oom keek het kind aan. Zijn groote bruine
oogen waren wijd open. Hij ademde snel en beefde.
Oom begreep, dat er iets gebeurd was. Waarschijnlijk was het kind gezegend met een visioen. Dat
was goed. Zoo zou er een machtig medicijnman
uit hem groeien, als hij visioenen had. Oom sprak
het kind toe:
"Het is heel goed zoo,mijn kind. Wij zullen
naar de hogan terugkeeren. Vanavond mag je ons
over het hertenvolk vertellen. tt
Bij het terugrijden en het meevoeren van het
stierkalf was Kleine Broer heel bedaard. Hij had
de zekerheid, de woningen van de oude volkeren
gezien te hebben. Dien avond zong hij in de
hogan bij het vuur zijn nieuwe lied voor Oom,
die zeide:
"Het is een nieuw lied. Ik hoorde het nog nooit
te voren. Nu moet jeeen nieuwen naam hebben.
Ik zal je Kleinen Zanger noemen. Omdat het
hertenvolk voor je gedanst heeft, zal ik je hun
liederen leeren. Er zullen heel wat jaren noodig
zijn, om ze aIle te leeren. Pas als je een man bent,
zal je ze aIle kennen. Over vier dagen beginnen we.tt
Niemand geloofde, dat Kleine Broer een echte
grot had gezien met echte woningen. AIleen de
groote man geloofde het, omdat hij wist, dat al
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het tooverachtige en wonderbaarlijke kon bestaan,
en bestond, in het land der Navahots. Daarbij
bezat hijeen foto van de groote grot met aIle
huizen. Hij had die nooit aan iemand laten zien,
omdat ook hij graag het hertenvolk in het zonlicht
zag dansen, en hij wist, dat zij dit nooit deden,
als rumoerige menschen met geweren en proviand
bij hun woningen kwamen kampeeren. Hij en
Kleine Broer bewaarden dus samen het geheim.
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HOOFDSTUK V
EEN VRIEND IN NOOD
"Maar Grootvader, ik kan het prikkeldraad niet
betalen."
"Hoe kan dat, kind, ik heb je toch immers zes
pesos voor je mais gegeven?"
"Maar Grootvader, ik ben zoo arm. Een muisje
heeft een gat in den moccassin van mijn vrouw
geknabbeld 1"
De groote man keek stomverwonderd van zijn
lessenaar op: welke verzinsels zouden die Navahots
nu verder nog uitvinden?
"Zoo zoo, dus dat muisje beet een gaatje in je
vrouws laars, en ••• wat gebeurde er verder?"
"Toen moest ik een medicijnman laten komen
en hem betalen, om voor haar te zingen. Een
kwade tref zootn muis te hebben, die in een
moccassin hapt."
"Het was zeer zeker een leelijke tegenvaller,
Hasteen, een lee1ijk geval voor iedereen."
"Dus u ziet, Grootvader, nu is er geen geld om
het draad te betalen."
De Navaho was heel ernstig. Hij had vijftien
mijl gereden met de mais en moest het prikke1draad mee terugnemen, om zijn veld af te rasteren.
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Zi;n vrouw had hi; bij zich. Zij had een kleedje
te koop. De handelaar woog het en betaalde contant. Zij was van plan geweest, haar turkooizen
armband in te lossen, die voor den winter verpand
was. Maar als haar echtgenoot het geld noodig had
voor het prikkeldraad, dan moest het daar maar
voor dienen. Zij gaf het aan den grooten man
en zei: "Is er nog genoeg over om er ook koffie en
suiker voor te koopen?"
"Neen,'t antwoordde deze, "er is niet genoeg."
"Wanneer koopt u het vee, Grootvader?" vroeg
de Navaho.
"Morgen ga ik op weg. Ik ga eerst naar het land
langs de droge rivierbedding.t t
"Ik heb maar twee stieren, Grootvader, wilt u
er morgen naar komen kijken?"
"Dat kan ik pas zeggen, als het morgen is.t t
Toen het morgen was, reed de groote man de
droge rivierbedding door met zijn auto. Als hij
eens even niet rookte, zong hij flarden van liedjes.
Het waren ouderwetsche liedjes, zooals:
Zeg, liefste, zeg,
Denk jteens aan mij,
Al ben tk ver weg?
Soms kon hij opeens een Navaholied uitgalmen,
dat klonk als het gehuil van een prairiehond. Hij
reed snel, maar zijn stuur was gedwee onder zijn
vaste hand en zijn helder hoofd. Bij een groepje
ceders stopte hij en sprak een jongen Navaho aan,
die zijn paard trachtte op te vangen.
"Ik zal je eens helpen, mijn zoon.'t
Met zijn wagen dreef hij het paard terug naar
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den eigenaar, die de teugels greep, en zich op zijn
rijdier zwaaide. De jonge man reed tot naast den
wagen van den grooten man en zei:
"Grootvader, ik moet een dollar hebben, want
ik heb honger.tt
De groote man overhandigde hem een dollar.
De Navaho nam dien aan en zei toen met een
innemenden glimlach:
"Het spijt me, dat ik niet om twee dollars gevraagd heb, Grootvader."
De groote man lachte even innemend terug
en zel:
"Ik zou je er geen twee gegeven hebben, mijn
jongen.tt
Toen reed hij door, lachend over de manieren
van dit bruine volkje, waarmede hij het zoo uitstekend kon vinden.
In het kamp, waar Kleine Broers familie woonde,
was Moeder bezig geweest met het verven van haar
wol. Garen en bundels ongekaarde wol lagen op
de rotsen te drogen.
Er was een beetje roode verf over en daar had
Kleine Broer een halfvolwassen schaap in gedoopt.
Hij had het gedaan, om Zusje aan het lachen te
maken en zij lachten beiden, toen de auto van den
grooten man achter de rotsen uitkwam, die hun
kamp beschutten.
Het rose-gevlekte schaap stond onnoozel naar
den auto te staren, terwijl Kleine Broer Zus vastgreep, en meetrok de hut in. Hij had nog nooit
eerder een auto op gang gezien. Dezen wagen had
hij weI zien staan bij de factorij, maar nu bezocht
de groote man voor het eerst hun hogan.
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Kleine Broer riep opgewonden tegen zijn moeder:
"De groote man! Hij is in zijn wagen zonder
paardenr t
De handelaar voegde zich bij het gezin in de
hut, waar zij allen op den vloer zaten, gastvrij en
voorkomend.
Moeder verliet haar weefgetouw, om het vuur op
te rakelen en nieuwe koffie te zetten.
"Ik zou wel schapevleesch lusten, Zuster,H zeide
de groote man.
Moeder legde eenige schaapscoteletten boven de
kolen om ze te roosteren, terwijl Vader met den
gast praatte. Zij spraken niet dadelijk over koop
en verkoop. Bij de Navahots behoort het niet tot
de goede vormen ineens tot de zakelijke aangelegenheden over te gaan.
Kleine Broer zat heel rustigjes den grooten man
gade te slaan, terwijl deze sprak. Het was nu de
tweede keer, dat hij hem zag en hij vond hem even
aardig als te voren. Nadat ieder schapebout en
geroosterd brood had gegeten, ging de groote man
naar zijn auto en bracht een meelzakje vol appelen,
zoete biscuits en tabak mee. Hi; gaf de tabak aan
Vader en de biscuits aan Moeder. T oen stak hij
Kleinen Broer met een vriendelijk lachje een appel
toe. Hij glimlachte altijd, als hij iets weggaf.
Doordat Kleine Broer zoo verlegen was, kon hij
niets zeggen. Hij keek aIleen maar net zoo naar den
grooten man, als hij naar Geelsnavel opgezien
had. De lach deed hem zich zeker gevoelen van zijn
vriend.
Terwijl hij zijn appel opat, gingen de twee
mannen naar buiten, om het vee te bezichtigen.
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De groote man koos uit, wat hi; wenschte en zeide
Vader, ze binnen een week naar de factorij te
drijven. Hij gaf iedereen de hand~ en stapte in zijn
auto. Hij moest naar het volgendekamp om de twee
stieren te bekijken van dien man met de muis en
den moccassin.
Tot zijn verrassing kon hij zijn wagen niet op
gang krijgen. "Een klein gebrek aan den motor,"
dacht hij, toen hij er uit stapte, om de motorkap
op te lichten. Hij kon geen gebrek ontdekken, maar
verdeed er tien kostbare minuten aan en kon toen
den motor nog niet op gang krijgen.
Kleine Broer sloeg elke beweging aandachtig
gade. Hij wist, dat de groote man iets had, dat hem
hinderde: Hij lachte niet. - De kleine baas dacht
erg ingespannen na. Een vriend behoorde een
vriend hij te staan. De groote man kon zijn auto
niet in beweging krijgen. Bliksemsnel doorschoot,
wat Groote Broer hem verteld had, zijn herinnering.
"Als een ding niet vooruit wil gaan, moet je het
sap van een ;eneverbes in zijn gezicht spuwen."
Zonder een oogenblik te aarze1en, sne1de hij op
den boom toe, waaraan Vader altijd zijn paard bond.
Hij kauwde een twijgje van den jeneverbes uit,
en toen hij een flinke mondvol sap had, ging hij
stoutmoedig voor den radiator staan en spuwde
ernaar. Onmiddellijk sloeg de motor aan.
Iedereen stond verbaasd. Niemand wist, wat er
gebeurd was.
De groote man zeide: "Zoo gaat het altijd met
een auto. Als men doet wat moet, is hij weerspannig, en dan, opeens, als hi; het zijn tijd vindt,
- doet hij het/'
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Kleine Broer sprak geen woord, maar hi; wist,
dat hi; de wonderbaarli;ke kracht van jeneverbessap
had bewezen. - De auto tufte uit het gezicht en
Kleine Broer voelde -zich zoo uitgelaten blij, dat
hij het rose-geplekte schaapje opjoeg over een
heuvel en weer terug.
Zusje, dat al een beetje kon loopen, lachte zoo
erg, dat ze languit neerviel in het zand, juist toen
Broer en het rose schaap weer bij de hut kwamen.
Moeder tilde haar op en lachte ook.
Al gauw was ieder aan het lachen en niemand
wist, hoe het eigenlijk begonnen was. Zelfs het
rose schaapje deed mee en lachte: "Be, be, betH
De burro viel in met zijn ge-"hiehaH, en de
vlaamsche gaai in den jeneverbes schreeuwde
luidkeels. Alles kwam van dat spuwen met jeneverbessap en dat was ook heusch genoeg, om wie dan
ook aan het lachen te maken!
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HOOFDSTUK VI
DE EERSTE, DIE SPINNEN KON
De grijze tijgerkat lag languit in het zonnetje
boven op Moeders hut. Zij sliep, maar leek wel
erg aan het droomen te zijn, want elk oogenblik
trilden haar snorharen of kwispelde haar gestreepte
staart een beetje. Mogelijk droomde zij van kleine
Zus, en van de vork, die dat kindje in haar rug
probeerde te priemen, voordat zij zich op dat
veilige plaatsje terugtrok, door een sprong op
het dak.
Mogelijk ook droomde zij over de groote spin,
die zij gezien had, toen zij jacht maakte op veldmuizen. Die spin had een huisje in den grond
met een deur op hengsels. Tijgerkat had nog nooit
zoo' n dikke spin gezien. Daar de kat nu eenmaal
geen Navaho was, kon zij niet weten, dat Spinnevrouw heel vriendelijk voor de eerste menschen
was geweest.
Oom wist dat weI. Hij had Kleinen Broer een
mooi verhaal verteld over Eersten Man, Hatin, en
Eerste Vrouw, Estsan, toen die samen zaten te zingen bij hun waterbron.
Eerste Man zat aan den eenen kant van de
bron en Eerste Vrouw naar hem toegekeerd aan
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den overkant. Zij zongen, omdatze blij waren met
hun heerlijke water.
Eens bemerkte Eerste Man iets, dat hij voor een
mooie vrucht aanzag, midden in zijn· bron. Hij
wilde dat graag hebben, maar hij kon er niet bij,
daarom vroeg hij Spinnevrouw, die hij kende, of
zij kans zag, het voor hem te pakken.
"Ik kan een web maken boven de bron," zeide zij.
"Mooi zoo; doe dat, Spinnevrouw/' zei Eerste
Man.
Zij weefde een heel mooi web boven het water
en liep er overheen. Toen zij aan de plek kwam,
waar het ding lag, dat Eerste Man voor een vrucht
hield, ontdekte ze, dat het een groote, witte, blinkende schelp was. Zij nam het mee naar Eersten
Man. Hij was er heel blij mee.
De volgende drie dagen vroeg hij telkens aan
Spinnevrouw, haar web te spannen en naar het
midden van de bron te loopen. Den tweeden dag
bracht zij een groot stuk turkoois mee terug, den
derden yond zij een abalone schelp, en den vierden
dag, een zwarten steen.
Eerste Man was erg in zijn nopjes. Eerste Vrouw
zei: "Ik wou, dat ik 66k kon spinnen en weven:'
Daarom leerde Spinnevrouw haar, hoe zij die
twee nuttige dingen doen moest. Zij leerde het
haar dochters weer, en de Navahovrouwen hebben
het daarna voorgoed gekund.
Moeder zat te weven onder het zomerafdak, terwijl de grijze tijgerkat lag te droomen en te schuifelen op het hogandak.
Lammetjes speelden om Moeders weefstoel en
een ervan probeerde een kluwen garen te veror-
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beren. Nu kleine Zus de kat niet meer bereiken
kon, nam zij het besluit, haar york eens op een
lammet;esrug te probeeren. Kleine kinderen denken er nooit aan, dat ze anderen we1 eens pijn zouden kunnen doen. Ze schopp en en schreeuwen of
lachen maar gewoonweg, zonder op te passen voor
groote menschen of huisdieren.
Moeder yond alles guitig en vlug, wat Zusje deed
en gaf haar nooit standjes. Zoo was het ook gegaan
met Kleinen Broer, toen die nog een klein kindje
was, en met Grooten Broer oak, maar dat was zoo
lang gel eden, dat Moeder er alles van vergeten was.
Groote Broer maakte een paar nieuwe geite1eeren
moccassins. Moeder had het witte leer gekleurd met
een mengsel van e1zenschors, bergmahonie, en
cederasch. Zij had twee maiskolven in de vloeistof
gedoopt, en daarmede uren achtereen het leer
gebeukt.
Groote Broer had al rundleeren zolen klaar om
aan het geite1eer vast te naaien, ook nog genoeg
zilverstukjes op koperen stiftjes, om een rij ervan
van onder tot boven aan den buitenkant van elke
laars te bevestigen.
Het was een zwaar werk, iets te naaien met reepjes
leer. Hij moest met een scherpen priem gaatjes in
het leer maken. Hij had er weI veel geduld voor,
omdat hij er zoo graag mooi uitzag. Hi; was innerlijk heel trotsch op zichze1f. Natuurlijk wist hij
niet, hoe hij er uitzag, daar er geen spiege1s in hun
land waren, maar hij voelde zich knap, vooral als
hij op zijn ponnie uitreed om op konijnen en prairiehonden te gaan jagen.
Eens nam hij Kleinen Broer mee op jacht, en toen
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probeerden zij, met een ouderwetschen boog en
pijlen te schieten. Oom had die gemaakt. Er zijn
heusch niet veelNavahots, die dat kunnen!
Terwi;l het gezin zoo zat te werken in de schaduw
van het zomerdak van cederhout, kwam Kleine
Broer thuis met de schapen. Hij was blij, dat hij wat
maisbrood kreeg. Hij vertelde, dat hij ver was gegaan dien dag en een ratelslang had gezien, die
zich op een rots in het zonnetje lag te koesteren.
"Wat heb je gedaan, toen je hem zag?H vroeg
Groote Broer.
"AIleen maar weggeloopen! Wat had ik anders
moeten do en ? Ik wou hem niet lastig vallen, want
Oom zegt, dat slangen vroeger Navahots zijn geweest. Oom zegt, dat we altijd eerbiedig moeten
do en tegen slangen r t
"Ik zelf heb er ook nooit een doodgemaakt,tt
zeide Groote Broer.
"Als je dat ook deed, zou Oom het lied van den
bliksem voor je moeten zingen. Dat verjaagt aIle
booze dingen, die slaan en steken/ t
"Ik zal nooit van mijn leven een slang dooden/ t
zei Groote Broer, "ik zal hem laten kruipen, zooals hij ze1f wi1.H
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HOOFDSTUK VII
HET DOCHTERT]E VAN HASTEEN SANI
Hasteen Sani was een goed vriend en buur van
Kleine Broers familie. Hij woonde twee mijl van
hen vandaan op een hoogen rotsigen oever van
een riviertje. Een met ceders begroeide heuvel verhief zich achter zijn woning. Uit zijn deuropening
aan den oostkant kon hij den Berg zonder Water
zient met zijn langen rechten kam. 's Zomers
kwam de zon recht boven het midden van den
berg OPt en scheen Hasteen Sani's deuropening
binnen.
T oen Kleine Broer eens op een avond de schapen
voorbij Hasteen Sani's hogan dreef, bemerkte hij
teekenen van een plechtigheid. Voor de hogan was
een gat van ongeveer vier voet wijdte in den grond
gegraven. Het was twee voet diep en gevuld met
heete kolen, die een vroolijk-kijkende vrouw er uit
nam en aan een kant legde. Kleine Broer stond
stil en bleef kijken. Dit had hij nog nooit te voren
gezien. Langs den rand van het ronde gat legde de
vrouw groene maisbladeren. Er kwamen andere
vrouwen uit de hut. Die droegen potten met beslag
van maismeel. Alles werd in het gat gegoten en
met nog meer groene bladeren bedekt; daarna
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werden de gloeiende kolen weer in het gat teruggelegd.
Al die vrouwen waren opgewekt en blij. Een zei
tegen Kleinen Broer:
"Dat zal een lekkere koek worden. We bakken
die voor Hasteen Sani t s dochterje. Zij heeft weI
drie dagen aan dat meel gemalen. Zeg maar tegen
je menschen thuisi vanavond te komen/ t
De knaap vroeg zich benieuwd af, waar dat alles
om gebeurde. Hij zou het Moeder eens vragen,
als hij thuiskwam. Zij zou wel weten, wat ze daar
deden.
Natuurlijk wist ze het, en ze zei vol belangstelling:
"Dus nu wordt de koek voor Hasteen Sanit s
dochtertje gebakken. We zullen er naar toe gaan,
om de liederen te hooren.tt
Na het avondeten maakte ieder zich klaar voor
de zangplechtigheid. Moeder droeg haar rood fluweelen jakje met de lange rij zilveren knoopjes.
Zij besteedde heel wat tijd aan het borstelen van
Vaders lange haar, dat zij met een nieuw koord
samenbond. Daarna werd Groote Broers haar geborsteld en saamgebonden. Hij zag er knapper uit
dan ooit. Om zijn haar had hij een nieuwen zijden
hoofddoek.
Vader spande de paarden aan, terwijl Moeder
het kleine kindje op haar wiegeplank bond. Zij
hadden maar twee mijl te rijden en kwamen juist
bij Hasteen Sanit shut aan, toen de maan hoven
den kam van den Berg zonder Water opkwam.
Binnen in de hogan zaten alle vrienden rondom
het vuur. Oom was de medicijnman, en hij had heel
wat jonge zangers bij zich. Enkelen zongen een
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poosje, dan rustten zij weer uit en rookten tabak,
die zij tot cigaretten rolden in kaf van mais. Daarna
nam weer een ander groepje hun plaats in. Zoo
behoorde het den geheelen nacht door te gaan.
Niemand mocht slaperig worden; het voorschrift
was, dat men wakker moest blijven. Alleen degenen,
die den geheelen nacht wakker bleven, mochten
t s morgens van de maiskoek eten.
Kleine Broer yond het eerst nietsmoeilijk, omdat hi; overal zooveel belang in stelde. Er was ook
heel wat te zien en heel wat te hooren. Hij mocht
het dochtertje van Hasteen Sani graag lijden. Zij was
lang en slank. Haar huid was bruin en glanzend
als een eikel. Haar haar was zoo donker als de
nachtelijke heme!. Haar smalle voetjes in moccassins gluurden even uit haar ruimen rok en haar tengere vingers waren met ringen bedekt; ringen van
zilver en turkoois.
Haar oogen waren verreweg het bekoorli;kst.
Het leek weI, of zij de menschen niet zag, maar ver
weg in de groote ruimte iets bewonderde, terwijl
de ;ongelieden de heilige gezangen deden hooren.
Soms spiegelde het vuur zich af in haar oogen en
dan veranderde de donkerbruine kleur in vlammentinten. Dan deden zij Kleine Broer denken aan de
oogen der duisternis, die soms uit donkere plekken
tusschen de boomen fonkelen. Hi; wist, dat zi;
gewi;de dingen kon zien, - de dingen, waarover
de ;ongelingen zongen.
Groote Broer yond haar ook schoon, maar hij
merkte ook op, hoe goed haar rood fiuweelen jakje
haar stond, hoe duideli;k dat de welvingen van haar
jonge gestalte deed uitkomen. Hi; zag haar oogen
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 4
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het Hefst, als zij naar hem keken, met halfgeloken
oogleden, omrand door het donkere franjegordijn
harer wimpers. Hij was blij, dat hij den nieuwen
roodzijden hoofddoek omgebonden had.
Vlak voor het dag werd, ging ieder, behalve het
meisje, naar buiten. De zangers zongen over den
dageraad en de turkooizen vrouw en iedereen
was heel vroolijk. Aan het eind van het tweede vers
lichtte Hasteen Sani's dochtertj,e de deken op, die
als een gordijn de deuropening afsloot en snelde
zoo vlug als haar kleine voetjes haar dragen konden,
voort. Zij snelde oostwaarts, den dageraad tegemoet.
Verscheidene jongelieden liepen met haar om
h~t hardst. Groote Broer was de eenige, die haar
bijhield, terwijl ze op de morgenschemering toesnelde. Zij keerden allen terug, toen de zon haar
eerste stralen over den Berg zonder Water heenzond, om Hasteen Sani's open deur binnen te
schijnen.
Kleine Broer zat alles aandachtig gade te slaan.
Hij zag de vrouw, die de koek gebakken had, de
kolen opzijschuiven. Hij rook den zoeten geur van
den damp, die opsteeg uit den grond. Dat deden
twee wollige kleine hondjes ook, maar zij holden aI
te dicht naar de koek, in de hoop ook wat te krijgen.
De vrouw joeg ze weg met een maiskolf, die vlak
bij haar lag. Ze wierp die naar hen toe en jankend
holden ze weg. Ieder lachte. Allen waren vroolijk
en uitgelaten.
De maisbladeren werden van den bovenkant van
de koek weggenomen en daar kwam die heet en
bruin te voorschijn, met een middellijn van weI
vier voet. Kleine Broer kon haast niet afwachten,
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dat hij een stukje kreeg, maar dat moest toch, want
eerst sneed de vrouw, die gebakken had, een cirkelrond stuk precies uit het midden. Dat sneed ze
in vier stukken, gaf er een aan Oom, omdat hij de
medicijnman was, een aan het meisje, omdat het
haar koek was, en de twee andere stukken aan haar
vader en moeder.
Kleine Broer sloeg het meisje gade. Hij yond
haar mooier dan ooit, nu de zon haar eike1bruine
wangen streelde. Groote Broer stond bi; haar en
was heel verbaasd en heel verlegen, toen het meisje
haar stuk maiskoek aannam en het hem overreikte.
Iedereen lachte, behalve de twee broers en het
meisje. Voor hen gebeurde er iets heel ernstigs.
Het meisje hoopte, dat de vader van Grooten
Broer een geschenk aan haar vader wilde zenden.
De jonge man stond verbluft. Het drong nog niet
tot hem door.
Het deed Kleinen Broer, die naar hen zat te
kijken, denken aan het hertenvolk, dat in den zonneschijn danste. Hi; wist niet, waarom het hem aan
de hertjes herinnerde; mogelijk, omdat de jongeluidjes keken, alsof zij wilden opspringen en wegsnellen, net als toen de herten.
T erwijl hij zoo peinsde, overhandigde de bakster
hem een stuk van de koek. Ieder had nu een stuk
en de menschen maakten zich gereed, naar huis te
vertrekken. Kleine Broer was zoo slaperig; hi;
hoopte maar, dat iemand hem wilde help en met
schapenhoeden. Hi; viel zelfs in slaap in den wagen,
toen Vader hen naar huis reed.
Na dien dag werd er veel besproken tusschen
Vader, Moeder en Oom. Het werd tijd, dat Groote
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Broer ging trouwen, en Vader moest vaststellen,
met wie hij behoorde te gaan trouwen. Zij moest
uit een zinde1ijk, werkzaam gezin komen en tot
een andere familiegroep hooren dan zij.
Zij meenden, dat Hasteen Sanits dochter een
goede vrouw voor hun zoon zou zi;n. Er werd dus
besloten, dat Vader er eens met Hasteen Sani over
zou spreken en dat deed hi; dan ook. Alles werd
vastgeste1d, en het geschenk, dat men noemde, was
aanneme1i;k. Vader moest tien mooie hitten aan
Hasteen Sani geven.
Kleine Broer zag al verlangend naar de bruiloft
uit. Hij was benieuwd, hoe die zijn zou. Moeder
had hem verteld, dat Groote Broer niet meer thuis
zou wonen na het trouwen. Hi; zou een eigen hogan
krijgen en het meisje zou daar bij hem komen wonen. Het zou ook haar hut zijn en zij zou haar
eigen schapen hebben, om te verzorgen.
Dat leek Kleine Broer heel prettig; hij vroeg aan
Moeder, of hi; daar dan ook weI eens mocht wonen.
Zij lachte en zeide, dat hi; in Moeders hogan moest
blijven, tot hij een man was zooals Groote Broer.
Hij wist, dat Moeder altijd gelijk had in alles en
dacht er daarom niet langer over.
Hij hoopte alleen maar, dat het mooie dochtertje
van Hasteen Sani zou leven, waar hij ook woonde,
omdat hij dien droomerigen blik in haar oogen had
gezien, toen zij den dageraad tegemoet snelde. Hij
was ervan overtuigd, dat zi; alles van zijn diep in de
grot verborgen schatten zou begrijpen, en hij dacht
vast, dat zij kon dansen met de sterrekinderen of
het hertenvolk, of de zonnestralen kon bestijgen,
die naar de woning van Geelsnavel leidden.
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Voor de eerste maal in zijn leven voelde Broer
zich eenzaam. Hij zou zoo graag zijn schattengrot
willen deelen met iemand, die er ook zoo veel voor
voelde. Langzaam wandelde hi; naar de klip en
klom tegen de groote rotsblokken op. Hi; kroop de
nauwe opening door en ging op den vloer van de
grot zitten.
,
Hi; nam de kleine wolkenkom van de riche!' Hi;
had nog twee nieuwe schatten bij zijn verzameling
gedaan. De robi;nroode steen was er en daarnaast
lag een zuiver witte pijIpunt, die hij op de bergweide gevonden had, maar het kostbaarst van alles
was een klein zilveren knoopje, dat het meisje van
haar moccassin had verloren, toen zij wegsnelde,
de schemering tegemoet.
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HOOFDSTUK VIII
HET SPOOR DER SCHOONHEID
Sedert Kleine Broer een nieuw lied bedacht had,
was hij zich altijd bewust van vele wonderen in
de wereld. Oom had hem Kleinen Zanger genoemd,
maar dat was een geheim tusschen hen.
Dat was een gewijde naam en tot hij een volwassen man zou zijn, en wijs genoeg om medicijnman te zijn, kon hij nooit "Kleinen Zangertt genoemd worden, door iemand anders dan Oom,
zijn leermeester. Zang was gewichtig en belangrijk.
Hij zag dat weI in, vooral sedert hij zelf een lied
gemaakt had, en hij merkte op, dat alles in de
wereld zong.
Als hij in zijn kleine schattengrot zat met de
wolkenkom in zijn hand en, kon hij een winterkoninkje in de kloof zijn lieve weemoedige liedje
hooren zingen. Hij kon een sprinkhaan hooren
sjirpen in den zonneschijn. Wat niet zong, danste
op de stille muziek, waarvan de heele lucht vervuld
was. Hij kon aan de wijze, waarop dieren liepen,
zien, dat zij maathielden met de een of andere
muziek. Wellicht liepen zij in de maat van den zang
hunner zielen.
Als de wind door den populier blies, deed die
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muziek alle kleine blaadjes vroolijk dansen. Levend
te zijn, beteekende: te zingen en te dansen. Oom
had hem dat verte1d, en had hem zijn hoofdje tegen
Ooms borst laten leggen, om het hart te voelen
dansen.
Hij herinnerde zieh, hoe onstuimig zijn eigen
hart had gedanst, toen hij de herten zag darte1en in
den zonnesehijn, en hij herinnerde zieh, hoe bij
dien aanblik zijn nieuwe lied in hem opwe1de. Het
deed goed, te zingen. Het verbroederde ons met
den wind, de kreke1s, de vogels en den prairiehond.
"Coyote" was een maehtig zanger. Hij kon de
wolken doen weenen. Hij was moeilijk te begrijpen,
omdat hij zoovee1 sluwe streken uitgehaald had.
Vele mensehen hadden een heke1 aan hem. Hij
was sleeht behande1d door zijn vijanden, maar bleef
altijd te vinden voor een nieuw avontuur en altijd
klaar voor een lied, met zijn neus in de lueht.
Bijna iedereen keek naar boven bij het zingen.
Zangers leken op dingen, die boven den grond
groeiden. Zij hieven zich op naar de zon. Alles,
wat levend en gezond was, streefde omhoog en
zong.
Kleine Broer moeht altijd graag den prairiehond
gadeslaan, als deze zijn neus ophief tot den heme1
en de wolken deed weenen, en hij hoorde Oom
ook graag het verhaal vertellen over "de jonge vrouw,
die kleppert".
Zij was het vrouwtje van den stamvader der
prairiehonden, dien de Navahots Mai noemen. Zij
droeg een mooi geiteleeren kleed met een franje
van hertehoefjes op den rok. Als zij liep of draafde,
klepperden de hoefjes en ratelden als zaehte muziek.
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Daarom noemde Mai haar "de jonge vrouw, die
klepperttt. Hij was heel trotsch op zijn vrouwtje,
en beschouwde langzamerhand de muziek van haar
bijzijn als de zoetste ter wereld.
Eens was Mai aIleen in een woud van dennen
en pijnboomen, hoog in de bergen. Vele vogels
kwetterden in de boomen en deden een spelletje,
dat Mai nog nooit eerder had gezien. Zij trokken
telkens hun oogen uit, en gooiden ze boven in de
boomen; dan riepen ze:
"Vah terug, oogjes! Vah terug!tt
De oogen vielen aldoor precies terug, waar zij
hoorden.
Mai yond het een eenig leuk spel. Hij wilde
meespelen en vroeg aan de vogels, of zij ook zijn
oogen wilden uithalen. Zij hadden geen lust, het
spellet;e met hem te spelen, maar hij hield zoo aan,
dat zij er tenslotte in toestemden. Vier keer trokken
zij zijn oogen uit, en gooiden ze op. Als hij er
tegen riep: "Vah terug, oogen! Vah terug!tt dan
vielen ze weer precies in hun eigen kassen, en hi;
kon er even goed mee zien als te voren.
Mai dacht: "Wat zou het een prachtig spel zijn,
om aan mijn vrouwtje te laten zien,t' en vroeg dus
aan de vogels, om zijn oogen er nog eens uit te
nemen. Zij ergerden zich nu over zijn gezeur en
werden boos. Daarom trokken zij den laatsten keer,
dat zij zijn oogen er uit namen, de touwtjes mee,
en bonden die aan elkaar.
Toen de oogen boven in den boom werden gegooid, bleef het touwtje aan een tak haken, en de
oogen bleven hangen. Die arme Mai riep vergeefs: "Valt terug, oogen-mijn; valt terug!"
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Zij vielen in het gehee1 niet terug, en hij zat
daar maar te huilen, met zijn neus in de lucht.
Eindelijk hadden de wreede vogels mede1ijden
met hem en kneedden van wat stijve dennehars
twee balletjes, precies zoo groot als zijn oogen.
Die staken ze in de leege oogkassen. Het waren
geen heel goede oogen, maar Mai kon toch goed
genoeg zien, om op weg te gaan naar huis. De hars
was geel, en daarom hebben de coyotes tegenwoordig altijd gele oogen.
Onderweg hield Mai stil bij zijn zwagers huis.
Die was bezig vleesch te koken, en bood Mai er
wat van aan, om te braden. Mai bukte zich te
dicht boven het vuur en toen smolten zijn harsoogjes. Zijn zwager zag, wat er gebeurd was, maar
hij was er niet bedroefd over, omdat hij niet
van Mai hield. Hij had niet gewild, dat zijn zuster met Mai trouwde. Hij dacht: "Daar is nu
eens een kansje, om van dien lastigen· kerel af te
komen/'
Hij geleidde den blinden Mai naar diens woning.
Toen zij daar aankwamen, nam hij zijn zusters
klepperjapon en gaf die aan een kiekendief om
haar in zijn snavel mee te nemen. De kiekendief
ging klepperend met de ;apon voor Mai uit. Deze
dacht, dat zijn lieve vrouw er was en snelde voort
om haar te begroeten, maar de kiekendief hie1d zich
buiten zijn bereik, en ratelde aldoor met de japon,
tot hij aan den rand van een diepe kloof kwam.
Toen vloog hij daar recht overheen en de arme
blinde Mai, die steeds het klepperend ge1uid bleef
volgen, stapte over den rand van den afgrond en
viel tot onder in het ravijn. Hij viel - en vall end
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riep hij nog den naam van zijn schoone "jonge
vrouw, die kleppert H •
Kleine Broer had altijd medelijden met den coyote
en hij dacht graagaan het schoone jonge vrouwtje.
Hij zou wei eens willen weten, of zij even mooi
geweest was als het jonge dochtertje van Hasteen
Sani, waarmee Groote Broer nu ging trouwen. Het
zou vast wei gauw zijn, want Moeder had a1 voor
de heele familie nieuwe kleeren gemaakt.
Toen hij op dat oogenblik uit de grot de valIei
inkeek, zag hij bij het stroompje een stofwolk opdwarrelen. Er was iemand bezig, paarden op te
jagen. Steeds dichterbij kwam het stof. Uit zijn
geheime plek hoog boven de vallei, kon Kleine
Broer nu juist Vader onderscheiden.
Hij was al den geheeIen dag weggeweest, om
zijn hitten bijeen te zoeken. Zij renden langs de
rotsen naar de kraal met hoogopgeheven kop en
vliegende manen. Vader zag er heel fier uit en
zat kaarsrecht in het zadel. Er waren niet veel
menschen, die tien mooie ponnies als bruidsschat
konden geven en dan nog genoeg overhouden om
rijk genoemd te worden!
Kleine Broer begreep, dat de bruiloft spoedig
zou plaats hebben, nu de bitten al naar de kraal
gebracht werden. Hij legde al zijn schatten op hun
plaats en klom de klip af. Thuis yond hij iedereen
druk bezig. Oom was er. Datwas prettig. Oom vroeg:
"Heb je een yuccaworteI meegebracht?H
,,}a, Oom. Ik heb hem zelf uitgegraven. Die
yucca groeide bij het hoI van een prairiehond.H
"Goed zoo, mijn jongen. Het water is klaar. We
kunnen nu ons haar wasschen.H
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Met den wortel werd nu een schuimend zeepsop
klaargemaakt en Moeder waschte ieders haar. Toen
borstelde zij het met een harden borstel, die van
een bundel stijfsaamgebonden helmstengels was
gemaakt. Oom gaf Kleinen Broer een prachtig
nieuw fluweelen buisje en fluisterde hem in:
"Het hoort zoo, dat Kleine Zanger mooi gekleed
is op zijn broers bruiloft. H
"Gaan we gauw naar Hasteen Sani'?tt
"Ja, mijn kind, we gaan op weg, als de zon twee
vingers boven den westelijken horizon is.t t
Moeder mende de paarden voor den wagen, want
Vader moest de tien hitten mennen. Het was een
schitterend gezicht, ze allemaal naar Hasteen Sanits
hogan te zien rijden. Vader reed vooraan op zijn
beste zwarte paard, welks tuig gemonteerd was met
turkooizen en zilver. Hij mende fier de tien steigerende hitten. Achter hem kwamen Moeder, kleine
Zus, en Kleine Broer in den nieuwen wagen, die
in de factorij gekocht was. Er achterop stond met
zwarte letters de naam van den grooten man.
Achter den wagen reden Oom en Groote Broer
op hun hitten. Twee der herdershonden draafden
er achter. Zij reden naar het westen met de zon
mee op zijn weg naar de turkooizen vrouw.
Spoedig zou Groote Broer bij zijn eigen vrouw
zijn, die met hem om het hardst den dageraad
tegemoet was gesneld. In zijn hart weerklonk het
lied van de zon:
"Ik volg een spoor van schoone gedachten.
Van tt eind der aarde reis ik naar je haard.
Gij, vrouw van turkoois, die blij mij zal wachten,
Ik volg het spoor van schoone gedachten.tt
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HOOFDSTUK IX
DE PLECHTIGHEID MET DE MAND
Dagenlang had Hasteen Sani's dochtertje haar
moeder gadegeslagent terwijl deze alles voor de
bruiloft in gereedheid bracht. Zij had nieuwe kleeren gemaakt voor het geheeIe gezin, helkleurige
katoenen rokken voor de vrouwen genaaid. In
elken rok ging weI tien meter stof. De strooken
reikten tot op den grond in schitterende pracht
van oranje linten.
De rok van het meisje wassnoezig. Deze had
de kleur der granaatsteenen op de mierenhoopen,
en was afgezet met een vingerbreed diepblauw lint.
Haar jakje van appelgroen pluche vormde een idealen achtergrond voor de zware turkooizen halsketting, die zij van haar moeder gekregen had.
Haar moeder had het zoo druk, dat zij weinig
tijd had, er over te denken, dat zij nu haar dochter
zou moeten missen. Zij wenschte welt dat zij bij
de bruiloft kon zijn, maar het gebruik hij de
Navaho's laat niet toe, dat de schoonmoeder ooit
in het hijzijn van haar schoonzoon is. Zij mag nooit
door hem gezien worden. Als hij weg is, mag zij
haar dochter hezoeken, maar - alleen als hij weg
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is. Zij moet zich tevreden stellen met van alles
voor haar dochter te doen.
Er waren al twee nieuwe blokhutten gebouwd,
een voor de plechtigheid, en een, waarin de bruid
zou gaan wonen.
In groote potten stoofde het schapevleesch, klaar
om boven het vuur gebraden te worden. Blauwachtige meelknoedels lagen gekneed klaar om gekookt te worden, en zoete onrijpe maiskorre1s zouden in de heete kolen gepoft worden. Gestoofde gedroogde perziken gaven een heerlijken geur. Waterme10enen en muskadelm:eloenen lagen tegen den
houten wand opgestapeld. Er was volop te eten,
want elke gast moest naar zijn genoegen kunnen
eten en nog in staat zijn iets mede naar huis te
nemen in een meelbaaltje.
Toen de duisternis inviel, kon het gezin, dat
buiten de hogan zat te wachten, de paarden en den
wagen den weg af hooren komen, die zich tusschen
geknotte ceders door kronkelde.
Spoedig draafde bovenop een rotsigen heuveltop
de eerste der steigerende hitten binnen den lichtkring van het kampvuur. Daarna verschenen alle
anderen, die Vader, op zijn zwart paard gezeten,
met bekwame hand Hasteen Sanit s kraal binnendreef. Iedereen dacht:
"Wat is dit toch een prachtig huwelijk Itt
Rijkdom paarde zich aan rijkdom, schoonheid
aan schoonheid.
De moeder van het meisje verborg zich achter
de hut, waar haar schoonzoon haar niet zou kunnen
zien, maar zij kon niet laten, eventjes om het hoekje
te gluren, om de tien prachtige paardjes te zien.
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T oen kwamen de overigen van de partij. T oen
aIles voor de plechtigheid gereed was, lichtte Groote
Broer de deken OPt die voor de deuropening van
de nieuwe hogan hing. Hij lichtte die op aan den
noordkant, trad binnen in de blokhut van welriekend cederhout, met het vuur in het midden, liep
van het oosten naar het zuiden, en zette zich toen
neer op een deken, die aan den westkant van het
vuur uitgespreid lag.
Terwijl hij daar zat, en in zijn hart nog steeds
het lied van den zonnedrager weerklonk, trad de
bruid binnen met haar vader. Zij liep naar de
zuidzijde van het vuur en ging naast hem zitten
op de deken.
T oen kwamen aIle vrienden en verwanten binnen
en zetten zich rondom hen neer.
Het was een groot gezelschap.
T oen iedereen zat, plaatste Hasteen Sani een
ondiepe mand met stijve maispap voor het jonge
paar neer. Op deze pap strooide hij een lijn van
wit maisstuifmeel van oost naar west en weer terug.
Daarna overkruiste hij de witte lijn met gee1 stuifmee1 zuid-noord en weer terug.
Vervolgens teekende hij met geel stuifmeel een
cirkel om het kruis; hij begon in het oosten, ging
naar het zuiden, westen en noorden en voltooide
den kring in het oosten. Dit is de juiste richting,
daar de zon op deze wijze haar loop volbrengt.
Nadat Hasteen Sani het kruis en den cirkel over
de malsbrij in de mand had gestrooid, plaatste hij
een oude kan van aardewerk vol water, en een uit
pompoenschaal gesneden hollen lepel voor zijn
dochter. Zij doopte den scheplepel in het water
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en goot dit over Groote Broers handen, terwijl hij
die ermee waschte. Toen deed hij hetzelfde voor
haar.
Daarna keerde Hasteen Sani den oostkant van de
bruidsmand naar het jonge paar; Groote Broer nam
een weinig van de brij aan den oostkant van de
stuifmeeIlijn. Hi; at die op, en toen deed zijn bruid
evenzoo.
Daarna proefden zij van het zuiden, westen en
noorden van de brij. In den gang langs den cirkel
des levens werd Groote Broers hand gevolgd door
die van het meisje.
De plechtigheid was voltooid, het huwelijk voltrokken.
Groote Broer en het dochtertje van Hasteen Sani
waren man en vrouw.
Zij zag er heel verlegen uit, en was aanvalliger
dan ooit.
Gedurende al dien ti;d sloeg Kleine Broer alles
aandachtig gade, zooals hij steeds deed. Hij was
trotsch op zijn knapp en broer en zijn mooie nieuwe
zuster. Hij wist niet, of zij nu ook de droomerige
uitdrukking in haar oogen had, want ze hield ze
steeds neergeslagen.
N adat aIle familieleden klaar waren met tegen het
jonge paar te praten en ze raad te geven, - en
ieder bezig was met eten en pretmaken, sloop
Kleine Broer stil naar het meisje toe. T oen niemand keek, gaf hij haar een geschenk.
Het was een allerkostbaarst hertenhoefje, dat
hij onder struikgewas op den Berg zonder Water
had gevonden. Hij verte1de zijn nieuwe zuster,
dat "de jonge vrouw, die kleppertH het haar
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als bruidsgift zond, - en natititrlijk geloofde zij
hem. Zij bond het aan de franje van haar rooden,
geweven gordel en keek Kleinen Broer aan met
den droomerigen blik in haar oogen.
Hij voelde, dat zij alles kon begrijpen.
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De eerste der steigerende hitten kwam binnen het licht van het kampvuur. (bladz. 63)

HOOFDSTUK X
DE HAMSTER
Het was nu werkelijk eenzaam in de hogan bij
den jeneverbes. Kleine Broer miste zijn grooten
broer, die altijd op een vaste plaats bij het vuur
had gezeten en over zijn jacht- en rijavonturen had
verteld. Moeder was het eenzaamst van allen. Het
scheen, of zij het wegzijn niet kon verdragen van
haar lachenden bruinoogigen zoon, die zulk lekker
wild voor haar placht mee te brengen om te koken.
Maar daarentegen had iedereen het over de
bruiloft. Men zei, dat het de mooiste mandplechtigheid in vele jaren was geweest. Daar was vee!
vertroostends in.
De eerste vorst had den ronden top van de hogan
glinsterend wit gemaakt en de velgen der wagenraderen verzilverd. De stem van den donder zweeg,
en de slangen be1uisterden niet langer de woorden
der menschen. Nu kon men weer veilig de gewijde
legenden vertellen.
Iederen avond kwam Oom Kleinen Broer de
liederen der medicijnmeesters leeren. De kleine
jongen hoorde graag over den bergjongen.
Dat is de naam van een heiligen jongen man,
die binnen in een berg opgroeide en goed bevriend
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 5

65

was met de beren en aIle andere bergdieren. Zij
allen hielpen den bergjongen, zich voor zijn vijand en, de Utahts, te verbergen.
Graag hoorde Kleine Broer de geschiedenis van
den hamster.
De hamster woonde onder een plat rotsblok
bi; de heuve1s. Rondom zijn nest lagen stokjes en
steenen opgehoopt. Eens zag de hamster den
bergjongen op zi;n huis toerennen. Hij begreep,
dat deze in moeili;kheden verkeerde.
"Verstop mij gauw,tt zei de bergjongen.
De hamster zei: "Kruip in het gat bij mijn huis."
Het was zbbtn klein gaatje, dat de jongen er niet
in kon kruipen, daarom blies de hamster zijn wangen en zi;n borst op, en maakte met een langen,
sterken adem de opening z66vee1 grooter, dat de
jongen er in kon.
Binnen in het huis waren de hamsterluidjes
vriende1ijk voor hem. Zij boden hem voedsel aan,
maar hij kon er niet over denken, er iets van te
eten, - want - het waren spaanders en beent;es
en doppen van zaden en vruchtenschillen. Daar
moest hij niets van hebben. Hij bemerkte een lange
rij mandekruiken, die op den vloer stonden.
"Wat zit er in die zwarte kruik aan het eind van
de rij ?tt vroeg hij. De hamstervrouw nam den stop
er af en haalde er eenige heerli;ke pinonnoten en
yuccavruchten uit.
"Dat is lekker/ t zei de ;()ngen. "Wat zit er in
de witte kruik?"
"Kersen en cactusvruchten. Wil je er wat van?"
De jongen was erg hongerig en stond op het
punt de kersen en noten en andere vruchten op
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te eten, toen de wind hem toefluisterde: "Eet niet
van het voedsel van den hamster in het huis van
den hamster, of gij zult worden gelijk de hamster/ t
Hoe hongerig hij ook was, nu stak de knaap
het lekkere voedsel toch maar liever in een zak
van zijn geiteleeren pak.
Juist op dat oogenblik stak de vijand een langen
stok door het gat voor het nest, maar niemand werd
gekwetst; de vijand werd het wachten moe, en
ging voor donker heen.
Nadat Oom dat verhaal aan Kleinen Broer verteld had, hield deze altijd veel van het hamstervolk. Toen hij eens op een keer de groote ronde
rotsblokken opklom, waar hij voorbij moest naar
zi;n grot, zag hi; een hamster haastig wegvluchten
over de klip. Hij bespiedde het dier, om eens te
kijken, in welke richting het rende. Toen de jongen
in de grot was, merkte hij kleine voetindrukken
van het diertje in het fijne stof, dat zich op den vloer
had verzameld. De sporen leidden vIak Iangs de
kanten van de grot en hielden op aan het noorden,
waar het stukje zwart versteend hout moest liggen.
De kleine glinsterende zwarteschat was verdwenen! Kleine Broer was ontsteld. Hi; begreep weI,
dat de hamster den schat had weggenomen. Toen
herinnerde hij zich, hoe hartelijk de hamsters voor
den bergjongen geweest waren. Als hij er eens goed
over nadacht, zou hij het weI kunnen verklaren.
Waarschijnlijk had de hamster dat blinkende zwarte
stukje noodig voor zijn eigen huis.
Toen Oom dien avond kwam, vertelde Kleine
Broer hem, wat er gebeurd was. Maar nu moest hij
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Qom ook het geheim vertellen van de grot en de
schatten. Oom was de eerste, die het geheim mocht
deelen. Hij zei:
"Voorzeker had de hamster een reden, om het
zwarte blinkende stukje van het noorden weg te
nemen. Morgen, mijn kind, moet je weer naar de
grot gaan om eens te kijken, wat er gebeurd is."
Hij ging - en stel u zijn verwondering voor,
toen hij in het noorden een zuiver wit kiezelsteentje vond, op de plek, waar zijn zwarte versteende stukje hout had gelegen!
Toen hij het s avonds aan Oom vertelde, keek
de wijze medicijnman ernstig en zeide:
"De hamster kent bepaald zijn medicijn. Wij
ook leggen de witte kleur in het noorden en brengen
het zwart naar het oosten."
Oom nam het heel plechtig op. Hij gevoelde,
dat zijn leerling uitverkoren was, om medicijnman
te worden. - Alles wees daarop.
Het hertenvolk had voor hem gedanst, Geelsnavel had hem een staartveer toegezonden, en nu
vertelde de hamster hem over zwart en wit, noorden
en oosten. Oom geloofde, dat Kleine Zanger een
der ingewijden kon worden. - Daarom deed hij
heel plechtig en ernstig.
Niet lang daama werd de jongen ziek. Niemand
wist, wat hem scheelde. Hij kon niet met de schapen
weg. Moeder moest dat doen, bij a1 het overige,
dat zij al te doen had. Oom bleef thuis bij Kleinen
Broer en Zusje.
Oom wist niet, hoe hij het met den jongen had.
Hij at niets. Hij lag op zijn schapevacht en zei
niets. Na een poosje werden zijn gezicht en zijn
t
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handen gloeiend warm. Iederen dag werd hij heeter,
tot de koorts in zijn hoofd hem vreemde dingen
deed zeggen. Hij ijlde over zijn schatten in de grot,
over zijn veer, zijn rooden steen, en hij ijlde over
den hamster. Hij was bang, dat het dier zijn
plaatje van de aardbeien-jam zou wegnemen.
Het meest riep hij nog:
"Hasteen Tso, Hasteen Tso Itt
Oom zeide Vader, naar de factorij te gaan om
hulp. Aan de factorij had de groote man het heel
druk met zijn pogingen voor ieder te doen, wat
men vroeg. Een gezelschap toeristen vroeg maar
steeds van alles over elke kleinigheid. Een wilde
zoo graag weten, of de Indianen nog menschen
skalpeerden.
ttIk heb het hen nooit zien doen/' zeide de
groote man, en ging weer door, op de schri;fmachine briefomslagen te adresseeren.
Toen de Navahovader binnentrad, verzachtte
de uitdrukking op Hasteen Tso's gelaat. Hij schudde den Indiaan de hand. Verscheidene minuten
lang werd er geen woord gesproken. Toen sprak
de vader:
"Vier dagen lang heeft Kleine Broer al niets
gegeten. Hij heeft hitte in het hoofd. De slaap is
van hem geweken!"
De groote man luisterde geduldig. Bijna elken
dag was er iemand ziek. Er moesten verpleegsters
zijn voor de verzorging in zulke gevallen. De
vader sing voort:
"Hij eet niets en roept maar: ttHasteen Tso!
Hasteen Tso l,t Grootvader, wilt u naar hem komen
kijken?"
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De groote man had het erg druk en hij moest
voor al die toeristen zorgen. De Navahoman hield
nog aan:
ttGrootvader, u kunt hem beter maken en hij
roept: ttHasteen Tso, Hasteen Tso!t
ttIk moet weg,tt zeide de handelaar, zich tot de
toeristen wendend, ttdeze menschen hebben mij
noodig.tt
Hij ruimde zijn lessenaar op, deed zijn brandkast op slot, legde wat sinaasappelen in zijn auto
en stak een fleschje wonderolie bij zich.
Toen hij in het kamp van Kleine Broers familie
aankwam, was Moeder al terug met de schapen.
Zij zat op den vloer naast haar kleinen, zieken
jongen en hield zijn koortsigheete handjes in haar
koele handen. Oom was er ook; hij zong een van
de gewijde liederen van het hertenvolk en sloeg
de maat met een ratel van kalebasschaal.
De jongen kreunde en riep aldoor "Hasteen
Tsott, toen de groote man binnentrad. De handelaar was blij, dat hij gekomen was. Hij zeide aan
Moeder, hoe ze de medicijn moest ingeven, terwijl hij een sinaasappel voor den kleinen lijder
schilde. - Hij was zoo stil de hut binnengekomen,
dat het kind hem niet gehoord had; het lag met
gesloten oogen. TerwijI de sinaasappel geschild
werd, verspreidde zich zoot n sterke geur door
het vertrek, dat Kleine Broer zijn oogen opsloeg.
Zij bleven op den grooten man rusten en een
zwakke glimlach speelde om zijn lippen. Hij stak
zijn kleine gloeiende handjes uit en zeide opgewonden:
nIk wil u alles laten weten van den hamster.
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Misschien heeft hij het plaatje met de roode bergen
ook weI weggenomen: t
De groote man wist niet, waarover Kleine Broer
het had, maar hij glimlachte, en zei:
"Ik zal er eens naar gaan kijken, kleinkind, maar
ik wil, dat je eerst het geneesmiddel en de lekkere
gele vruchten gebruikt: t
Nadat dit gebeurd was, bleef de groote man
hij den kleinen jongen zitten, tot deze in slaap vie!.
T oen vroeg hij aan Oom, of hij ook iets afwist van
het plaat;e met de roode bergen, of van den hamster.
"Van het plaatje weet ik niets af, maar de
hamster is bezig ons kleinkind te onderrichten.H
Toen vertelde Oom den grooten man over de grot
en beiden gingen er kijken. Geen van hen beiden
kon er inkruipen, daar waren zij te groot voor;
maar zij konden er in kijken, en alles aanraken.
Toen de groote man het etiket van de aardbeien-;am yond in het wolkenkommetje, begreep
hi;, waarover Kleine Broer zich aftobde.
Hi; zette alles weer op zijn plaats en voegde bij
de schatten van de aardewerkkom een diepblauwe
kraal van turkoois, die hij al jaren in zijn zak
gedragen had.
Oom vergewiste zich ervan, dat de vier kleuren
zoo geplaatst waren, als de hamster dat verlangde,
en daama verlieten de beide mannen de plek bij
de grot. De blanke zeide:
"Laat het kind een poos rusten; dan zal hij weer
gehee1 gezond worden."
"Ia,H zeide Oom, "de betoovering is verbroken
en in schoonheid zal hi; herboren worden.
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De hamster is .WIJS In zijn leeringen. Hij deed
het kind aan u roepen, om hem te helpen.ft
De groote man lachte en zei hij zichzelf:
"Dus eigenlijk was het de hamster, die mij uit
de klauwen der toeristen redde Itt
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Maeder ging de schapen haeden. (bladz. 70)

HOOFDSTUK XI
KERSTMIS IN DE FACTORI]
Moeder paste verscheidene dagen op de schapen,
tot haar kleine kereltje sterk genoeg was, om weer
naar buiten te gaan. De heldere, stille dagen van
den nazomer brachten Kleinen Broer weer zijn
gezondheid terug. De zomer mat zijn krachten met
den winter. De maanden der aardopbrengst waren
voorbij; zij hadden lammeren, wol, mais voortgebracht. Nu moesten alleen nog de pinonnoten,
die lekkere nootjes van den enkelbladigen pijnboom
worden verzameld.
Tegen de komst der maand "van weinig wind tt
was Kleine Broer weer gezond en sterk, en in staat
mee te gaan naar de pijnboomwouden om de zakken
voor den handelaar te help en vullen. Hij ging met
Grooten Broer en zijn vrouwtje. Vader en Moeder
bleven thuis bij Zusje en de schapen.
De pinonrapers trokken met wagens en ook weI
te paard naar de bosschen, hoog in de bergen. Zij
kampeerden onder de boomen en genoten van den
helderen hemel en den weldadigen zonneschijn der
maand "van weinig windtt •
De grond onder de boomen was bezaaid met
glanzige bruine nootjes, die uit de pinonkegels
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waren gevallen. Kleine Broer werkte met veel belangstelling, want hij hoopte, dat Moeder hem zou
meenemen naar de factorij, als zi; er heenging om
de pinonnoten te verkoopen.
Hi; wilde den grooten man graag weerzien en
hem vertellen, dat hij de turkooizen kraal in het
aardewerkkommetje had gevonden. Oom had hem
verteld, dat Hasteen Tso die daarin gelegd had.
Nu hij het geheim van zijn grot met Oom en den
blanken medicijnman deelde, voelde hij zich niet
meer zoo eenzaam. Hij herinnerde zich nog steeds,
hoe lekker de zoete, oranje vrucht rook.
Terwijl hij over al deze dingen nadacht, bemerkte
hij twee jonge Navaho's, die met armen vol dennetakken den berg afkwamen.· Zij laadden de dennetakken op hun paarden en reden weg. Kleine Broer
wist, dat er een zangplechtigheid zou zijn in TweeRivieren, waar het dennegroen noodig zou zijn
voor het optooi~n der yays.
De yays droegen altijd maskers van hertenleer
met kragen van dennegroen, als zij bij de gewijde
nachtzangen dansten. Kleine Broer herinnerde
zich nog, hoe heilig de denneboom was, van zijn
wijdingsfeest het vorig jaar. Hij was blij, dat hij
nu wist, waar ze groeiden, omdat hij later, als hij
een eigen paard had, daar eens dennetakken kon
gaan bijeenzamelen voor Oom.
De geheele maand "van weinig wind" door,
scheen de zon schitterend. De nachten waren bitter
koud en de kampvuren werden den ganschen
nacht aangehouden. In de verte zongen de coyotes
hun oden aan de wolken. Toen kwam de maand
"van sterken wind". Dag aan dag bleef het zonnig,
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en het aardevolk trok verder, steeds dieper de
bergen in, steeds pinonnoten verzamelend.
Kleine Broer vermaakte zich buitengewoon goed.
Het was echt aardig werk, de pinonnoten te rapen
en het vuil er uit te zeven door een raam van kippengaas, dat de handelaar gestuurd had: en als het
etenstijd was, had zijn nieuwe zuster altijd de
koffie al klaar boven het vuur. Zij maakte lekker
brood in de bakpan en braadde het schapevleesch
boven de kolen op een deurmat van ijzergaas uit
den winkel. Zij was heel gelukkig met haar man
en zij speelden en lachten samen ills twee kinderen.
Kleine Broer merkte op, dat zi; het hertehoef;e
nog aan de franje van haar rooden gordel droeg.
Er waren ook kleine schelpjes aan de franje gebonden. Vrouwen droegen alti;d schelpen. Dat
was om ze te herinneren aan de witte schelpenvrouw uit het oosten. Zij was een zuster van de
turkooizen vrouw uit het westen en was nog verwant aan het water.
Toen de twee zusters nog jonge meisjes waren,
zaten zij geheel alleen op een bergtop. Zij waren
heel, heel lieftallig. De turkooizen vrouw keek
naar haar aanvallig zusje en zei: "Het is hier zoo
eenzaam. We hebben niemand behalve elkaar om
tegen te praten. We zien niets behalve den bol,
die boven ons tegen de lucht zijn weg gaat, en den
zilveren waterval, daar beneden ons. Ik zou weI
eens willen weten, of dat wezens kunnen zi;n/t
"Ik denk van w~l, zuster,tt zeide de witte schelpenvrouw, "want soms hoor ik den waterval mij
zacht;es roepen. Ik voel, da~ ik naar hem toe moet
gaan. Zuster, ik ga al!tt
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De turkooizen vrouw sloeg haar zusje gade,
terwijl haar schelpwitte, smalle voetjes zich van
steen tot steen spoedden. Zij sloeg haar sierlijk
gebogen lijfje gade, terwijl zij voortzweefde in den
zonneschijn langs den regenboog van glinsterend
waterstof. Een glanzend oogenblik stond daar de
maagd in al haar blankheid tegen de beschaduwde
rotsen. De turkooizen vrouw wuifde haar vaarwel,
want zij wist, dat zij nooit meer samen op de bergtoppen zouden dansen.
Haar eenzaamheid was te groot om te verdragen;
zij wierp zich op de heete rotssteenen neer en riep
tot de zon:
.. kom.pt
" Kom tot mIl,
Daarna waren de zusters niet eenzaam meer,
want de waterval gaf de witte schelpenvrouw het
lieve waterkind, en de zon gaf de turkooizen
vrouw een allerheerlijkst schitterenden jongen
lichtgod. Deze twee jongens hielpen de Navahots
altijd, en Kleine Broer had het grootste genoegen
in de verhalen bver hun avonturen; ook hield hij
heel veel van hun moeders, die zoo lief en mooi
waren.
Als hij zijn broers vrouw gadesloeg, terwijl zij
in den zonneschijn met de zen praatte en lachte,
dacht hij:
"Zij lijkt op de turkooizen vrouw,tt maar als
zij Kleinen Broer aankeek, dan wist hij zeker, dat
zij de witte schelpenvrouw was, die het water
liefhad en ook stille, mysterieuze plekken. Daarom
voelde hij ook, dat zij zijn diepste gedachten over
zijn schatten zou begrijpen.
De pinonoogst was bijna gedaan en er kwam een
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tijd van bittere koude. - Het yolk leed. Van een klein kindje bevroren de voetjes. De
jonge moeder reed twee dagen ver te paard met
haar naar de factorij. Daar wreef de zuster van
den handelaar olie op de kleine voetjes en schreide
een beetje, want zij hield van alle kleine kindertjes.
Zij hield zoo veel van hen, dat ze Kerstgeschenken
voor hen aan het maken was.
Zij vroeg aan het jonge moedertje, of ze aan
alle andere Navahomoeders wilde verteIlen, dat
er over een week een Kerstboom zou zijn met geschenken voor aIle kinderen.
De Navahots telden de zonsondergangen af, en
frisch en vroeg begonnen ze op Kerstmorgen bij
de factorij te verschijnen.
Vaders kwamen er met hun wagens van mijlen
ver uit het rond en in elken wagen zaten vele kleine
kinderen. De pinonrapers waren voor dat jaar klaar
en kwamen met honderden ponden noten aan.
Kleine Broer was er met Moeder en kleine Zus.
Niemand wist, wat Kerstmis beteekende. Het was
een dag, dat de blanken vriendelijker leken en niet
om geld vroegen, als zij de kinderen appelen en
suikergoed gaven.
Binnen in den winkel brandde een vuur in een
groote kachel en voor ieder was er warme koffie.
Het was er vol met kinderen en iemand vertelde
hun, dat de binnendeur gauw zou opengaan en
zij dan den boom mochten zien. Zij konden de
menschen hooren praten en lachen in de andere
kamer. Zij waren benieuwd, wat voor een boom
het zou zijn.
Het waren zulke echte kleine "wildentt , dat zij
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zich niet op hun gemak voeldent ;at zelfs bang
waren. Zij hielden van boomen buitent maar vroegen zich verbaasd aft we1k soort boom er toch weI
binnen in een kamer kon groeien!
Toen ging de deur open, en daar stond een donkergroene boom, bloeiend met kleine vuurt;es.
Boven in den top schitterde een groote ster. Dat was
werkelijk al genoegt om elk kind der wouden, dat
nooit een vutlrboom gezien had, te verschrikken,
- maar - toen een vreeselijk-uitziende t dikke yay
vlak voor den boom sprong en met kleine klok;es
klingeldet begonnen bijna alle kinderen te huilen.
Kleine Broer was dapperder dan de overigen en
keek naar alles. Hij merkte op, dat de yay een rood
masker voor had met wit haar en lange bakkebaarden. Zijn kleeren waren helderrood en versierd
met wit bont. Hij plukte zak;es met suikergoed en
noten van den boom. Er groeiden zulke rare dingen
aan dien boom, dat het lang duurde t eer Kleine
Broer er een denneboom in herkende.
Op dat oogenblik schoten de dennetakken, die
hi; op de bergen had zien verzamelen, hem in de
gedachten. Hi; herinnerde zich, hoe ts nachts de
sterren door de boomen schenen en hoe eens een
groote ster vlak boven den top van een donkeren
boom bleef stralen. Toen begon hi; zich weer thuis
te voelen. Dit was dus de. wijze t waarop de blanken
het dennegroen voor hun plechtigheden gebruikten.
De yays der Navahots waren vriendelijk. Waarschijn1ijk was deze blanke yay, dien zij Santa Claus
noemden, een beste kerel.
Zoo peinzend werd Kleine Broer dapper genoeg
om een zakje suikergoed aan te nemen.
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T oen volgden de andere kinderen zijn voorbeeld
en at spoedig was elk aan het smullen van suikergoed en fruit; zij bliezen op blikken trompetjes
of kauwden op de mondstukken ervan. Er waren
rose celluloid rammelaars voor de kleintjes, blikken
emmertjes en schepjes en ook een klein blikken
mannetje, dat kon loopen.
De blanke dame van de factorij sloeg heel vergenoegd de kinderen gade en vergat haast hee1emaal, hoe eenzaam zij was zonder haar eigen kleine
meisje, dat ver weg was op school in de stad.
Plotseling dacht zij er aan, en - veer zij goed
wist, wat er gebeurde, rolde er een dikke traan
langs haar wang neer. Een oude Navahoman
merkte, dat ze schreide en zeide tot haar:
"Zustertje, je schreit, omdat je kind er niet is.
Wij weten weI, wat dat zeggen wi!. Als onze kinderen weg moeten naar· school, schreien de moeders ook."
De blanke dame luisterde verwonderd toe, toen
de oude man zich tot zijn volk in den winkel wendde
en hen toesprak:
"Kleinkinderen, onze blanke zuster is bedroefd.
Zij weent om haar kind. Wij zullen allen geld geven,
opdat haar kind teruggebracht worde/'
Iedere Navaho gaf wat, en de oude man overhandigde de opbrengst aan de blanke dame. Dit deed
haar nog heftiger schreien, maar toen zij zag, dat
het hartelijke "volk der aardeH verbijsterd was
door haar tranen, glimlachte zij en riep den grooten
man uit zijn kantoor, om hun te vertellen, hoe
gelukkig zij haar maakten, door hun hartelijk medegevoel.
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Kleine Broer sloeg den grooten man gade en
wachtte op zijn glim1ach. Deze verscheen, zooals
een zonnestraal over de donkere rotsen glijdt.
Hij bedankte de Navahots voor hun vriendelijkheid jegens zijn zuster. Daarna wendde hij zich
tot haar.
Zij zeide:
"Heb ik niet altijd gezegd, dat de geest van het
Kerstfeest zelfs een wilde zou bekeeren?tt
De groote man legde zijn arm om zijn zustertje
heen, glimlachte, en antwoordde:
"Heb ik je niet altijd gezegd, dat dit yolk het
spoor der schoonheid volgt?tt
Kleine Broer bleef naar het gelaat van den grooten man kijken, en in het diepst van zijn hart
voelde hij, dat alle medicijnmannen, blank of bruin,
de schoonheid kennen, en dat dennetakken aan
ieder, die het kan beseffen, gezondheid en geluk
aanbrengen. Hij herinnerde zieh, van Oom dit lied
gehoord te hebben uit den bergzang:
"Een schat brengt hij mij.
De heilige brengt mij
Een donkeren dennetak.
Een schat brengt hij mij /t
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HOOFDSTUK XII
DE REUSACHTIGE LffiEL
Drie winters hadden hun krachten gemeten met
drie zomers, sinds Kleine Broer voor het eerst
pinonnoten had verzameld in de bergen. Hij was
nu twaalf jaar, en reed op zijn eigen hit, als hij de
schapen hoedde. Het was een groote steun bij het
schapenhoeden, dat hij een hit had, claar deze hem
gezelschap hield. Hij en de hit leerden elkaar
kennen. Alleen maar schapenhoeden, dag in dag
uit, maandin maand uit, jaar in jaar uit, kan erg
vervelend worden, maar Kleine Broer hield het
aardig vol, want hi; oefende zich meteen in het
zingen der gewi;de liederen. Hij wilde ze volmaakt
hebben. Er waren honderden woorden te onthouden en enkele dezer woorden had den geen beteekenis. Hi; moest ze op den klank af leeren.
Zoo kon hi; soms, als hi; met de schapen over
de bergweiden doolde, luidkeels zingen:
ttHoo nen no ho nen
no ha
Hoo nen no ho nett
no ha.tt
In de menschelijke spraak hadden de klanken
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 6
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geen beteekenis, maar zij beteekenden zeker we!
vee! voor de voge!s, want deze staakten altijd hun
gezang, om te luisteren. Kleine Broer merkte dit
op, en het gaf hem te denken. Ais hij de dierentaal
kon spreken, zou hij in de gelegenheid zijn, geheimen te weten te komen, die niemand wist. Het
allermeest zou hij het geheim, te kunnen vliegen,
willen kennen, daarom legde hij zich er op toe,
zoowel de groote als de kleine vogels nauwkeurig
waar te nemen.
Nadat hij eens op een zomerdag de schapen had
thuisgebracht, opdat Moeder er verder op zou
passen, ging hij door een nauwe kloof, onder aan
den voet der rotsen, waar hij teekenen van vocht
had opgemerkt, naar boven. Hij wilde het spoor
van het water volgen tot aan de bron. Klauterend
ging hij over rotsen en tegen klippen op, waar nog
nooit eerder iemand een voet gezet had. Hij was
warm en moe, maar bleef doorklimmen, omdat hi;
de oorsprong van het vocht wilde ontdekken.
Hij was er juist in geslaagd, zich op een buitengewoon steile plek op te trekken door zijn handen
om een uitstekenden rand te slaan, toen hij ontdekte, waar hij naar speurde. Hij yond een poet.
Deze bevond zich bijna op den top der klippen,
die op een plat vlak uitliepen.
De poel was diep en donker en er was niets van
te zeggen, welke vreemdsoortige wezens weI beneden zijn watervlak konden loeren. Er kon zich we!
van alles in dien poel ophouden, van kleine ge!e
waterslangetjes af tot zwarte glibberige monsters
toe, die nooit het licht aanschouwden. Het leek
weI een bodemlooze put.
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Het water was helder en rein, er was ;uist genoeg
strooming in, om het fijne teere groen in de nabijheid te drenken. Teere varens van venushaar groeiden onder den vooruitstekenden, uit krijtrots
bestaanden oever van den poel en allerzachtste
plant;es, die naar muskus roken, bloeiden, waar
de zon ze nog even bereiken kon. Het waren matgele fluweelige maskerbloemen, die een gouden
licht uitstraalden tusschen de donkerbeschaduwde
rotsen.
Niemand had deze sprook;esachtige plant;es
ooit vertrapt, want de rotsige kloof was zoo ontoegankelijk, dat geen vee er ooit kon komen voor
zijn voedsel. Zulke poelen zijn altijd ver buiten het
bereik van vee. AIleen de bewoners der lucht weten
van hun bestaan af. AIleen gevleugelde wezens,
die van hoven af kunnen neerzien, kennen de
schoonheid van diepverborgen meertjes.
Kleine Broer was warm en moe. Zijn lichaam
was gekneusd en de scherpe kanten der steenen
hadden zijn voeten verwond, maar hij was blij, dat
hij den poel ontdekt had. Hij ging zitten rusten.
Hij leunde met zijn hoofd achterover tegen den
starn van een eik en keek dommelig naar den hemel,
waarvan helderblauwe plekjes door de groene bladeren van den eik heen schernerden.
Daar bleef hij een poos zitten; hij voelde zich
steeds slaperiger worden. Hij zat doodstil, rustte
maar, en dacht er over na, hoe gelukkig vogels
toch waren: zij toch konden naar zoo'n plek toevliegen. Toen kwarn juist een specht met rooden
staart tot bij het water neervliegen, om te drinken.
Zijn staart had de kleur van zonnestralen, die uit
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een donkere wolk neerschijnen. Het was een schitterend spechten-opperhoofd.
Kleine Broer floot heel zacht naar den vogel. De
specht hield zijn kopje schuin, luisterde en zette
zich toeo ineens op de knie van den knaap neer.
"Hoe vlieg je, broeder? Dat wit ik zoo graag
weten.tt
De specht spreidde zijn vleugels uit en vloog
naar het topje van den boom. Kleine Broer sloeg
hem gade en zei weemoedig:
"Voor jou is het zoo gemakkelijk!tt
Dadelijk daarop hoorde hij gekwetter in den
boom boven hem. AIle vogeltjes krijschten tegen
een grooten havik met een gelen staart, die de lucht
doorkliefde. Opmerkzaam oogde de knaap hem na.
Hij bewoog zijn vleugels zelfs niet.
,,0, hoe vlieg je toch, hemelbewoner?tt vroeg
de jongen, toen de havik op een boom neerstreek.
Niemand kon hem het antwoord geven. - Steeds
waren er maar vragen, die niemand wist te beantwoorden. Oom had eens gezegd: ,,'Er zijn vliegende, kruipende, zwemmende en loopende wezens. Ieder
moet op zijn eigen manier sterk zijn. Van de 100pende wezens is de mensch het zwakste, omdat
zijn voeten aan den grond gebonden zijn en zijn
gedachten naar de wolken zweven.
Kleine Broer wist, dat Oom heel wijs was en
zijn leeringen ook, maar ook hij kon de vragen niet
beantwoorden, die zijn geest niet met rust lieten.
Waarom kon hij niet vliegen, overdag, als hij wakker was? Hij kon zoo prachtig door de lucht zweven
in zijn droomen t s nachts.
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Het eenige antwoord was, dat hij nu eenmaal
van aardsche geboorte was. En hij wilde zoo graag
van hemelgeboorte zijn. Maar nooit had hij de
hoop opgegeven, om eens van de aarde afgelicht
te worden en met de wolken rond te drijven.
Hij voelde zich heel dommeIig en was bepaald een
minuutje in slaap geweest. Hij herinnerde zich niet
precies, wat er een kleill oogenblikje gebeurd was,
maar hij werd wakker door een geluid als van ver
verwijderd onweer. Het lawaai groeide steeds aan.
Kleine Broer begreep het niet. Een schaduw gleed
over den stillen poet. Een vorm als van een vleugel
bewoog zich boven het watervlak en het snorrende,
zoemende geluid daverde door de lucht en echo-de
tusschen de rotsen.
In vreezen en beven keek de jongen op, en zag
z66'n monsterachtige, gevleugelde gedaante, dat
hij meende, Tse-ne-ha-Ie, de harpij uit de oude
overleveringen, te zien. Hij verborg zijn gezicht in
zijn handen. Hij kroop dicht bijden eik, en durfde
zich niet te hewegen of op te kijken. Binnen enkele
minuten was alles stil voor een oogenblik. Toen
hoorde hij een mannestem in de lucht hoven hem
en deze sprak de taal der blanken.
Kleine Broer kon de woorden niet verstaan,
maar hij herkende de stem. Hi; wist, dat het de
groote man was, die sprak.
Deze zeide: "Deze hooge bergweide vormt een
uitstekende landingsplaats en ik weet wei zeker,
dat er water in de huurt moet zijn. Die hoomtoppen wijzen er op/t
"Als we eens naar heneden klommen en gingen
kijken,tt zeide een tweede stem.
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Kleine Broer zat doodstil. Hij was niet angstig,
nu de groote man in de nabijheid was. Hij kon de
twee mannen de rotsen hooren afkomen. Toen
zij den poel bereikten, stond Kleine Broer op. De
beide mannen waren echt verschrikt.
"Hoe ter wereld kom jij hier?" Ben je hierheen
gevlogen, kleinkind?tt
"Neen, Grootvader. Ik ben uit het dal op handen
en voeten naar boven geklauterd."
"Waarom ben je hierheen gekomen, kind?"
"Om het water te vinc'.en/'
De groote man keek naar het meertje en zei
tegen den rijksambtenaar voor de watervoorziening, die bij hem was:
"Het is een grooter watervoorraad, dan ik had
durven denken, Conklin. Er zou weI genoeg zijn
voor duizend schapen per dag. Ik zou weI eens
willen weten, of we het in een leiding naar de vallei
hier beneden zouden kunnen voeren. tt
Zich tot Kleinen Broer wend end, vroeg hij: "Is
het pad erg steil?tt
"Erg steil en smal, en mijn laarzen scheurden
van de steenen."
"Hoe moet je nu naar beneden komen, kind?
Het ziet er naar uit, of je daar vleugels voor noodig
zoudt hebben 1"
"Ik heb geen vleugels, Grootvader.tt
"Maar ik heb ze, en wil ze je weI leenen."
Hij wendde zich weer tot den rijksambtenaar
en vroeg: "Is er in het vliegtuig plaats voor het
kereltje ?"
"A1licht kunnen we plaats maken, maar u zult
hem moeten vasthouden."
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"Kom dan maar mee, kind. We gaan den grooten
vogel weer opzoeken.tt
Kleine Broer meende stellig, dat hi; nog aan het
droomen was, maar deed zooals hem gezegd was,
en klom met de mannen omhoog tot den top der
klippen. T oen zi; bovenop waren, zag hi; de groote
vleugels van het vliegtuig ongeveer een tweehonderd meter verder.
Zij blonken als de vleugels van Tanilai, de
water;uffer. Nu wist Kleine Broer weI zeker, dat
hij droomde. Hi; liep dicht naast den grooten
man. T oen zij bij de libel kwamen, klommen zi;
beiden in het lijf van het reusachtige dier en de
vreemde man klom achter hen erin. De reuzenvlieg begon te gonzen, al luider en luider •••
Kleine Broer greep dengrootenmanbi;zijnmouw
en verborg zijn hoofdje tegen zijn vriendsschouder.
"Kijk nu eens, kleinkind, we vliegen Itt
Hij keek - en daar renden weiden, bergen, en
boomen hard weg. Alles rende weg, behalve een
groote donzige, witte wolk in het oosten. Die stond
stil en de libel gonsde er dichter en dichter naar
toe. Toen - voor Kleine Broer wist, wat er gebeurde, waren zij er boven op.
Nu werd het hem duidelijk, dat zijn wensch vervuld was. Zijn voeten waren los van de aarde en
zijn hoofd was boven de wolken. Zoo opgewonden
en blij was hij nu, dat hij het lied aanhief over den
heiligen jongen man, die de god en zocht en ze
yond. Op de toppen van de wolken zocht hij de
goden en yond hen.
De groote man was even verrukt als hij en
zong met hem mee.
16

"Hoog in de wolken
Zocht hij zijn goden. Hij vond ze.
Met een hee in t t hart
Zocht hij zijil goden en vond ze.tt
"Er tijn er, naar tk hoor, die twijflen ••• Wij
twijfelen met, zeg, kleinkind Itt zei de groote man,
terwijl hij zijn arm om den kleinen Navahojongen
heensloeg, wiens wenschen altijd verwezenlijkt
werden.
Er zijn altijd twijfelaars, maar wat doet dat er
toe, zoolang er maar menschen zijn, die gelooven
en droomen? Kleine Broer had met den grooten
man hoven in de wolken gevlogen. Zij hadden
daar samen gezongen. En meer dan dat nog: de
jongen had stuifmeel op de wolken uitgestrooid
en geheden:
"Gij, die woont in het huis der donkere wolken,
ik hen uw kind 1 Wees goedgezind jegens mijn volk
en jegens Hasteen Tso tevens.tt
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HOOFDSTUK XIII
WATER UIT HET MEERTJE
Terwijl de reusachtige libel omlaag zweefde naar
de aarde, wuifde Kleine Broer de wolken vaarwel.
De groote man reed hem in zi;n auto naar huis.
Moeder was blij, dat ze hem zag, want zij had zich
al afgevraagd, waar hij toch zoo lang bleef. Toen
hij haar vertelde, dat een reuzenlibel hem naar de
wolken had gedragen, lachte zij. Tot den grooten
man zei ze verontschuldigend:
"Het kind praat zoo dwaas. Altijd is hi; maar aan
het droomen/ t
"Neen Moeder, hij zegt geen dwaasheid; het is
waar, want ik was erbi;. Wij hebben in de vliegmachine van een blanke meegevlogen.tt
Vader had zitten luisteren. Hij zei: "Het is waar,
want toen ik vandaag achter de paarden aan reed,
zag ik de libel, toen zij gonzend de wolken invloog.
Nu weet ik, dat blanken machtiger zijn dan Navahots. Wi; kunnen paardri;den en schieten en zilversmidswerk doen, maar vliegen kunnen wi; niet.tt
Toen Oom kwam, vertelde Kleine Broer hem
zi;n avontuur. Toen zi; aIleen waren, sprak hij
over het stuifmeel strooien op de wolken. "Dat
was goed van je, kind. Zeg eens, waren er schilderingen op de wolken 1tt
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- ,,]a, er was kleur in het oosten, zuiden, westen en noorden, maar de lijnen waren niet helder,
want de wolken waren niet geheel uitgerold.H
Het maakte een diepen indruk op Oom. Nu
onderrichtte zijn leerling hem! Hadden niet ook
reeds de heiligen op wolken geschilderd?
De eerste wolkschilderingen waren door de vier
hemelkinderen gemaakt. De Navaho's konden
niet op wolken schilderen. Zij moesten op aarde
schilderen met aardsche verven. Zij moesten met
gekleurde· zandsoorten op den vloer van de medicijnhut schilderen, maar de hemelzonen hadden
het oudste aardsche volk de voorbeelden en de
kleuren geleerd.
Oom was bezig, Kleinen Zanger te leeren, hoe
hij het zand tusschen duim en wijsvinger moest
laten uitloopen. Elke Navaho;ongen leert met
zand schilderen.
Na dien vliegdagwas Kleine Broers hoofd zoo
vervuld van allerlei dingen, dat zijn schapen er
onder zouden gel eden hebben, als hi; er niet onbewust toch goed op had gepast. Al die jaren van
schapenhoeden hadden het bi; hem tot een tweede
natuur doen worden. Behalve over het vliegen
naar de wolken, dacht hij ook veel over het meertje.
Hi; zou zoo graag willen weten, of dat water diep
was, heel diep, tot in de onderwereld, waar de starn
der ouden leefde.
Hij meende, dat het geheimen in zich sloot, die
de menschen geluk konden aanbrengen. De groote
man was daarvan overtuigd. Hij wist, dat het genoeg leven bevatte, om velen te voorzien, als het
water in buizen tot in het dal werd geleid. De watergo

voorziener geloofde het ook, en besloot te doen, wat
onmogelijk scheen. Dag aan dag laadde hij zijn
vliegtuig met buizen, gereedschap, cement, en
vloog naar de hooge weide om er te arbeiden.
Hij was waterbouwkundig ingenieur, een zeer
goed klimmer tevens; hij yond de geschiktste wijze,
om het water naar beneden te leiden en maakte
een vergaarbekken van cement aan den voet van
de rots in de vallei dicht bij Kleine Broers grot. Dit
verontrustte den knaap niet zoo erg, als het geval
zou geweest zijn, toen hij nog kleiner was. Daar
hij nu te groot was geworden, om in zijn hoI te
kruipen, had hi; zijn schatten naar Ooms hogan
overgebracht, waar zij bi; Ooms geneeskrachtige
kruiden werden bewaard.
Toen het vergaarbekken klaar was, en met water
gevuld, had iedereen er lust in, dit nu eens te
vieren. Er werd dus besloten, den oorlogsdans, of
anadji daar te houden.
In vroegere ti;den werd de anadji gehouden
voor gewonde krijgers, maar nu wordt hi; gegeven
voor bezwering van bezwi;mingen of zwakte.
Dezen keer was de plechtigheid noodig voor
Hasteen Sani, want hi; had het ontzielde lichaam
van zijn hit moeten aanschouwen. Hoog in de
bergen had het zachtvoetig opperhoofd den hit
gedood, en Hasteen Sani was zeer ontdaan. Hij
voelde zich overtuigd, dat de zangplechtigheid
hem goed zou doen.
Iedereen had het druk met de toebereidse1en.
Vader maakte een nieuwen zilveren gesp voor zijn
gordel. Groote cedertakken werden aangesleept,
om de kookhut voor de vrouwen te maken. Oom
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zou de medicijnman zijn. Hij deelde Kleinen
Broer den oorsprong mede van de plechtigheid,
die den strijd verheerlijkt tusschen de zonen der
turkooizen vrouw en Yaytso, den grooten reus.
Yaytso vernietigde alle volkeren der aarde,
daarom gaf de drager van de zon zijn twee jongens
bliksemschichten mee als wapens, en deze trokken
er op uit, om de wereld vandezen geesel te verlossen. Eerst gingen zij naar den berg in het zuiden, waar de vreeselijke Yaytso woonde. Zij verborgen zich in een grot en wachtten op den reus,
tot hij zich voor zijn morgendronk naar de vallei
zou begeven.
Hij was zoo groot, dat hij bij het vooroverbuigen
om te drinken met een hand op den top van den
zuidelijken berg steunde en met de andere op
een heuvel aan den overkant der vallei. Zijn voeten
waren op zoo'n grooten afstand van elkaar geplaatst,
als een man kon afleggen tusschen zonsopgang en
het middaguur.
De beide jongens waren vast overtuigd, dat zij
dezen reus konden overwinnen, omdat zij vertrouwen stelden in de wapens, ,die hun vader hun
gegeven had. Een van de bliksemschichten hadden
zij op den zuidelijken herg afgeschoten en deze
had in den zijkant een diepe gleuf gemaakt, die er
tot op dezeri dag in te zien is.
Zij bespiedden den reus, terwijl hi; dronk.
Elken keer, dat hij met den mond in het water
kwam, werd het meer kleiner. Vier keer dronk hi;,
en toen was het meer bijna drooggelegd. De jongens
waren zoo verbluft bi; het :tien van de enorme
hoeveelheid water, die de reus verzwolg, dat zij hun
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tegenwoordigheid van geest verloren en verzuimden te schieten, terwijl hij boven het water gebogen
lag. Zij gingen naar den oever van het meer, toen
hij zijn laatsten teug nam, en hij zag hun weerspiegeling in het water.
De reus keek op en bulderde: "Wat komt daar
een aardig paar aan 1 Waar ben ik aan het jagen
geweest, dat ik ze nog nooit gezien heb? Yin-i-keto-ko ••. fee-fo-fum ••• yin-i-ke-to-ko •.• fee-fo-fum Itt
De jongens hoorden hem aan, en riepen toen
terug: "Wat voor een groot ding krijgen we daar
nu in het oog? Waar zijn we dan toch aan het jagen
geweest?tt
Vier keer hoonde de reus hen, en vier keer
schimpten zij smadelijk terug. Zij hadden grooten
schik en stonden veilig op een gewelfden regenboog.
Juist op dat oogenblik hoorden zij den wind fluisteren: "Past op, past op Itt Zij konden nog juist
bijtijds den regenboog platduwen, tot hij den grond
raakte, want Yaytso had een bliksemstraal op hen af
geslingerd, die nu vlak over hun kruin heenschoot.
Op, neer, op, neer, deinde de regenboog met de
jongens er op, en elken keer, dat de reus een bliksemstraal slingerde, miste die de jongens, ging of
boven den regenboog langs, of er onder door.
Het ging levendig toe in dien strijd. De jongens
slaagden er in, een bliksemflits op den reus af te
schieten, die hem naar het oosten deed wankelen.
Een tweede schicht trof hem en deed hem naar het
zuiden strompelen. Hij hervond zijn evenwicht en
stond op het punt, zelf nog een bliksemstraal te
werpen, toen de jongel1s hem raakten met een flits,
die hem op de knieen wierp in het westen. De vierde
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schicht was de laatste en nu lag Yaytso op zijn gezicht in het noorden; hij bewoog zich niet meer.
De jongens hadden het eerste monster neergeveld. Rondom hem lagen vuursteenscherven verspreid, want zijn vuursteenen wapenrusting was
verbrijzeld. Nadat de twee machtige zonnekinderen den reus geskalpeerd hadden, legden zij zijn
gebroken pijlen bij zijn skalp in een mand en keerden naar huis terug.
Toen zij daar aankwamen, hingen zij de mand
aan een boom en gingen hun moeder, de turkooizen vrouw, tegemoet. Zij stonden op het punt haar
te vertellen, wat zij volbracht hadden, toen zij
beiden bezwijmden. De moeder wist, hoe zij hun
bewustzijn kon doen terugkeeren. Zij trok een geneeskrachtigen drank uit planten, die door den
bliksem getroffen waren; hiermede besprenkelde zij
de jongens en schoot een pijl van dennehout af
boven hun lichaam. Daarna schoot zij een pijl af
van sparrehout en, - zij waren weer beter.
Kleine Broer was blij, dat Oom hem het verhaal
van de zonnekinderen had verteld. Hij wist graag,
waarom zijn yolk zijn plechtigheden hield. Nu wist
hij, dat de anadji voor ieder gehouden wordt, die
in zwijm gevallen is, of van streek is door het zien
van ruw geweld.
Oom liet hem he1pen hij het versieren van den
staf van jeneverhoomhout, die hij den dans der
maagden moest gehruikt worden.
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HOOFDSTUK XIV
DE MAAGDENDANS
De volle maan kwam op boven een met ceders
begroeiden heuvel en spreidde een deken van zilverwit licht over de woestijn uit. Midden in de zilveren deken straalde een rood kruis van vuur zijn
licht uit over een dichte menigte Navaho's, die er
omheen zaten met hun paarden en wagens achter
hen. De volle maan hoorde den zang der jonge
mannen, die in twee groepen tegenover elkaar
stonden. Arm in arm en dicht bij elkaar wiegden
zij mee op de maat hunner liederen, terwijl de
leider op een oude trommel van aardewerk sloeg.
De volle maan zag een klein Navahomeisje
binnen het licht der vuren treden; zij droeg een
tooverstaf van ;eneverbeshout, dien Kleine Broer
had help en maken. De staf was versierd met kalkoeneveeren, bloemen van wilde salie en lange
wimpels van roodkatoenen stof.
De kleine meid gedroeg zich heel ernstig en
plechtig en vol waardigheid. Zij hield statig het
hoofd op. Haar voet;es, die in moccassins gestoken
waren, bewogen zich langzaam over het zand, tot
zij de zangers genaderd was. Zij zwaaicle haar staf
en een jong meisje uit de menigte cler toeschouwers
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bewoog zich in de richting der mannen en koos
er een als gezel bij den dans. Andere meisjes volgden haar voorbeeld.
De jonge mannen deden verlegen, zij lieten aIs
beschaamd het hoofd hangen. Zij deden, als hadden zij tegenzin, om te gaan dansen, maar de
meisjes trokken hen mee binnen het licht der vuren
en de rustige statige dans ving aan, terwijl de kleine
stafdraagster met haar roede de maat aangaf.
De volle maan zag op de meisjes neer, terwijl
zij dansten - en ook op de moeders, die erbij zaten
in haar vroolijkgetinte omslagdoeken gehuld. Terwijl de zilveren bol zijn weg naar het westen volgde
door den nacht, zongen de ;ongelingen en bleven
zingen tot den dageraad.
Iedereen was slaperig in den grauwen morgenstond, maar de moeders waren aan het koken in
de groene hutten van cedertakken. De koffie was
warm en het brood klaar. Aan kampvuurt;es rondom de hutten gebruikten de gezinnen hun ontbijt
en spraken over den maagdendans.
Kleine Broer mocht geen vleesch eten, ook geen
zout, suiker of warme gerechten, daar hij aan de
plechtigheid voor den dans had geholpen. Gedurende vier dagen na de plechtigheid mocht hij aIleen
mais en koud water gebruiken.
Hij zat er over te peinzen, hoe schoon de staf
er had uitgezien, terwijl hij in het rond werd gezwaaid, en was zich slechts haIf bewust van de
schoonheid van het meisje, dat hem gedragen had.
Zij scheen zoozeer deel uit te maken van het bevallige schouwspel, dat hij ze in zijn gedachten niet
scheidde. Zij had den staf hoog opgeheven en hem
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geen enkele maal den grond laten raken. Na den
dans was zij op haar hit naar het noorden gereden,
nog steeds den staf in haar hand houdend.
Drie nachten achtereen dansten de meisjes, maar
op verschillende plekken. Hasteen Sani, de zieke,
bleef in de medicijnhut om door Oom behandeld
te worden. Natuurlijk werd hij beter en ieder was
blij over den nieuwen waterput.
De schapen dronken van het overvloeiende water,
de paarden uit den voor hen bestemden bak, en
de menschen droegen emmers water uit den overdekten put naar hun kampplaatsen.
Vier dagen, nadat de plechtigheid voorhij was,
kwam Groote Broer met zijn vrouw en hun tweejarig kindje om den dag hij Moeder door te brengen.
Kleine Zus hield veel van het kleine kindje. Zij
vond het prettig, nog iemand ander~ bij zich te
hebben om mee te spelen, hehalve haar kleine
lammetje. Elk voorjaar gaf Moeder haar een lammetje als speelnootje. Zoo zou ze tijdig voorzien
zijn van een eigen kudde. Zij leerde ze al hoeden.
Zij speelde met het lammetje, zooals een kind
der blanken met een pop, maar dit ging vee1
aardiger, omdat het lam hard kon loop en en luchtsprongen kon maken op zijn grappige stijve pootjes.
Het kon me1k drinken uit een Besch en allerlei
ondeugende dingen doen.
Terwijl Zus met Groote Broers kleine kindje
spee1de, kauwde het lam op de kurk van een azijnBesch. Moeder had de azijn gekocht, om deze door
haar kleurstoffen te doen.
Die kurk vie1 bepaald bijzonder in den smaak
hij het lam, want het gaf er zoot n harden knauw
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 7
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in, dat de Besch omviel,· en aIle azijn over den vloer
stroomde.
Ret dacht, dat het water was, maar toen hij het
proefde, sprong hij recht omhoog met zijn stijve
pootjes, en blaatte; "Me, me, me!tt Ret holde naar
buiten en Zus ;oeg er achteraan. Zij lachte en zag
er heel lief uit met haar zwarte haar, dat wapperde
in den wind en haar bloote bruine voetjes, die
telkens even te voorschijn wipten onder haar wijden, lang.en rok uit.
Zij ving het lam boven op een heuvelt;e en ging
geheel buiten adem zitten met het diertje stijf in
baar armen. Toen Kleine Broer met de schapen
thuiskwam, sprong het lam weg, om naar zijn moeder in de kudde te rennen. Zus ging de hut in, om
met het kleintje te spelen.
Allen waren thuis en zij zaten rondOtn het vuur
koffie te drinken en te praten over het wonder van
het nieuwe water, over het welslagen van het feest,
en over Kleine Broers vliegtocht naar de wolken.
Oom zeide: "Mi;n Kleine Zanger bracht het
water tot ons, omdat hi; stuifmeel strooide op de
wolken en bad voor ons aIler heil.tt
Niemand zou er ook maar over denken, een
medicijnman tegen te spreken, maar Vader kon
zich niet weerhouden, te zeggen:
"Maar hi; vloog in het toestel van den blanke.
Wi;, Navahots, kunnen niet vliegen/t
Daarop antwoordde Oom: "Wij kunnen stuifmeel strooien en bidden. Ieder heeft zi;n eigen
macht. Kleine Zanger was de eerste Navaho, die
naar de wolken is gevlogen en er stuifmeel op uitgestrooid heeft.H
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"Zoo is het,H zei Vader.
Moeder was ongerust. Ais haar kind over de
wolken trok, moest hij weI tot het heilige volk
behooren. Zij trokken over regenbogen en zonnestralen en lieten de aarde altijd over aan het volk
der aarde.
Zij wilde graag haar kind houden. Zij liet hem
het nieuwe zadeldek zien, dat zi; voor zijn hit geweven had. Het was grijs, met zwarte en witte
wolkenvormen versierd. Moeder vertelde haar
kereltje, dat het zomerwolken waren tegen een
zomersche lucht. Zij zeide, dat de roode vierkanten
in de hoeken zonlicht voorstelden.
"Leg het op je hit en stel je tevreden met het rijden
over de aarde, mijn zoon. Kijk, ik heb roode kwasten gemaakt om van de hoeken te laten afhangen.
"Het is mooi weefwerk, Moeder, en mijn hit
heeft het juist noodig.tt
Vader zei: "Ik ben bezig een zilveren toom voor
je hit te maken. H
De jongen antwoordde: "Daar Zal ik heel blij
mee zijn. Wat zal mijn hit er prachtig uitzien met
een nieuw dek en een nieuwe toom r t
Groote Broers lieve vrouw had naar alles zitten
luisteren. Zij bewonderde het kunstige weefwerk
en het zilverwerk van den toom. Zachtjes sprak zij
tot Kleinen Zanger:
"Ik heb niets, om aan je te geven, maar ik weet,
dat de wolken en sterren je roepen. Ik denk, dat
je ze tot ons zult brengen, als je er van zingt. Wil
je voor ons zingen, <Broer?tt
"Laat ons samen zingen,tt zei Oom, ,,1aat ons een
hemelzang aanheffen/ t
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T erwijl het daglicht vervaagde, zongen zij het
volgende:
Uit het huis der schemering
Langs het pad van den dageraad
Komt hij tot ons,
Komt hij nader!
Nu zendt de drager van den dag
Een lichtstraal uit tt azuur.
Stralend schijnt die op ons neer,
Stralend schijnt die!
Naar het huis van den nacht
Langs het pad der duisternis
Gaat hij van ons heen,
Gaat hij heen!
Nu zendt de drager van den dag
De sterren aan het zwerk.
Daar boven waken zt over ons,
Ze waken daarboven!
"Ja, daarboven slaan ze ons gade, Kleine Zanger.
Ik kan ze door het rookgat zien. J e hebt ze door je
gezang nader gebracht. Nu kunnen we gaan
slapenY
Groote Broers jonge vrouwt;e ging naast haar
slapende kind;e op een schaapsvelliggen. De kralen
van haar zilveren halsketting tinkelden, toen zij op
haar zijde ging liggen.
De houtskool van het vuur doofde langzamer100

hand uit, terwijl het gezin vredig sliep onder de
hoede van de wakende sterren.
Alleen Kleine Broer lag nog een poos wakker
en vroeg zich af, wat de sterren aan den heme1
bindt ••••
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HOOFDSTUK XV
DE WERVELSTORM
Er was iets, dat Kleinen Broer rusteloos maakte.
ts Nachts droomde hij van vreemdsoortige ervaringen en nieuwe, onbekende plaatsen. Hij droomde, dat hij een rivier afzakte op een vlot van boomstammen. De rivier werd zoo breed, dat hij den
anderen oever niet zien kon. Het water had de
blauwe kleur van turkoois. Kleine Broer kon zich
zacht;es over het water voelen gli;den, tot hi; op
iets stuitte en wakker werd. Iederen nacht had
hij dien droom, alsof hij gleed over een watervlakte,
tot hij werd tegengehouden en ontwaakte. Hij
kwam nooit te weten, wat het was, waarop hij
stootte. Overdag trachtte hij er een verklaring voor
te vinden, - hij werd er rusteloos van.
Hij wenschte nu, ook overdag eens over het
water te drijven, en het ding te ontdekken, dat hem
wakker maakte. Hij wist zeker, dat hij naar het
westen gleed. Het moest weI het breede water in
het westen zijn, dat hij in zijn droom zag. Hij had
altijd al verlangd, naar het breede water in het westen te gaan. Als dat gebeurde, kon hij misschien
de turkooizen vrouw vinden.
Hij begon meer en meer over de turkooizen
vrouw in het westen te peinzen. Sedert hij voor
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het meisje den staf had opgemaakt, dien zij in den
dans moest dragen, had hij t s nachts over het
turkooizen water gedroomd, en overdag over de
turkooizen vrouw gepeinsd.
Vreeselijk rusteloos voelde hij zich. Moeders weefwerk stond zijn hit prachtig en Vaders toom ook,
maar hij hoorde de turkooizen vrouw hem roepen,
roepen naar het westen!
Elken morgen dreef hij de schapen naar het
westen, mogelijk kon hij het groote water vinden,
als hij maar ver genoeg ging.
Hij begon een hekel aan de schapen te krijgen,
omdat ze elken avond teruggebracht moesten worden naar het oosten.
Eens op een morgen, dat hij weer wakker was
geworden uit dien droom van zachtkens voortdrijven
over het water, deelde hij zijn moeder mede, dat
hij dien dag niet uitging met de schapen, daar hij
er voor andere aangelegenheden op uit moest.
"Ach jongen, ben je dol? De schapen moeten
gehoed worden/ t zei Moeder.
"Dan moet u ze maar voor me hoeden, want
vandaag ga ik op mijn hit naar het westen.tt
Moeder keek hem aan, en zeide geen woord
meer. Waarvoor zij gevreesd had, werd nu werkelijkheid. Haar jongste zoon verliet haar.
Zij deed gedroogd vleesch en maiskoeken in een
meelzak en bond deze aan het zadel van den hit.
Zij rolde een schapevacht in een deken, en bond
dien bundel er ook op.
Kleine Broer legde zijn boog en pijlen voor het
zadel en was nu klaar om te vertrekken. Hij schudde
zijn vader de hand, en zei niets anders dan:
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"Ik rijd naar het westen."
Hij sloeg zijn armen om zijn Moeder he en, die
zich aan hem vastklemde en daarna zeide:
"AIs je hongerig bent, zal het schapevleesch gereed zijnr'
Hij besteeg zijn hit en vertrok zonder ook maar
eenmaal om te zien naar de hut. Toen hij uit het
gezicht was, en zij hem niet meer konden hooren,
zong hij onstuimig onder het rijden:
De drager van de zonne voIgt zijn pad naar 't
[westen
De drager van de maan voIgt zijn baan naar 't
[westen
Westwaarts gaan de sterren; westwaarts ga ook ik!
En de rotsige klippen echo-den: "Westwaarts
ga ik."
De hit hinnikte, toen hij een jankenden coyote
op een heuvel rook. Een havik krijschte, terwijl hij
westwaarts vloog. Hoog boven de kromme rotsen
zweefde Geelsnave! rond in de blauwe lucht. De
jongen deed zijn hit stilstaan en riep Geelsnavel
toe: "Mijn pad leidt naar het westen".
Hij reed onder langs de kromme rotsen en nog
veel, veel verder.
T oen de zonnedrager het hoogste punt van den
heme! bereikt had, was de jongen den Berg zonder
Water voorbij. Geen enkele maal keek hij om. Hij
volgde de roepstem van het westen.
Hij hield om te rusten stil op den top van een
met ceders begroeiden hoogen kant, bond den hit
aan een boom en ging plat op zijn rug liggen. Heel
vaag kon hij in de verte den blauwen piek van den
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westelijken berg zien. Verderop in de valId kon
hij zien, waar de weg liep, doordat er een voortrollend lint van stof oprees.
"Dat voorspelt een zandstorm,t' zeide hij tot den
hit. "We deden beter, snel door te rijden naar een
beschutte plek."
T erwijl hij naar het dal reed, dat hij moest
oversteken, werd de storm heviger. Het zand werd
hooger de lucht ingeblazen, tot het zonlicht er door
verduisterd werd. De hit worstelde tegen den
wind in vooruit. De jongen wist, dat hij onder dak
moest zien te komen. Hij kon zijn oogen niet openhouden. Zijn ooren en zijn haar zaten vol fijn stof.
Hij steeg af. Het was onmogelijk voor den hit,
verder tegen de woede van den storm in door te
worstelen.
Kleine Broer rolde zijn deken uit, sloeg haar
over zijn hoofd en bleef dicht bij den hit staan, als
om hem te beschutten. Het zand woei nu in zoo
dichte massa, dat het hen als mist omgaf. De jongen
begreep, dat hem niets anders overbleef, dan
afwachten.
Hij kon geen tien voet voor zich uit zien. Losgerukte bergmossen vlogen hem voorbij. Zoo nu
en dan werden ze hoog de lucht in geslingerd, tot
buiten het gezicht. Tegen het struikgewas hoopte
zich het zand hoog op, en overdekte in sommige
gevallen de lagere struiken geheel. Stofwolken omhulden den jongen en het paardje, die daar beiden
met gebogen hoofd en gesloten oogen hulpeloos
stonden, machteloos tegen de woede der elementen.
Het werd steeds donkerder; kouder werd de
wind. Kleine Broer dacht aan zijn moeders warme
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hut met de schapevachten rondom het vuurt maar
- hij bleef bij zichzelf zeggen:
tt1k moet naar het westen!"
Terwijl hij zich zoo tegen de herinnering aan
de gezellige familiegroep stond te verwerent schrikte hij op door een kreett een langent schri1len wanhoopskreet. Hij kon niets zien.
Het was een menschelijke kreet. Uit de wildernis
kwam het en voegde nog meer verschrikking aan
den storm toe. Kleine Broer bewoog zich niet. De
hit trilde. De kreten kwamen naderbij.
Kleine Broer opende een seconde de oogen. Hi;
kon niets zien dan wervelend zand en dwarrelende
mossen. Hij sloot zijn oogen opnieuw enleundetegen
den trillenden hit. Weer klonk de hartverscheurende kreet. Het klonk dichterbi;t veel dichterbi;! Toen
Kleine Broer zijn oogen opnieuw opendet kon hij
een gedaante onderscheiden t die op hem toekwam.
. Hij beefde ookt en greep de toom van den hitt
om zich daar aan vast te houden. De hit steigerde
bij een poging om aan de spookachtige gedaante
in het stof te ontsnappen. De jongen wilde opstijgen en wegrijdent maar er was iets, dat hem aan zijn
plaats genageld hield.
Voor hij wist, wat er gebeurde, viel de spookachtige gestalte aan zijn voeten neer. De kreten
waren verstomd. Kleine Broer zag neer op de ineengezakte gedaante vaneen blanken jongen. Hij
was gekleed in een khaki-pak en droeg hooge rijlaarzen. Hij had geen hoed op, en zijn blonde haar
hing in verwarde krullen over zijn voorhoofd.
Kleine Broer bukte zich over hem heen. De
blanke jongen keek naar den Navaho op. Zijn oogen
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waren even blauw als die van Hasteen Tso. Hi; sprak
het eenige Navahowoord, dat hij kende: "Toh".
Kleine Broer maakte zijn veldflesch met water
los van zijn zadel en de blanke bracht die aan zijn
lippen. Het water deed hem weer opleven. Samen
gingen de twee jongens nu dicht bij den hit zitten
met Kleine Broers deken om zich heen. De wind
was aan het afnemen.
Tegen zonsondergang woei het sto£ niet langer
rond, .en nu konden de jongens den westelijken
berg donker zien afsteken tegen een vuurroode
lucht. Kleine Broer rolde zijn deken op, besteeg
zijn hit en beduidde den blanken ;ongen, achter
hem op het zadel te gaan zitten.
Samen reden zij in de richting van den westeli;ken berg.
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HOOFDSTUK XVI
NAAR HET WESTEN!
De grijsgroene struiken der salie strekten zich
mijlenver uit in de richting van den door de laatste
zonnestralen beschenen, purper gekleurden berg,
het eenige duide1ijk zichtbare vaste punt aan den
gezichtseinder.
De blanke jongen spande zijn oogen tot het
uiterste in, bij het speuren naar een alleenstaand
boschje katoenboomen, waar hij ts morgens vroeg
zijn roadster had laten staan.
Kleine Broer trachtte opstijgende rook uit de een
of andere hut te ontdekken, daar hij geen lust had,
buiten in de woestijn te overnachten.
De hit slaagde er het eerst in, een kamp te ontdekken, want hij rook water, en galoppeerde er
heen. Kleine Broer liet hem met vrijen teugel rennen en al spoedig kwamen zij, om een kleine verhevenheid van den bodem heen, bij een bron. De
blanke jongen ;uichte van blijdschap, toen hij het
alleenstaande katoenboomboschje bij de bron herkende. En daar was zijn roadster, de oorzaak van
al zijn moeilijkheden! Er was geen benzine meer
in, vijf mijlen van een handelsfactorij af. De jongen
was toen op weg gegaan naar de factorij, om hulp
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te halen, maar hij was overvallen door den zandstorm, en verdwaald.
Hij beduidde Kleinen Broer, af te stijgen, en de
twee jongens vingen aan, een tent op te zetten, die
achter in den auto lag. De blanke jongen nam
zijn potten en pannenuit den wagen, terwijl Kleine
Broer een kampvuur aanlegde met dor struikgewas.
Al heel gauw deed de geur van kokende koffie en
bradend spek de jongens duidelijk voelen, hoe
hongerig zij waren.
"Kijk, dat is je ware," zei de blanke, terwijl hij
een blik sardines openmaakte en er twee op een
cracker legde.
"Wi! je er wat van?tt vroeg hij den Navahojongen. Kleine Broer schudde zijn hoofd: "Neen."
Toen hem groote gele perziken werden aangeboden, sloeg hij die niet af. Die zijn ruet "taboett
voor de Navahots, maar visch wel. He, die smaakten lekker! Kleine Broer sloeg elke beweging van
zijn nieuwen vriend gade. Het was een groote jongen van ongeveer vijftien jaar, maar hoewel hij
sterk en gespierd was, scheen hij uitgeput na zijn
worsteling met den wind. Het kwam, omdat hij
zoo bang was geworden, en toen als een dolle had
doorgehold.
Na dit avondeten liet Kleine Broer den hit drinken, nam hem het zadel af en legde de deken en
de schapevacht in de tent. Toen bond hij een poot
van den hit aan zijn halster vast, zoodat deze niet
te ver kon wegloopen.
Hij wierp nog een laatsten blik op den westelijken berg, die nu geheel purperrood afstak tegen
den verduisterenden hemel, ging toen de tent
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binnen en legde zieh op zijn sehapevaeht neer, om
te slapen. Hij hield al zijn kleeren aan. Met veel
belangstelling sloeg hi; den blanken jongen gade,
terwijl deze zijn laarzen losreeg, zijn khakipak uitdeed en zijn witte naehtpak aantrok, dat er net zoo
uitzag, als de kleeren, die de oude Navahomannen
altijd ts zomers dragen, alleen was dit pak veel
witter.
Hij keek, hoe de blanke ;ongen zi;n korte blonde
haar borstelde, en zi; laehten allebei om al het zand,
dat er uitviel. Toen maakte hi; den wollen draad los,
die om zijn eigen haarwrong gebonden zat, en liet
de lange zwarte massa over zijn sehouders golven.
Hi; had geen borstel bi; zieh, daarom ging hi; maar
even met zi;n vingers door zi;n haar en kreeg er
zoo al heel wat zand uit.
De blanke jongen keek toe, toen hi; zi;n haar
weer in een wrong draaide en samenbond. Hem
leek het grappig toe, dat ooit een jongen lang haar
zou dragen, net als een meis;e, maar hij leerde veel
nieuwe, heel versehillende dingen, nu hi; op reis
was.
De geheelen naeht sliepen de jongens vast door,
en t s morgens probeerde de blanke jongen Kleinen
Broer duideli;k te maken, wat hij wensehte te doen.
Hi; wees naar den auto en wees den weg af, zei:
"Tohtt en sehudde "neentt met het hoofd.
De Navaho;ongen daeht, dat hi; water wilde
hebben en ging met een emmertje naar de bron.
De blanke jongen maakte gebaren van "neentt •
Toen kreeg Kleine Broer een ingeving. Opgewonden zei hij: "Jedi-be-toh, ;edi-be-toh!tt
Plotseling herinnerde de blanke knaap zieh, dat
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de Navahots benzine "jedi-be-tohH noemen. Hij
was verrukt, dat zij elkaar begrepen.Het was hem
nu duidelijk, dat de Navahots met "jeditt het geluid van den motor aanduiden. "Toh" beteekent
"water en "bett wil zeggen "van hem" en zoo
was het Navahowoord voor benzine dus: "watervan-den-auto" •
Hij was zoo verheugd, dat hij Kleinen Broer de
hand gaf, den weg af wees, en tegen den hit zei:
"jedi-be-tohH • Na een poosje slaagde hij er in, zich
verstaanbaar te maken, en het tweetal ging weer
op weg, met zijn beiden op den hit.
Aan de factorij speelde de handelaar voor tolk
tusschen de jongens. Hij vroeg aan Kleinen Broer,
waar hij vandaan was gekomen.
"Van den Berg zonder Water," zeide de jongen.
"Waarom ben je met dien Pelicano?"
"De Pelicanojongen was verdwaald in den donkeren zandstorm. Ik zette hem op mijn hit. Zeg
tegen den Pelicano, dat mijn hit hooi moet hebben."
Er stond een zestal Navaho's om hen he en tegen
de toonbank te leunen; zij hadden Kleinen Broer
nog nooit eerder gezien, en vonden hem een pienter
kereltje, dat hij zoo hooi voor zijn hit loskreeg.
De handelaar vertelde den blanken jongen, dat
hij evengoed behoorde te betalen voor het hooi
als voor de benzine.
"Natuurlijk. Dat ben ik ook van plan. Maar hoe
kan ik met deze benzine terug?"
"Waar wilde je naar toe?tt vroeg de handelaar.
"Naar de Groote Kloof. Daar denk ik mijn
luidjes te ontmoeten;'
"Ik zal dat jog vragen, wat hij voor je doen wi!."
H
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Kleine Broer zeide, dat hij op weg was naar het
westen, en als de Pelicano dit wenschte, zou hij met
hem meegaan. Natuurlijk kon de hit niet met veel
benzine beladen worden, maar weI genoeg om den
wagen naar de factorij te brengen, waar de tank
gevuld werd en alles in orde werd gebracht voor
een tocht naar het westen.
De blanke knaap wees den weg in zijn roadster
en Kleine Broer volgde zijn spoor.
Terwijl hij zoo alleen voortreed, merkte hij, dat
de wolken zich aan den he mel opstapelden. Het
land was hem vreemd en nieuw, maar uit de lucht
kon hij overal lezen. Hij zei tegen den hit: "De
stem van den donder zal heden worden gehoord
in het land:'
Het duurde niet lang, of regendruppels plensten
neer op het stof en de struiken. Het rook zoo lekkert
zoo frisch, juist als thuis bij den Berg zonder Water.
De kleine hit liep op een sukkeldrafje door, blij
met de wolken, want zij gaven hem nog wat schaduw. Hij volgde maar steeds het spoor van de
roadster.
In de verte rolde en ratelde de donder. Toen
Kleine Broer een hooger gelegen strook grond bereikte, kon hij den tegenoverliggenden kant van
een rotsachtige laagvlakte zien met blauwe, roode
en gele strepen. Achter de bergweide spuwden
blauwzwarte donderwolken bliksemflitsen als waren
het snelle slangetongen.
De regen begon in stroomen neer te komen. Hij
spoelde de sporen van den auto weg en den weg
zelf bijna ook. Het water vormde diepe voren aan
de zijkanten, en liet in het midden een vreeselijk
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hoogen rand over. Kleine Broer volgde den weg,
totdat deze zich boven op een steilen kant splitste.
Daar bene den kon hij het water door de vroeger
droge rivierbedding zien stroomen. Waar een uur
geleden nog een weg was geweest, kwam nu een
razende watervloed de bergen af.
Hij was benieuwd, of zijn vriend kans had gezien, dezen over te steken. Bij de splitsing van den
weg sloeg Kleine Broer rechts af. Hij had nog
niet meer dan een halve mijl door den allesdoordringenden plasregen gereden, of hij yond den
blanken jongen en zijn wagen, die vastzat in het
zand aan den oever van de rivierbedding.
Kleine Broer was tot op de huid nat, maar de
blanke jongen was droog. Hulpeloos zat hij daar,
in een deken gehuld. Hij was een uur lang vergeefs
bezig geweest, den wagen los te werken. De achterwielen zaten tot op de naaf in den modder.
Hij was blij, Kleine Broer te zien verschijnen, en
beduidde hem, in den auto te komen, om tenminste droog te zitten. Daar zaten zij nu te wachten
tot de regen zou bedaren.
Na een poosje scheen de zon weer, juist lang
genoeg om afscheid van hen te nemen met een
stroom van oranje en paarsblauw licht, dat over de
rotsachtige klippen speelde. De jongens gingen nu
een vuur aanleggen. Kleine Broers kleeren moesten
gedroogd worden. Dat was een moeilijk geval,
want hij had niets om aan te doen, terwijl zi; droogden. De blanke jongen leende hem een deken, en
toen hi; bi; het kleine kampvuur zat, kon hi; twee
Navahots te paard in snelle, woeste vaart zien
naderbij rennen op den tegenoverliggenden oever.
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 8
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Zij hielden hun paarden in, toen zij de rivier
naderden, en beraadslaagden over het oversteken.
Toen stegen zij af, en zetten hun paarden aan, het
water in te gaan om er over te zwemmen. Op de
gewone Navahomanier staken zij nu over. Elke
Navaho volgde zijn paard en hield het onder het
overzwemmen stevig bij den staart. Op deze wijze
ging het heel goed. De Navahots zijn geen goede
zwemmers. Zij laten het hun paarden voor hen doen.
Zij kwamen bij het kamp der jongens, gingen bij
het vuur zitten, en dronken een kop koffie met hen.
Zij praatten met Kleinen Broer en zeiden hem,
dat de auto weI eens verloren kon gaan, als ts nachts
de vloed hooger steeg. Een der mannen zei: "Nu,
en wat dan nog? Dan laten we den Pelicano ons
goed wat betalen voor een hit/t
Kleine Broer nam den kerel eens op. Hij had
nog nooit zootn soort man ontmoet. Zijn voorkomen stond hem niet aan. Hij had valsche kleine
oogen en een wreeden mond.
Kleine Broer zei een poosje niets. In zijn deken
gewikkeld, zat hi; alleen maar te denken. Hij wist,
dat de auto noodzakeli;k weer op hoogen grond
moest gebracht worden; hoe eer dat gedaan werd,
hoe beter. Hi; zeide dus den beiden mannen, dat
de Pelicano hen zou betalen, als ze wilden helpen
graven en duwen.
"Hoeveel?tt vroeg de man met het ongunstige
gezicht.
"Een peso,tt zeide Kleine Broer.
"Dat is niet genoeg,tt zei de man.
"Ik vind het genoeg. Je kunt er heel wat tabak
voor koopen/t
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De blanke jongen kon weinig beginnen in deze
omstandigheden. Hij wist, dat het niet veilig was,
zijn wagen zoo dicht bij het water te laten staan.
Hij vermoedde, dat de mannen aan het onderhandelen waren over het geld; hij stak dus twee
vingers op, en zei: "Pesostt •
Een der mannen ging met een schop aan den
gang, terwijl de andere sprokkelhout aanbracht om
de weeke, modderige voren mee op te vullen.
Kleine Broer zat er in zijn deken gehuld bij, terwijl de blanke jongen het achtereind van den wagen
opvijzelde. Na herhaalde pogingen om den motor
op gang te krijgen en na maar steeds meer struikgewas in de greppels gestopt te hebben, slaagden
zij er ten laatste in, den wagen uit den modder te
trekken en van den weg af te brengen.
De blanke jongen gaf den mannen ieder een
dollar en nog wat koffie. Toen zij wegreden, had
Kleine Broer liever gezien, dat zij het water maar
weer over gegaan waren. Zij stonden hem niet
aan en hij zou zich heel wat geruster hebben gevoeld, als er een rivier tusschen hen en die mannen
was geweest.
De blanke jongen was in het beste humeur van de
wereld, nu zijn wagen in veiligheid was. Hij yond
het een goeden tref, dat hij dien Navahojongen ontmoet had. Het was prettig, iemand bij zich tehebben,
die voor hem met de inboorlingen kon praten. Hij
wilde weI, dat hij den Navaho kon vertellen, hoe
goed deze hem aanstond. Natuurlijk wist Kleine
Broer dat vanzelf weI, maar blanken willen nu eenmaal altijd praten.
Terwijl de tent opgeslagen werd voor den nacht,
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trok Kleine Broer zijn kleeren weer aan. Zij waren
zoo goed als droog en hij moest den hit gaan verzorgen, die een klein eindje verder aan het grazen was.
Hij riep den hit met een zacht, welluidend, lokkend geluid. De blanke jongen, die druk bezig was,
tentpalen in te slaan, meende een tortelduif te
hooren kirren. Hij wist niet, dat Kleine Broer den
hit geleerd had, dien roep te gehoorzamen. Er
waren maanden overheen gegaan, eer hij aan dien
roep gehoor gaf, maar nu ging het uitstekend.
De hit kwam toeloopen, om zich het zadel te
laten afnemen. Het was een bruinroode hit met
groote witte plekken. Een klein wit half maantje
tusschen de oogen was het eenige teekentje op zijn
roodbruinen kop.
Kleine Broer nam den bindriem van geiteleer
van het zadel en bond dien om de flanken van het
dier, dat ging grazen in het kreupelhout.
Voor den volgenden morgen werd vast een emmer water uit het riviertje gehaald. Het water was
zoo modderig,dat het weI een nacht zou moeten
staan om te bezinken. Binnen in het tentje was alles
zoo gezellig mogelijk en de jongens legden zich
rustig te slapen voor den tweeden nacht.
Nog aldoor wenschte de blanke jongen, dat hij
met den Navaho kon praten. Er was zooveel te
vragen over rotswoningen en pijlen, over oud
aardewerk, over de jacht. Hij wist, dat de jongen
een boog had en pijlen, maar had hem er nog niet
mee zien schieten. Zij lagen dicht bij hem met den
toom en het zadeldek. De blanke jongen vond den
zilveren toom een prachtstuk en was er van over116

tuigd, dat zijn moeder graag zoo'n dek met roode
kwasten aan de hoeken zou hebben.
Kleine Broer had geen behoefte aan praten. Daar
hij een Indiaan was, vond hij het prettig, sti! te
liggen, en niets te doen. Daarbij was hij steeds aan
het peinzen over het breede water, waar de turkooizen vrouw woonde in haar turkooizen huis.
Hij was voldaan, want hij ging westwaarts. Hij viel
in slaap, terwijl hij naar het water lag te luisteren,
dat bulderend door de nauwe rivierbedding voortgolfde. Ook dat stroomde westwaarts en zou zich
eenmaal rood en modderig in het breede water
storten, waar hun aller lieve Moeder leefde in haar
huis van turkoois.
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HOOFDSTUK XVII
AVONTUREN VAN DEN GEVLEKTEN HIT
"Leve de wildernis Itt riep de blanke jongen luidkeels uit, terwijl hij een salta mortale maakte voor
de kleine tent.
"Leve de koffie en het spek Itt riep hij, en maakte
weer een salto. Kleine Broer hield op, in het vuur
van gedroogd struikgewas te poken, om naar de
snakerijen van zijn vriend te kijken. Hij veronderstelde, dat deze de een of andere morgenplechtigheid der blanken verrichtte. Mogelijk was dit zijn
manier om de zon te begroeten. Waarschijnlijk wel,
want de heele vallei glansde in de heerlijkheid van
het eerste zonlicht. Alles was frisch en schoon, gereinigd door den regen van gisteren.
De lucht was verkwikkend en geurig door den
geur van vochtig saliekruid. Een geruisch van kabbelend water rees op uit de rivierbedding, die nog
steeds overstroomd was door de wolkbreuken van
den vorigen dag.
De blanke begreep, dat hij voorloopig den stroom
nog niet kon oversteken, daarom beduidde hij
Kleinen Broer, den hit te gaan halen, en gaf hem
te kennen, dat hij het kamp wilde opbreken, alles
in den auto wilde laden en op het zadel zou passen.
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Kleine Broer begaf zich dus op weg en volgde
de duidelijke hoefsporen in het vochtige zand. Zij
leidden tot in pet boschje, waar de hit had gegraasd.
Waarschijnlijk was hij niet ver weg. Hij ging
nooit te ver weg van het kamp. De jongen liep ongeveer een mijl voort, toen hij de sporen van twee
andere paarden er bij opmerkte. Er was echter
nog niets van zijn hit te ontdekken.
Bij het onderzoek van de sporen, werd hij gewaar, dat ze gemaakt waren door de paarden der
twee Navaho's, die geholpen hadden, de roadster
uit den modder te trekken. Dit verontrustte hem,
want aan de hoefsporen van zijn hit kon hij zien,
dat de bindriemen afgenomen waren.
Zeer bezorgd volgde hij de sporen terug tot
den weg, waar hij den vorigen dag langs was gereden. Bij een alleenstaanden ceder sloegen de sporen
linksaf, en volgden verder den met struikgewas
begroeiden grond weer.
Kleine Broer was terneergeslagen. Hij kwam te
voet weI hee1langzaam voorui t, maar hij hield vol,
met een gedachte bezie1d: zijn hit terug te vinden!
Steeds verder sjouwde hij door, tot hij aan den rand
van een diepe geul kwam, die door de hevige
regens uitgespoe1d was.
De geul doorkijkend, zag hij een dun rookpluimpje opstijgen boven een bocht in de verte. Behoedzaam en zachtjes liep hij in die richting, terwijl hij aan den hoogen kant van den rug bleef.Toen
hij vlak bij de bocht was, verborg hij zich in de
struiken en luisterde.
Hij kon de twee Navaho's hooren praten. De een
zei: "Die hit brengt weI dertig dollar opo"
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"Wie zal hem willen koopen? Niemand heeft
geld genoeg.tt
,,Als niemand hem koopt, ga ik hem zelf berijden. tt
"Ja, nu zeg jij, dat je er zelf op gaat rijden, maar
ik dan?tt
"Jij rijdt, zooals je nu doet!H
"Neen, de hit hoort mij voor de helft toe. We
hebben samen gewerkt. H
Diep verontwaardigd hoorde Kleine Broer het
aan. Het was zijn hit. Hij had hem van Oom gekregen en hem afgericht gedurende al die lange
dagen van het schapenhoeden. Zij waren de beste
maatjes. Niemand mocht hem zijn hit ontnemen.
En niemand kon dat. Hij zou hem terughebben!
Geruischloos kroop hij tusschen het houtgewas
door, tot hij vlak boven het kampvuur der paardedieven was.·Hij kon zijn hit bij de twee paarden der
Navahots zien staan. Het dier zag er zoo mooi uit,
met dat blinkend witte halve maantje op zijn kop
en met die mooie figuren van groote witte en roode
plekken, die de ronde bevalligheid van zijn lichaam
zoo goed afteekenden. Hij was niet vastgebonden
en knabbelde op enkele schaarsche grassprieten aan
den rand van de groeve.
Kleine Broer kroop onhoorbaar door het struikgewas om den windkant van zijn hit te bereiken.
Er woei juist een licht zuchtje door de zuivere
lucht en hij stelde zich voor, dat het zijn reuk tot
den hit zou doen doordringen.
Na een klein poosje geduldig wachten, zag hij
den hit den kop opheffen en· snuiven. Daarna
hinnikte hi; een beetje en stak zijn ooren op. De
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paardendieven merkten die beweging op, en een
hunner zei:
"Wat hoort hi;?tt
"Niets/' zei de ander, "ik hoor ook niets."
De hit besloot, weer te gaan grazen en bewoog
zich in de richting van Kleinen Broer. De twee
Navaho's hemamen hun kibbelpartij en terwijl zij
praatten, deed Kleine Broer heel zacht zijn bijzonderen vogelroep hooren.
Onmiddellijk snelde de hit a1 hinnikend op hem
toe. Het dier werkte zich recht tegen den steilen
kant van de groeve op. In zijn haast trapte hi; dikke
aardkluiten los, en veroorzaakte zoodoende een
kleine aardverschuiving.
De paardendieven sprongen, om hem te vervo1gen, op hun zadels toe. Kleine Broer beefde van
opwinding, toen hi; ze op den steilen kant zag toehollen.
Weer kirde hij als een tortelduif en daar zag hij
zijn paardje op den hoogen kant springen. Het
hield den kop omhoog en sperde zijn neusgaten
wijd open.
Weer viel een dik stuk puin achter hem neer en
ontwortelde een yuccaplant, die langs de helling
omlaagrolde, en juist terechtkwam op het pad der
paardendieven.
Kleine Broer bleef zich verscholen houden. Hij
verwachtte elke minuut ontdekt te worden. Hij
was op zijn hoede, wachtte het juiste oogenblik af,
om uit de struiken te voorschijn te komen. Hij
kon de dieven niet zien.
Plotseling hoorde hij ze gillen van angst. Zij
riepen: "Chindi een spook, chindi Itt, en toen
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de jongen achter het struikgewas uit gluurde, kon
hij de schelmen den tegenoverliggenden rand op
zien rijden, zoo snel hun paarden hen maar konden
dragen.
Kleine Broer stond verbluft. Hij vroeg zich af,
wat hen zoo verschrikt kon hebben. Mogelijk hadden zij zijn oogen door de heesters zien gluren. Hij
wist niet, wat de ontwortelde yuccaplant aan het
licht had gebracht. Van den bovenrand der groeve
af kon hij het voorhistorische graf niet zien met de
prachtige groote aarden kruik, die naast een oeroud
geraamte stond.
De dieven hadden dat weI gezien en waren doodelijk ontsteld. Zij hadden er geen lust in, een hit
te bezitten, die vast zelf een spook was. Waarom
had hij gehinnikt en in de richting van het graf
gekeken? Dat dier moest geweten hebben, dat het
daar was.
De dieven reden dus buiten zichzelf van angstweg.
Stoutmoedig liep Kleine Broer naar den steilen
rand en keek er over heen. Hij kon de prachtige
kruik zien, die zoo groot was, dat hij haar alleen
met beide armen kon omvatten.
Hij wilde haar graag meenemen naar den blanken jongen, maar, toen hij de helling afholde en het
gebeente zag, wilde hij de kruik niet aanraken.
Hij wist, dat die aan het oude yolk toebehoorde.
Oom had hem altijd op het hart gedrukt, zich niet
met zulke ding en in te laten.
Hij ging dus weer tegen de helling op en besteeg
zijn hit, bli;, dat hij hem weer terughad. Hij reed
zonder zadel naar het kamp, waar hij den blanken
jongen vrij ongerust aantrof.
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Kleine Broer was opgewonden en trachtte het
gebeurde in gebaren kenbaar te maken. Hij kon
zich echter niet verstaanbaar maken.
Het water in het lage pad was ondertusschen zoo
ver gezakt, dat de roadster veilig kon oversteken.
Kleine Broer reed er eerst met zijn hit over, om de
diepte te peilen. Het was een rotsige bod em, dus
voor drijfzand bestond geen gevaar.
Weer gingen de jongens westwaarts I Zij hie1den
bij de volgende factorij stil om benzine in te nemen.
De hande1aar was een gemoedelijk man en vergunde
hun bij het magazijn te kampeeren en den hit in
de kraal te brengen met een flinke portie hooi.
De jongens brachten den avond bij den hande1aar
in zijn huiskamer door. Het was een ruime kamer
met steenen wanden, behangen met N avahodekens
en in het eene eind van de kamer lagen deze ook
opgestape1d tot halverwege de zoldering. Ook de
vloer was bedekt met zulke dekens.
Een groote steenen schouw deed denken aan gezeHige avonden in den wintertijd.
De blanke jongen vroeg den handelaar, of hij
eens wilde trachten te vernemen, wat zijn Navahovriend dien morgen was overkomen.
Kleine Broer gaf een verslag over de paardedieven.
"Zij probeerden mijn paardje te stelen,tt zei hij.
"Hoe zagen zij er uit, mijn jongen?tt
"AIs slangenspuwse1, als uitgedroogde prairiewolven, als booze geesten Itt
"Moeilijk, ze daaraan te herkennen,t' zeide de
handelaar, ttprobeer het nog eens.tt
"De een was loensch met een wreeden mond,
alsof hij in staat was iemand te dooden Itt
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"Dat doet aan "Vingersneett denken; een kwade
kerel/' zeide de handelaar, zich tot den blanken
jongen wendend. "Hij wordt door de justitie gezocht. Hoe kreeg je je hit weer terug, baasje?tt
"Hij kwam, toen ik hem riep.tt
"Wel, weI, zoo gemakkelijk?tt lachte de handelaar. "Wat gebeurde er met de dieven ?,t
"Zij reden noordwaarts weg, toen mijn hit den
pot en de beenderen vond:'
"Wat voor een pot, en wat voor beenderen?tt
"Den grooten rooden pot met de zwarte slang
er op aan den buitenkant!'
Nu werd de nieuwsgierigheid van den handelaar
geprikkeld.
"Hoe groot was de pot?H
"Zoo dik, dat mijn armen hem haast met konden
omspannen."
"Wil je mij de plek morgen wijzen?tt
"Neent ik moet naar het westen. Het 1S met
goed, om het oude volk te storen:'
Kleine Broer was er niet toe te krijgen, den handelaar naar de plaats, waar de pot stondt te begeleiden.
De belangstelling van den blanken jongen voor
den pot was sterk geprikkeld, claar zijn vader een
oudheidhundige waSt die steeds uitkeek naar historische merkwaardigheden. Hij vatte het plan OPt
zelf op onderzoek uit te gaan. Hij wilde den pot
vinden.
Den volgenden morgen gingen hij en Kleine
Broer dus weer van elkaar. Hij gaf den Navahojongen een dollar ten geschenke en keek hem na,
toen hij op zijn hit verder westwaarts reed.
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Nu kon Kleine Broer weer ongestoord over het
breede water droomen. Hi; voelde zich tegen wil
en dank eenigszins weemoedig, als hi; hutten voorbijreed, of een kudde schapen zag hoeden door een
kind; maar aan dat gevoel van heimwee paarde
zich de drang naar vrijheid.
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HOOFDSTUK XVIII
HI] WIL ZI]N GEHEIMEN MET IEMAND
DEELEN
Terwijl Kleine Broer verder trok, werd zijn
stemming opgewekter. Geen enkele dagelijksche
plicht werd hem nu opgedrongen. Het was zoo'n
opluchting van dat schapenhoeden verlost te zijn.
's Nachts kon de hit grazen, en als de jongen konijnen wilde hebben, kon hij ze schieten. Hij had
nog steeds wat gedroogd vleesch in het meelzakje.
De maiskoeken waren op, maar als hij er lust in
had, kon hij altijd de een of andere hut ingaan.
Daar zou hi; welkom zijn.
Nu hij zich niet om stoffelijke aangelegenheden
behoefde te bekommeren, had hij den tijd, naar
hartelust te droomen, terwi;l hi; naar het westen
trok.
Zoo nu en dan voelde hij zich erg alleen, maar
niet, omdat hij bepaald naar den een of ander
verlangde. Het gevoel van eenzaamheid kwam over
hem, als hi; zich het gelukkigst voelde. Dan voelde
hij weer het oude verlangen, zijn geluk met iemand
te deelen, zooals hij er vroeger, toen hij nog een
kleine jongen was, naar verlangd had, het geheim
van de grot met iemand te deelen.
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Hij had nu andere geheimen, die hij met iemand
samen zou willen hebben, maar het waren zi1lke
gewijde geheimen! Hij was er zeker van, dat niemand dan de turkooizen vrouw ze kon begrijpen.
Zij had de eenzaamheid van de witte schelpenvrouw ingezien, toen de waterval lokte. Hij wist
zeker, dat zij hem weI begrijpen zou. Hij verwonderde zich over alles, wat in zijn binnenste omging.
Het zingen van een vogel kon hem een heuveI
doen oprennen. De heuveltoppen konden hem
doen zingen, als hij zich juist diep weemoedig
voelde. De met saliegeur bezwangerde wind maakte
hem aan het zuchten en als hij de zachte neus van
zijn hit aanraakte, doortrilde hem een gevoel van
weIbehagen.
Hij herinnerde zich alle mooie dingen van vroeger: hoe het hertenvolk danste in den zonneschijn,
- hoe Geelsnavel hem staartveeren zond - den
hommel en het stuifmeel, - den diepen, diepen
poel. Het meest dacht hij terug aan den staf, dien
hij versierd had voor het meisje, dat hem dragen
moest in den maagdendans.
Oom had hem verteId, dat de staf iets te maken
had met de turkooizen vrouw. Hij bracht zich dat
verhaal weer te binnen over haar reis naar het
westen en yond het een prettige gedachte, dat hij
langs denzelfden weg trok.
De zonnedrager had haar a~ngespoord, naar het
westen te gaan, omdat hij haar liefhad en· wilde,
dat zij hem daar een tehuis bereidde. Zij hadden
het onderwerp besproken, terwijl zij op den top
van een der zeven bergen zaten, en zij had den
zonnedrager gezegd, dat zij haar zuster en haar
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zonen liever niet alleen liet. Zij vroeg: "Waarom
zou ik naar een vreemde plaats gaan, waar ik den
geheeIen dag alleen zou wezen 1"
Hij antwoordde: "Je jongens zeiden mij, dat je
weI gaan zou."
"Ik ben· niet gebonden door beloften van mijn
zoons. Ik ben een vrouw met vrijen wil, die voor
zichzelf opkomt.tt
"Maar ik wil je in het westen bij mij hebben:'
hield de zonnedrager aan, "ik wil je geheel voor
mezelf hebben/'
"Neen, neen, neen, neen:' zei de schoone turkooizen vrouw.
Den vijfden keer, dat de zonnedrager haar
smeekte een tehuis in het westen voor hem te maken,
zeide zij, "wel, wat voor soort thuis zou het dan
zijn1 Ik weet, dat je een geschikt huis hebt in het
oosten. Daar heb ik al eens wat van gehoord/'
"Het is een mooi huis 1" zei de zonnedrager.
"Het mijne moet nog mooier worden;' zei de
turkooizen vrouw.
De zonnedrager glimlachte. Nu voelde hij weI,
dat hij haar al half overgehaald had. Zij vervolgde:
"Mijn huis moet drijven op het westerwater, ver weg
van de kust, want ik wil niet, dat iedereen me komt
bezoeken. Sommige menschen vind ik vervelend/'
"Het zal op het water drijven, zooals je wenscht,
0, vrouwe van turkoois 1"
"En ik wil witte schelpen, turkoois, abalone
schelpen, git, maansteen, agaat, en roode edelsteenen om mijn heele huis heen hebben I"
"Je kunt alles zoo krijgen, als je maar wenscht,
mijn vrouwe van turkoois I"
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"Ik heb nog niet gezegd, dat ik jouw vrouwe van
turkoois zal worden 1" antwoordde ze. "Ik ben
van mezelf en vrij 1"
De zonnedrager lachte en de heele aarde werd
warm. Zelfs de vrouw aan zijn zijde werd minder
koel.
Zij zeide nog: "Als ik naar het westen ga, zal
ik me alleen voelen. Ik zal naar mijn zuster en mijn
zoons verlangen. Zou je lievelingsdieren voor me
kunnen maken, om mee te nemen ?t,
"Zeker/' beloofde hij. "Ik zal een reuzenhert,
een buffel, ree en langstaarthert voor je maken."
"Dat zal niet genoeg zijn, 0 zonnedrager 1"
De zonnedrager keek haar bewonderend aan,
zij was het liefeli;kste wezen der schepping. Hij
wist, dat hij alles, wat dan ook, om harentwil tot
stand zou kunnen brengen. Hij beloofde dus, bergschapen, konijnen en prairiehonden te maken.
"Zou je daar genoeg aan hebben?'t vroeg hij.
"Ik denk, dat ik het er weI een poosje mee stellen
kan/' zeide zij. Zoo trok zij bij tijd en wijle westwaarts met al haar dieren. Het luchtspiegelingsvolk
en het volk der aardehitte trokken met haar mee,
om de dieren te helpen drijven.
Zij hielden op verscheidene plaatsen sti! voor het
houden van plechtigheden. In de Zwarte Bergen
sloegen de bisons op de vlucht. Zij hielden niet van
bergstreken, zij stampten en trappelden dus zoo
lang op den berg, tot ze een breeden pas gemaakt
hadden, en liepen toen weer naar het oosten terug.
Zij zijn verder altijd in het oosten gebleven.
Enkele der antilopen en herten gingen ook weer
oostwaarts terug. Later liepen de reuzenherten
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 9
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weg. Allen gingen terug, om nooit meer tot de
turkooizen vrouw weer te keeren.
Toen het gezelschap bij de westelijke bergen
aankwam, werd daar een plechtigheid voor de
turkooizen vrouw gehouden. Zij lag op den top
van den berg met haar hoofd naar het westen.
Het luchtspiegelingsvolk kneedde en wreef haar
lichaam, tot het volmaakt was.
Toen zongen zij liederen ter eere van haar volmaaktheid.
Nadat zij den westelijken berg verlieten om
naar het breede water te rei zen, volgden zij een
pad, dat heden niemand meer kent. Na lange moeizame tochten door woestijnen, waar het water
schaarsch was, bereikten zij het westelijke water.
Daar zag de turkooizen vrouw haar drijvend huis
helder glanzen onder den blijden glimlach van den
zonnedrager.
Het was even mooi, als zij zich gewenscht had,
geheel van turkoois gemaakt en zoo hoog, dat de
bovenste verdieping in de wolken verdween.
De golven van het breede water zongen haar een
welkom toe, toen zij haar nieuw thuis binnentrad.
Het a1lereerst maakte zij een vuur aan, opdat
haar echtgenoot zich gezellig thuis zou voelen, als
hij met de zon terugkwam.
Kleine Broer, die dit verhaal overdacht, terwijl
hij tusschen de boschjes doorreed, kon heel in de
verte de westelijke bergen zien. Dit gezicht gaf hem
moed, door te rijden gedurende de lange, heete
dagen. 's Nachts kerfde hij, bij het licht van zijn
kampvuur, uit een tak katoenhout den bidstaf, dien
hij op den westelijken berg wilde offeren.
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Zijn stille innerlijke opgewektheid was in overeenstemming met de vreugde, die dieren en planten in de onbewoonde oorden bezielde en hij wist,
dat de zaligen hem gadesloegen uit de hittegolven
en luchtspiegelingen, die voor hem uit dansten. Zij
hadden de turkooizen vrouw geholpen op haar
reis naar het westen, en zoo zouden zij ook hem
helpen.
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HOOFDSTUK XIX
HET HEERLIJKE OORD ONDER DE
KATOENBOOMEN
Het is goed, al onze zegeningen eens na te gaan
tijdens een heerlijk frisschen, rustigen morgenstond
in de wildernis, als geen ander geluid dan dat van
den spotvogel zich doet hooren.
Zoo dacht Kleine Broer, terwijl hij in zijn deken
gewikkeld lag onder de zomertent van zijn nieuwe
vriendin.
Hi; had den nacht doorgebracht bij een gezin
uit zijn eigen stam. De vrouw uit deze nederzetting
was een verre bloedverwante van zijn moeder. "Het
heerli;ke oord onder de katoenboomentf noemde
zi; haar woning. Er stroomde een echte rivier langs.
Bloeiende maisvelden gedijden in den zomertijd aan
de oevers, dank zij het gemakkeli;k besproeien.
Van waar Kleine Broer lag, kon hij de groene
maispluimen zien. Door het slib van vele overstroomingen was de bodem er vruchtbaar. De
vrouw in dit kamp was een weduwe met twee
dochters. Zij had besloten, weer te trouwen en
hoopte, dat de broer van haar overleden echtgenoot
haar tot vrouw wilde nemen.
Dagenlang had zij mais gemalen en het dunne
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maisbrood bereid, waar Navahots zooveel van hou,,:
den. Toen Kleine Broer den vorigen avond naar
haar kamp was komen rijden, had hij haar bezig gevonden met het uitspreiden van het dunne beslag
op een heeten rotssteen. Hij had het oprollen der
als papier zoo dunne koeken gadegeslagen, toen zij
deze van haar primitieven oven afgelicht had.
Zij vertelde hem, dat zij den volgenden morgen
het brood en het meel in twee manden naar het
huis van haar zwager wilde brengen.
Terwijl Kleine Broer lag te luisteren naar het
gezang van den spotvogel, keek hij naar de toebereidselen, die zijn verwante maakte voor haar
aanzoek. Zij was een knappe verschijning, gekleed
in een donker fluweelen jakje en een zwarten rok.
De einden van haar rood wollen strik hingen opzij
omlaag en in de franje waren enkele kleine zeeschelpen geknoopt.
Zij droeg haar manden met maismeel en papierbrood. Boven op de manden had zij met wilde
wingerdranken een kruis gevormd. Kleine Broer
zou weI eens willen wet en, waar zij die wilde
wingerd toch gevonden kon hebben. Zij moest er
een heel eind voor gereden hebben.
Hij hoopte, dat zij het goed zou treffen met een
echtgenoot. Zij zou de manden dicht bij de hogan
zetten, waar haar zwager woonde. Was hij bereid,
met haar te trouwen, dan zou zijn familie het brood
en het meel opeten en binnen vier dagen zou hi;
naar het huis der weduwe komen.
Kleine Broer besloot, bij zijn verwante te blijven,
om te zien, wat er gebeurde. Zijn hit kon dan
rusten en grazen, en het was prettig voor den
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knaap, met zijn nichtjes samen te zijn. Zij vonden
het aardig, hem zijn avonturen te hooren vertellen,
en hij voelde zich een echten held, als hij het over
zijn zwerftochten had.
Den vierden dag zat het gezin tegen zonsondergang in de hogan te wachten. Alles was gereed om
den begeerden echtgenoot te ontvangen.
Kleine Broer vond, dat elke goede man blij mocht
zijn, met deze vrouw te kunnen trouwen. Zij kon
prachtig weven en bezat een groote kudde schapen.
Het verwonderde hem niets, toen plotseling de
honden aansloegen, en hij het kleed zag oplichten,
dat voor de deuropening hing, maar weI verwonderde hem de schoonheid en jeugd van den naakten
man, die binnentrad. Hij droeg alleen zijn lendendoek. In zijn hand droeg hij pijlen en boog, die hij
hi; de vrouw, die aan den westkant van het vuur zat,
neerlegde.
Kleine Broer had nog nooit zootn prachtig uitzienden man ontmoet. Hij was lang en kaarsrecht
en had een gladde huid. Voorzeker was hij de
vrouw waard, die hij nu aannam.
Hij bleef den ganschen nacht in de hut en den
volgenden morgen waschten hij en de vrouw zich
in een kom met zeepsop van yucca. Daarna kamden
zij elkaars lange zwarte haar. De vrouw zag er gelukkig en voldaan uit. Het huisgezin bij de rivier
was weer voltallig, nu er een man was, om voor te
koken en te weven.
De zaligen zouden goedkeurend op het gelukkige
gezin hebben moe ten neerzien, maar er was iets
heel verschrikkelijks aan het gebeuren in de lucht.
De zon zelf was ziek. Er kroop een schaduw over
134

heen, die vrees braeht in het hart van elken Navaho.
Ieder Indiaan in het land hield op met zijn
werk, of staakte zijn toeht, om zwijgend neer te
zitten en den dood van den bol gade te slaan.
Kleine Broer zong een lied, een zegeningslied, dat
zijn oom hem geleerd had, en een mediei;nmeester uit de buurt haastte zieh, een zandsehildering
van de zon te maken.
Hi; teekende die op den grond buiten de hogan.
Een blauwe sehijf, omli;nd met de heilige kleuren.
Aeht en veertig liehtstralen waren er omheen geteekend, zoodat er twaalf in elk der vier kleuren
naar de voornaamste windriehtingen wezen.
Dat diende om den zonnedrager moed in te spreken, terwijl hij de stervende zon droeg. Hi; kon dan
bij het omlaag kijken weten, dat het aardevolk hem
hielp met deze volmaakte afbeelding der zon.
De lueht werd koud. De sehaduwen der katoenbladeren gaven een dubbele lijn op den grond.
Spoedig was de geheele aarde in de sehaduw.
Enkele kuikens gingen op stok in de katoenboomen.
De Navahots hielden zich doodstil. Heellangzamerhand vergleed de sehaduw van de zon. Een jong
haant;e kraaide, alsof het ging sehemeren. De zon
was weer beter. De zonsverduistering was voorbij.
Weer sehreed de zonnedrager langs een pad van
sehoonheid naar het westen.
Kleine Broer had een uitermate pleehtig gevoel.
Hij vreesde voor onheil. Den laatsten keer, dat
duisternis de zon verhuld had, was het aardevolk
door een zeer ernstige ziekte bezoeht. Velen hunner waren aan koorts in het hoofd gestorven.
Dien naeht werd Kleine Broer, terwijl hij in de
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zomertent sliep, gewekt door storm en regen, die
hem noodzaakten, zich bij de familie in de hut
te voegen. Zijn nicht waS wakker, en verontrust.
Zij zeide: "Waardoor zouden we in de zen tijd
van het jaar -storm hebben? Altijd, als de zon ziek
wordt, komen er narigheden.tt
"Ja, Moeder, dat heeft Oom mij ook verteld.t t
"Je oom had je moeten vertellen, hoe je vrede
kon maken met het stormvolk.t t
De jongen dacht aan den tijd, toen hij stuifmeel
gestrooid had op de wolken. Hij dacht aan Hasteen
Tso en het lied, dat zij samen gezongen hadden,
toen ze in de reuzenlibelle hadden gevlogen.
Hij voelde zich heel eenzaam. Hij miste zijn oom.
Hij miste Moeder. Haast vergat hij de turkooizen
vrouw. Zijn verwante plaatste een waschtobbe
onder het rookgat. Er kwam te veel water naar binnen. De meisjes sliepen vast door al het lawaai heen,
ook de nieuwe huisvader.
Den geheelen nacht bulderde de storm. t s Morgens hing er een loodzware grauwe lucht. De zonnedrager verliet zijn huis in het oosten niet. In
plaats daarvan zond hij booze slangen van bliksemlicht langs den heme!.
Dagen achtereen hield de zon zich schuil voor
het aardevolk, en het water bleef uit de wolken
neerstroomen. De roode, modderige rivier steeg
hooger en hooger.
Als het gezin in de hut uit de deuropening keek,
kon het stukken wrakhout zien drijven in de rivier.
Balken en ontwortelde boomen werden langs hen
voortgesleurd door den stroom.
Prairiehonden, konijnen, slangen, kwamen uit
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hun holen en spoedden zich langs de hut naar
hooger gelegen oorden.
De vrouw werd bevreesd voor haar hogan. Zij
vroeg haar echtgenoot haar te help en bij het wegdragen van den inboedel. De regen hield een poosje
op, en de zon zond een flauwen bundel licht om
de hut aan de rivier te beschijnen.
Hooger en hooger wies het water. Er dreven
schapen met den modderstroommee. De vrouw
werd angstig over haar kudde. Zij begon ze naar
het kleine heuveltje te drijven, waarheen de prairiehonden en slangen waren gevlucht.
Stukje na stukje vrat het water den hoogen oever
bij de maisvelden weg. Iedereen was aan het werk,
om de bezittingen en het huisraad te vervoeren
naar den begroeiden heuvel, die zich een mijl verder beyond.
Kleine Broer hielp de kleinemeisjes, haar moeders weefstoel weg te dragen. Den geheelen middag
zwoegden allen door. Toen het avond werd, was
reeds al het jonge groene maisgewas weggespoeld
en door den stroom meegesleurd.
En nog steeg het modderige water steeds hooger!
Ook den geheelen nacht zwoegde het gezin door, om
alle have in veiligheid te brengen. De knappe jonge
huisvader trachtte vergeefs de zinneloos angstige
schapen door twee voet water voort te drijven.
Hij zwoegde vruchteloos in de diepe duisternis
voort. Het meerendeel der schapen ging verloren.
Kleine Broer zat met zijn nichtjes op den heuvel
te wachten. Hij trachtte een vuur aan te maken.
Alles was te nat om te branden. Geholpen door de
vrouw slaagde hij er in, een kleine tent te maken
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met de palen van het weefgetouw en wat schapevachten, die zij hadden kunnen meenemen.
Tegen de morgenschemering strompelde de
knappe jonge echtgenoot het kamp binnen met een
zestal blatende schapen. Uitgeput zonk hij op den
grond neer. Den geheeIen nacht was hij in het water
geweest. Hij klappertandde. Er was niets verwarmends: geen vuur, geen warme koffie, geen
droge kleeren!
.
Nu waren de wolken verdwenen en niet langer
doorkruisten vurige, booze bliksemslangen de lucht.
De drager van den dag verscheen in het oosten en
zag op de verwoesting neer.
Nogmaals trachtte Kleine Broer een vuur aan
te krijgen. Hij had in zijn veldflesch genoeg heIder
water, om koffie te zetten. Maar toen de zon hoog
genoeg stond om alles een beetje te drogen, lag de
knappe jonge man a1 te gloeien in hevige koorts.
De worsteling was te veel voor hem geweest.
Twee dagen daarna stierf hij aan "vliegende
tering tt - longontsteking -. Zijn vrouw was als
versuft. Toen het water daalde, liep zij naar "Het
heerlijk oord onder de katoenboomentt • Glibberige roode modder overdekte alles. Enkele vuile
kuikens zaten dicht tegen elkaar boven op de hut.
Daarbinnen was het allertreurigst om te zien.
Het glibberige slib lag er weI een voet dik. Zij liep
naar den westkant, en haalde uit een nis tusschen
de wandstammen een boog en pijlen. Zij waren het
zinnebeeld van haar tweede huwelijk. Zij begaf
zich naar de rivier en terwijl zij zich over het roode,
modderige water boog, wierp zij boog en pijlen er
in met de woorden:
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" Tieholtsodi ! Monster der wateren, neem ook
deze! Gij hebt mij mijn schapen, mijn mais en mijn
echtgenoot ontroofd Itt
Met een licht gorgelend geluid verzwolg het
watermonster boog en pijlen ...
De vrouw was alleen met twee kleine meisjes
om voor te zorgen, en slechts zes schapen om in
haar onderhoud te voorzien.
"Het heerlijke oord onder de katoenboomen"
was niet langer heerlijk!
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HOOFDSTUK XX
DE WESTELIJKE BERG
Vier dagen achtereen vastten de weduwe en haar
twee kleine meisjes en beweenden het verlies van
den huisvader. Kleine Broer behoefde niet mee
te do en aan het vasten, omdat hij niet bij het sterven aanwezig was geweest.
Hij was naar het huis van een buurman gereden.
om hulp. Daar vond hij hartelijke lieden, die de
weduwe onderdak aanboden, tot zij haar aangelegenheden kon regelen.
Kleine Broer kwam tot het besluit, dat de hut
beter naar hooger gelegen grond kon worden verplaatst. Met de hulp der buren werd zij uit elkaar
genomen en de stammen met een wagen naar een
plek buiten het bereik van een volgenden aanval
van het water gesleept. Met drijfhout uit den.
stroom werd een kraal omheind voor de schapen.
De schapen waren het eenig bezit van de weduwe ..
De paarden, die gered waren, werden geerfd door
de familie van haar echtgenoot. Zijn meest geliefde
rijpaard werd gezadeld en daarna doodgeschoten
naast :z;ijn graf, opdat hij een rijdier zou hebben
in de geestenwereld.
Kleine Broer voelde, dat hij nu zijn tocht moest
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hervatten. Hij had twee weken bij zijn nicht doorgebracht. De vrouw verzocht hem te blijven. Zij
was hem als een zoon gaan liefhebben. Daarenboven was hij haar in haar armoede tot een groote
steun geworden. Hij zeide haar, ciat hij zijn eigen
moeder had verlaten en nu ook hij haar niet meer
blijven kon. Hij moest naar het westen!
"Wat zoek je dan toch in het westen?tt vroeg de
vrouw, "heh je het ooit gezien of ervan gehoord?tt
"Neen, Moeder."
.
"Dwaze knaap! Waarvoor verlaat je twee moeders om naar het westen te gaan?tt
"Omdat ik het breede water moet zien.tt
"Is hier niet genoeg water? Denk eens aan, hoe
wreed het water voor mij geweest is.tt Terwijl zij
sprak, wees de vrouw met welsprekend gebaar naar
de verwoeste velden.
De jongen had er lang over nagedacht. Hij
sprak:
It Tieholtsodi maakt aanspraak op zijn eigendom.
Het watermonster kan.niet vergeten, dat de prairiewolf zijn kinderen stal/ t
"Dat was in den heginne, kind, en dat heeft niets
met ons te maken.tt
Nu sprak Kleine Broer weer: "Ik hen geen wijze,
zooals Oom. Hij zou u kunnen doen inzien, dat
aI, wat ons voorafging, veel met ons te maken heeft.tt
Zij heiden zaten huiten de pas voltooide hogan.
Van het hooge punt, waar zij waren, overzagen
zij de vallei, die haar grijsgroen woest struikgewas
uitstrekte ver naar het land der schapenweiden.
Krachtig stroomde het van zonlicht glinsterende
water der rivier westwaarts.
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In de verte werd een zwarte stip zichtbaar, en
Kleine Broer zag,dat een auto in hun richting
naderde. Toen deze dichterbij kwam, herkende hij
de roadster van den blanken jongen.
Hij liep hard, om hem te doen stilhouden. De
Navahovrouw ging haar hogan binnen.
De blanke jongen was verbaasd, Kleinen Broer
te zien en hij begon onwillekeurig tegen hem te
praten, al werd hij niet begrepen.
Hij sprong den wagen uit, en zei: "Hallo, zeg!
Blij, te zien, dat je niet verdronken bent. We hebben ginds allen een vreeselijken tijd gehad."
De jongens traden de hut binnen, waar de vrouw
heel gastvrij koffie ging zetten. Zij had overigens
al heel weinig anders aan te bieden. De jongen bemerkte dit en kwam door gebaren iets te weten
van de heillooze gevolgen der overstrooming.
Hij liet eenige blikken levensmiddelen bij de
vrouw achter en kocht een kleed van haar, dat zij
uit de ruine van haar huis gered had. Toen Kleine
Broer hem hielp bij het opbergen van het kleed in
de roadster, merkte hi; een groot in wasdoek
gewikkeld pakop. Zijn vriend nam het er uit, om
het opnieuw zorgvuldig in te pakken. Kleine
Broers speurdersblik herkende onmiddellijk den
vorm van een wijden pot.
Hij staakte het opbergen, want instinctief begreep hij, dat de blanke jongen gevonden had,
waarvoor hij was achtergebleven: den grooten rooden pot met de zwarte slang op den buitenkant.
Kleine Broer had niet veel lust den pot aan te
raken, of hem nader te bekijken. De blanke jongen
maakte geen aanstalten, hem den pot te toonen,
142

want hij begreep weI, dat die relikwie "taboe was
voor den ;ongen Indiaan.
Zelf was hi; heimeli;k verrukt, dat hi; er in geslaagd was, den pot te ontdekken. Hi; reisde met
spoed naar de Groote Kloof, om hem zijn vader
te toonen, want hij meende daar tevens eenige in
het zand bedolven onbekende bouwvallen ontdekt
te hebben.
De overstrooming had nog veel meer aarde weggespoeld op de plek, waar de hit den pot bloot had
doen komen, en er waren overblijfselen van oude
muren, veel vuursteenscherven, en gebroken aardewerkresten te zien gekomen.
Nadat de blanke jongen in zijn auto weggereden
was, ging Kleine Broer binnen in de hut zitten in
diepe overpeinzing. Hij trachtte zich alle gebeurtenissen te verklaren. Hij zeide bij zichzelf: "Eerst
vindt mijn paardje den pot. Daarna vindt de blanke
hem. Dan komt de schaduw voor de zon. Verder
volgen dan de storm, de overstrooming, en de
dood van den jongen knappen man/'
Kleine Broer ging voort met zijn overdenking.
Hij kon er maar geen inzicht in krijgen. Als Oom
bij hem was, zou deze weI te hulp komen met zijn
wijsheid. Hij ging met zijn ontraadseling voort.
Hi; dacht over de slang, die op den buitenkant
geschilderd was. Dat was een der zaligen, die de
geheimen der onderwereld kende en bewaakte.
De slang moest den zonnedrager verteld hebben,
dat het graf geschonden was. Waarschijnlijk had
dat de zon doen ziekworden. Maar - waarom
moest de knappe jonge echtgenoot sterven?
Kleine Broer had niet genoeg wijsheid, om dat
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te peilen. Hoe dieper hij daarover dacht en hoe
ernstiger hij dat trachtte te ontraadselen, des te
verwarrender werd het. Als hij Oom maar had, zou
die hem helpen, het in te zien. Hoe wenschte hij,
dat Oom bij hem was!
N iet langer spande hij zijn hersens in met dat
onoplosbare raadsel. Het was, als zag hij Ooms
vriendelijk ernstig gelaat voor zich, verhelderd door
het we1gevallen aan de liederen, die hij zong. Hij
kon als het ware de zangen der schoonheid hooren.
Plotseling besefte hi;, dat hij zelf niet meer gezongen had in zijn hart. Hi; had het te druk gehad,
de vrouw te help en met het redden van haar
schaarsche bezittingen. Zoo kwam het, dat hij het
zuivere inzicht niet kreeg!
Hij snelde naar buiten en zadelde zijn hit. Hij
reed weg - terwijl de vrouw en haar twee kleine
meisjes hem weemoedig uit de deuropening naoogden.
Vol vreugde keek Kleine .Broer op naar den westelijken berg, terwijl zijn paardje door de schitterende zonneschijn draafde. Hoe dichtbij leek de
berg nu! Spoedig zou hij den bidstaf op den top
kunnen planten.
Weer schaide een lied door zijn zie1 - en nu
begreep hij! Al zijn peinzen kon hem niets doen
begrijpen, maar zijn zingende zie1 kon het weI.
Hi; riep tot den berg: ,,Aardebanden knell en al
deze menschen. Zij verzamelen zich te vee1 aardsche goederen. Zij hebben het spoor der schoonheid niet Ieeren zien. Zij zijn nooit tot de wolken
opgestegen.H
Nu was hij weer zichzelf: bereid, zonder vragen
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Zij wierp baag en pijlen er in met de waarden :
.. Tieholtsodi, watermonster, neem oak dcze." (bladz. 141)

te aanvaarden, wat gebeurde. Nooit weer wilde hij
Ooms leeringen vergeten. Hij wilde het spoor der
schoonheid naar het westen volgen. Hij wilde het
turkoois-blauwe water vinden. Hij was ervan overtuigd, het te zullen vinden.
Hij was zoo dicht bij den westelijken berg, dat
hij de pijnboomen op de helling zien kon. Breede
lichtstrepen stroomden achter zilveromrande wolken uit en teekenden op het van mica glinsterende
zand voor Kleinen Broer een pad af, dat hij volgen
kon. Hij kwelde zich niet langer met vragen; in
dit zilveren licht zong hij alleen.
Bij het vall en van den avond was hij onder de
pijnboomen. Hij ging liggen op de zachte droge
naalden van het woud en keek, hoe de maan met
haar zilveren licht de vormen der rotsen en boomstammen en de golvingen van den bodem afteekende. En terwijl hi; zoo lag te kijken, bewogen
zich vier schimachtige gedaanten tusschen de boomen door. De maan vormde ze met haar tooverlicht
tot hertengestalten.
Kleine Broer lag volkomen onbeweeglijk, toen
het hertenvolk hem een voor een voorbijging, zoo
vlak langs hem, dat hij de harslucht hunner hoeven
kon ruiken. Hij viel in slaap, terwijl in zijn ziel
een lied weerklonk van het regenboogland, waar
vogels in schitterend vederkleed hun nesten bouwden in het gewei der herten.

Van Indianenjongen tot Medicijnman.
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HOOFDSTUK XXI
DE GEVLEKTE HIT GAAT HEEN, HET
VUURPAARD VERSCHIJNT
Toen Kleine Broer's morgens ontwaakte, meende hij in een betooverd land te zijn. Een gevlekt
jong hert rekte zijn langen nek uit om de sappige
bladeren boven zijn kop te bereiken. Het stond tot
de knieen in fijne groene varens, die langs een snelstroomend beekje groeiden, uit welks kristallen
helderheid een hinde dronk.
Kleine Broer was nog nooit in een landstreek
geweest, waar vee! bronnen waren. Hij was aan
den Berg zonder Water gewend. Oom had hem
de legenden verteld over den westelijken berg met
zijn wouden en beken. Hij wist, dat er ergens in
de buurt een oude steenen muur was, die door
heel vroegere volksstammen was opgetrokken .Zij
waren van het westen naar de onbewoonde oostelijke streken gegaan.
Al spoedig na zonsopgang ging hij op weg, om
het bergpad te bestijgen. In het middaguur bereikte hij den rotsigen top. Hij legde zich neer met
het hoofd naar het westen, zooals ook de turkooizen vrouw had gedaan.
Koesterend streelden dezonnestralenzijnlichaam.
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In het dal beneden hem blikkerden de van hitte
trillende lucht en de luchtspiegelingen. Hij was
verheugd, dat hij nu op den top der wereld was.
Het was haast zoo heerlijk, als in de wolken te
zijn. Dit was nu juist de soort plek, om hem die
vreemde pijn te doen gevoe1en, die het zien van
schoonheid geeft en de behoefte weer te verlevendigen, zijn diepstverborgen geheim met iemand te
deelen. Hij vroeg zich af, of iemand ter we reId op
deze1fde wijze zou voelen als hij.
Hij haalde den bidstok, dien hij gesneden had,
uit zijn zadeltasch. Twee veeren van een tjiftjaf
bond hij er omheen en plaatste hem daarna onder
een vooruitstekend rotsblok. Vervolgens sprak hij
plechtig: ,,0, drager van den dag, help mij het
spoor der schoonheid naar het westen te volgen!
Sta mij toe, de wijde wateren te bereiken.tt
Uit het medicijntaschje, dat Oom hem gegeven
had, nam hij een weinig stuifmee1, raakte het met
zijn tong en zijn hoofd aan, en wierp het overige
omhoog. Na deze offerande op den top van den
westelijken berg, reed hij weer langs het smalle
pad terug om een kampvoor den nacht op te slaan.
Den volgenden morgen kwam hij, na twee mijl
gereden te hebben, langs. een pad door het pijnboomwoud, bij den breeden verkeersweg naar het
westen. Hij had nog nooit zootn breeden gladden
weg gezlen.
Ve1e autots suisden hem voorbij in beide richtingen. Hi; was verbijsterd. Waarom reed iedereen
zoo hard, de een naar het westen, de ander naar
het oosten? Hij vroeg zich af, of allen naar het
breede water gingen, of daar geweest waren. Zijn
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hit was even erg van streek als hi;. De snorrende
wagens maakten hem zenuwachtig.
Kleine Broer nam iederen auto nauwkeurig op:
hi; hoopte den grooten man te zien. Hi; wist, dat
deze vaak in deze richting reed, om naar zijn
winkel aan de spoorhaan te gaan.
De jongen hesloot een poosje uit te rusten van
het rijden. Hij wierp de teugels over den kop van
zijn hit en ging onder een knoestigen jeneverboom
zitten,.enkele voeten van den weg af. Auto na auto
rolde hem voorhij, maar een stopte hij den jeneverhesboom.
Een witte gedaante sprong er uit; zi; droeg een
klein, zwart kistje in haar handen. Kleine Broer
wist niet, dat dit persoontje een vrouw was, omdat
zij geen rokken droeg. Zij was als een man gekleed. Zij wees den jongen het zwarte kistje. Hij
hoorde een klikkend geluid en het witte persoontje
keek vergenoegd. Zij wenkte den hestuurder van
haar auto en zeide iets.
Toen kwam zij dichter hi; Kleinen Broer, wees
op zijn hit en zeide iets met een ijl stemmet;e, dat
niets op een mannestem leek. Hij vroeg zich af,
wat de Pelicano toch wenschte. Weer wees zij op
den hit. Hij wees zelf ook op den hit. Hi; was erg
verlegen.
Ondertusschen hield een andere auto sti!. Kleine
Broer had het niet gemerkt, maar de scherpziende
oogen van den hestuurder hadden den gevlekten
hit en den Navahojongen herkend. De groote man
was hij hen komen staan. Hi; keek naar de touriste,
die maar steeds naar het zadeldek van den hit wees
en vroeg: "Hoeveel kost dat?H
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In de taal der Navaho's sprak de groote man
tot den knaap:
"Zij wil je zadeldek koopen. Ik zal haar weI
zeggen, dat het niet te koop is.tt
Kleine Broer sprong op en snelde naar den grooten man toe. Zij gaven elkaar de hand en lachten
elkander vriendelijk toe. Toen de auto van de
touriste wegreed, vroeg de groote man: "Waar
ga je heen?"
"Naar het breede water, Grootvader.tt
"Kom, spring dan maar op je paardje en volg
mijn auto naar mijn winkel. Ik zal zoo langzaam
mogelijk rijden. Het is niet ver /t
Het viel Kleinen Broer niet moeilijk, den wagen
in het oog te houden tot de breede verkeersweg het
kleine stadje in Arizona bereikte, waar de winkel
zich beyond. Maar toen was er ook zooveel om op
te letten, en z66veel nieuws te zien, dat hij bijna
den wagen uit het oog verloor, toen deze den
hoek omging.
Hij voelde zich werkelijk opgelucht, toen de
groote man zijn wagen voor het magazijn neerzette en hem zeide, zijn hit aan een paal te binden.
Zij liepen de stoep op naar de voordeur.
Daarbinnen zag Kleine Broer de grootste kamer,
die hij ooit in zijn leven aanschouwd had. Langs
een wand lagen de kleeden tot de zoldering opgestapeld. Er waren overal kleeden langs de wanden
en op den vloer.
Hij had niet kunnen denken, dat er zooveel
geweven voorwerpen op de wereld waren. Hij
vond, dat er eigeniijk te veel waren. Toen hij met
den grooten man op een stapel dekens was gaan
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zitten praten, vertelde hij hem, hoe hij er over
dacht. Hij zeide: "Grootvader, is u er niet bang
voor, zooveel goederen bijeen te zamelen '?tt
De groote man keek hem in stomme verbazing
aan; hi; had zelf a1 gedacht, dat hij te veel voorraad
had ingekocht, maar hoe kon deze zoon der wildernis dat weten '?
"Ik meen zelf ook, dat ik hier te veel kleeden
heb liggen,tt antwoordde hi;. "Kom, vertel me nu
eens, wat ;ij a1 zoo gedaan hebt.tt
"Ik ben op mijn· hit naar het westen gereden.
Vingersnee heeft hem gestolen, maar ik riep hem
terug en hij vond een grooten, rooden pot van het
oude volk. De Pelicano, die in den zandstorm bij
mij kwam, nam den pot weg uit zijn rustplaats.
Toen stierf de zon, en ik zong een lied om zegen
in de hogan van mijn bloedverwante. De zon werd
in schoonheid herboren, maar de booze slangen
zonden den storm.
De rivier overstroomde, en de schapen van mi;n
nicht werden meegesleurd. Haar nieuwe echtgenoot
stierf aan vliegende tering. Ik.weet nog niet, waarom hij sterven moest. Daama reed ik naar den
top van den westelijken berg. Daar liet ik mijn
bidstaf achter. Nu ben ik hier, Grootvader/ t
"Ik ben blij, dat je hier bent, want ik heb je
noodig, mi;n kind. Ik ben ookop reis naar het
westen. Ik neem je moeder, je vader en je zusje
mee in den trein, die door het vuurpaard getrokken
wordt. Wij gaan binnen vier dagen naar de stad
der vele hogans, om de Pelicanots te laten zien,
hoe schoonheid kan uitgebeeld worden in weefwerk. Ji; gaat met ons mee.tt
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"Moet ik in den trein achter het vuurpaard,
Grootvader ?"
"Ja, mijn kind."
"Blijft u bij mij?"
"Ja, mijn kind."
"Dan zal ik meegaan, maar wat moet ik met
mijn hit doen?"
"Ik zal hem naar Oom terugsturen, dan kan
die voor hem zorgen, als we weg zijn."
"Wat kan ik in de stad der ve1e hogans doen
zonder hit?"
"Je vraagt al te vee!. We zijn toch immers samen
naar de wolken gevlogen?"
"Dat is zoo, Grootvader. Met u ben ik nergens
bang voor. Wat u doet, zal ik doen. Maar ik moet
u alleen nog dit vertellen, Grootvader••• "
De kleine jongen boog zich naar zijn vriend toe,
en zei, met zijn groote, bruine kijkers in diens
blauwe oogen kijkend:
"In mijn hart zingt het over het breede water
en de drijvende woning van de turkooizen vrouw.
Altijd heb ik er naar verlangd, haar spoor naar
het westen te volgen."
"We zullen er heen gaan, mijn kind, maar denk
er om, dat je niet meer mag wegloopen."
"Ik zal niet wegloopen, als u gaat, waarheen
ik verlang te gaan. Mijn oom heeft water uit de
westelijke zee noodig. Hij moethet hij zijn plechtigheden gebruiken."
Terwijl hij het groote magazijn rondkeek, waar
indiaansch aardewerk en indiaansch mandewerk
om den voorrang streden, ontdekte Kleine Broer een
kege1vormige kruik omgeven door mandewerk,
met glazuur van dennehars.
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"Zootn Paiutekruik hebben we noodig, Grootvader. Bij mijn volk brengt men altijd water uit
het westen mee in zoot n kruik."
"Heel goed, hoor, die Paiutekruik nemen we
mee. Nu gaan we naar mijn zusters huis. Daar
zullen we slapen."
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HOOFDSTUK XXII
BIJ HET BREEDE WATER VAN HET
WESTEN
De zuster van den grooten man was in de stad,
om hem te he1pen, alles voor zijn uitstapje naar de
kust in orde te brengen. Zij nam Kleinen Broer
onder haar hoede. Zij maakte een prachtig roodfluwee1en kie1 en een donkergroene broek voor hem.
Uit het magazijn leende zij een ouden gorde1 met
acht zilveren schijven op ongelooid leer, die gesloten werd door een gegraveerde, zilveren gesp.
Toen de jongen zijn nieuwe kleeren aandeed, was
de zuster van den grooten man heel voldaan over
haar werk. Zij zeide: "We zullen je moeder je
haar laten borstelen en samenbinden.tt
Het was voor Kleinen Broer een heerlijke gedachte, dat zijn moeder zijn haar weer zou borstelen. Hij was blij, dat zijn familie meeging naar het
breede water.
Toen Vader, Moeder en Zus in het kleine stadje
aankwamen, ontmoetten zij den jongen in het magazijn. Zij hadden ruet verwacht, hem te zullen zien,
en het was een blijde verrassing voor allen. Zijn
moeder keek naar de lange, slanke, in purper, groen
en zilver gekleede gestalte en was heimelijk trotsch
op haar knappen jongen, maar zij zeide:
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"Heeft niemand je haar geborsteld ?tt
Zij maakte onmiddellijk een meelzakje open, en
haalde daar een Navahokam en -borstel uit. Terwijl
zij zijn haar borstelde en opbond, vertelde zij den
knaap al het nieuws van thuis.
Oomzou voor alles zorgen, terwijl zij weg was.
Groote Broer en zijn vrouw zouden de schapen
verzorgen. Kleine Zus· had geschreid, toen zij het
kleintje moest verlaten.
"Ik zou Hever niet van mijn schapen weggaan,
maar de groote man heeft me gevraagd, voor
de Pelicanots te weven/ t
"Hij weet wel, wat goed is, Moeder. Gaat Vader
ook mee?tt
"Ja, hij zal zijn zilverwerk laten zien en je zusje
blijft bij ons. Zegeenst mijn zoon, heb je wei
voedsel genoeg gehad op je reis?H
"Ja, maar niet zulk goed schapevleesch, als u
droogt, Moeder /'
"Er bestaat geen beter dan dat van mij /t
De moeder lachte, en ook haar gave, witte tanden
getuigden van haar goede voedsel.
"Ziezoo, je haar is klaar. Reb je mijn nicht ontmoet in "Ret heerHjke oord onder de katoenboomen?H
"Ja, zij had veel narigheid en moest haar schapen
en haar jongen man verliezen/ t
"Ik wist niet, dat zij een jongen man had. Roe
zag hij er uit?tt
"Ik geloof, dat hij te mooi was. Ik geloof, dat
hi; daarom sterven moest/ t
"Dat kan weI zijn, mijn zoon. Dingen mogen
niet volmaakt, of overdreven zijn/ t
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"Dat weet ik, Moeder. Gelooft u ook niet, dat
de groote man te veel kleeden bijeen gezameld
heeft?H
De jongen wees met een armgebaar de stapels
:kleeden aan.
"Neen, hij heeft ze niet zelf geweven, en hij be.houdt ze niet. Dan mag het weI. Wat is dat voor
een rumoer?H
"Dat is het vuurpaard van de Pelicanot s. Morgen
:gaan we in den trein rijden, die door het vuurpaard getrokken wordt.t t
"Ik heb niets met dat vuurpaard Op.H
Kleine Zus werd bang van het leven. Zij klampte
zich aan Moeders wijden, lang en rok vast. Vader
'was nieuwsgierig en zou graag den trein eens zien,
.maar hij durfde het magazijn niet uit te gaan.
t s Morgens vertrok het gezelschap
per spoor.
Toen zij mijlenver door wildernissen reden, vonden
'ze het een gemakkelijke manier om het land door
te komen. T oen het donker werd, warenze heel
moe en slaperig. Ze dommelden den geheelen
nacht op hun banken en ieder van hen wenschte
:maar, dat hij op zijn schapevacht op den vloer der
hogan kon liggen. Den volgenden dag was het
oversteken der Mojave-woestijn weI heel vervelend,
maar Kleine Broer, die uit het raam zat te kijken,
was blij, dat hij al die mijlen niet op zijn hit behoefde af te leggen.
T oen de reizigers ten slotte de kust bereikten,
nam de groote man het Navahogezin mee naar
.het huis van een besten vriend van hem, die in
een met eiken begroeid ravijn niet ver van de kust
'woonde.
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Laat in den namiddag daalden Kleine Broer en
de groote man af naar de zee. Zij droegen de
Paiutekruik mee. Ze liepen over het strand op
het geluid der klotsende golven af.
Het klotsen en bulderen der groote golven, die
in onverdroten ijver op de lijdelijke kust sloegen,.
ontstelde het kind der woestijn. De zekerheid, dat
het water in de zee zou blijven, bestond voor hem
niet. Het scheen een vastberaden poging te doen,
het land te overweldigen. Het was voor hem een
ondier, met schuim om den bek, dat er naar hunkerde alles te verslinden, wat onder zijn bereik
kwam.
Hoewel Kleine Broer beangstigd werd door de
woeste golven, boeide de wijde ruimte in de verte'
hem daarentegen zeer sterk. In de nevelachtige
verte kon hij op een eiland de vage omlijning~
zien van een bergtop, wiens kam in de wolken verdween.
Dicht bij den grooten man staande, zeide de
jongen met schuchtere stem:
"Dat moet de plaats van het turkooizen huis
zijn Itt
"Het zou daar weI kunnen wezen, mijn kind:'
De branding liet op het natte zand sporen van,
wit schuim en kleine strandmeertjes achter. Kleine
Broer was met ontzag vervuld door het geruisch.
van de rustelooze zee. Hij besefte levendig, dat hij
vaak van dit oogenblik gedroomd had en van verre
was gekomen, om dit te beleven. Hoe bevreesd.
hij ook was, toch liep hi; op de branding toe, nam.
zijn medici;ntasch;e uit zijn zak, en zei stoutmoedig, alvorens zi;n stuifmeel uit te strooien:
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"Ik ben niet bang voor u, breed water! Neem
dit mee naar de turkooizen vrouw!'
Uit zijn geiteleeren taschje haalde hij de turkooizen kraal, die de groote man zooveel jaren
geleden in de schattengrot had achtergelaten. Hij
blies er over. Viermaal blies hij er over, en wierp
haar toen in het water, terwijl hij deze woorden
sprak:
"Estsanatlehi! Veranderlijke vrouw! Turkooizen vrouw! Hier is mijn offerande van den Berg
zonder Water! Laat alles in schoonheid herboren
worden voor mijn volk!"
Toen Kleine Broer het offer gebracht had,
maakte hij zich gereed, de mandekruik te vullen.
Hij deed zijn moccassins niet uit, maar waadde
zoo het water in. Hij groef een kuiltje in het zand,
en liet de golven het vullen. Toen het water weer
wegliep, vulde hij zijn kruik met het water, dat
in het poeltje was achtergebleven.
"Nu/' zei hij, "zal mijn oom hebben, wat
Estsanatlehi voor haar kinderen verlangt, - water
uit haar woning in het westen!'
De beide vrienden gingen op het droge deel van
het strand zitten, om naar de golven te kijken,
die maar onophoudelijk uit het wijde water van het
westen kwamen aanrollen. De zon naderde langzamerhand den horizon. Zij zond warme, liefdevolle
stralen omlaag, die een oogenblik op de amberkleurige heuvels rustten, en hun vage schoonheid
tot brandend koperen pracht verlevendigden.
Nog deed de zee haar purperen golven, even
omrand met oranje licht, voortrollen, tot een blauwe
.damp opsteeg uit haar diepte. De blauwige nevel
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bewoog zich over de wateren en steeg op naar
den hemel.
Kleine Broer zat in gespannen aandacht toe te
ki;ken. Zoo als de nevel daar oprees, dwarrelend,
vol bevallige kronkelingen, scheen zi; lange turkooiskleurige armen uit te spreiden, om de zon te
omvangen, terwi;l deze haar huis in het westen
naderde.
Kleine Broer wist, dat nu de zonnedrager het
huis van de turkooizen vrouw bereikt had, en
de zon ophing aan den turkooizen haak in den
turkooizen muur. Hi; kon haar hooren: "tla, tla,
tla, tla, tla, tla tla - terwijl zi; schommelend op
haar plaats neerkwam.
Hi; zag niet het kleine visschersmotorboot;e aan
de andere zijde van de werf, dat zi;n haven voor
den nacht opzocht. N u werd de motor stilgezet.
De zon rustte; duisternis legde zich over de wi;de
wateren.
Kleine Broer en de groote man liepen naar het
huis onder de eiken terug. Zij vonden daar Vader,
Moeder en Zus. Dezen voelden zich reeds geheel
thuis en zaten bijhet vuur onder een groote schouw.
De vriend van den grooten man, bi; wien zij
logeerden, was conservator van het Santa Barbara
museum. Hij stelde uiterst veel belang in indiaansche legend en. Hij bewaarde zijn eigen kostbare vondsten in deze kamer. Vader had veel aandacht voor een paar horens van bergschapen, die
boven de schouw hingen.
Zij zaten allen volgens het gebruik bi; de Navaho's op den grond, en gebruikten een smakelijk
maal. Daarna vroeg de groote man aan Kleinen
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Broer, het verhaal te vertellen van de woning in
het westen der turkooizen vrouw.
Terwijl :zij allen zoo bij het vuur zaten en de
vonken gadesloegen, die gloeiden en geleidelijk
verglommen aan de randen der vuurplaat, sprak
Kleine Broer met droomerige stem:
"Toen Estsanatlehi langs het spoor der schoonheid voortschreed naar het westen, dacht zij aldoor:
"Zal mijn drijvend huis mooi zijn?tt
Toen zij den uitersten rand van het water bereikte en het huis zag glinsteren in het zonlicht,
wist zij, dat dit haar hartewensch zou bevredigen.
Zij riep den zonnedrager, om hem te vragen, hoe
zij het water naar haar woning op het eiland moest
oversteken, en hij zond haar een allerschitterendsten
regenboog, om er over te gaan.
Blijde liep zij den regenboog over en kwam in
haar schoone huis, dat geheel van schitterende gesteenten opgebouwd was. Het was een hoog huis
met twee verdiepingen en het water kwam tot aan
den uitersten rand.
"Op den heuvel, die er achter verrees, groeiden
rietcactusplanten heel dicht op elkaar. Achter die
cactussen verrezen groote rotsen, die klaar stonden
om iederen reiziger te vermorzelen.
Kleine Broer staakte even het weergeven der
legende en de groote man vertaalde haar voor zijn
vriend. De conservator luisterde met levendige belangstelling naar elke bijzonderheid. Hij werd opgewondener, naarmate de beschrijving van het
eiland vollediger werd.
Ten slotte zei hij: "Dit is een verwonderlijke
beschrijving. Hoe kunnen de Navaho's uit de bin159

nenlandsche wildernissen wat afweten van de
Kanaaleilanden '?
De groote man antwoordde: "De jongen vertelt
aIleen een eeuwenoude overlevering. Laat hem
doorgaan. tt
Kleine Broer zat nadenkend in het vuur te staren.
Dat hij het breede water bereikt had, maakte hem
opgewonden; zijn verbeelding werkte sterk en hij
was innig verheugd. Hij wendde zich tot den grooten man en zei plechtig: "Ik heb het breede
water van het westen gezien. Ik heb mijn offerande
gebracht. Mijn kruik heb ik gevuld voor Oom.
Mijn hart zingt in mij, en ik kan het licht zien, dat
straalt uit den haard bij de turkooizen vrouw.tt
Hij boog zich voorover en staarde in het vuur.
Zijn oogappels verwijdden zich en zijn adem ging
snel, terwijl hij· vervolgde: "Blauwe rook stijgt op
uit haar vuur naar het gat in den heme!. Haar huis
glinstert en blinkt in den zonneschijn. Om zijn
voet schuimt de kokende branding. Ik kan de vier
bergen om het huis zien. De turkooizen vrouw
is naar den noordelijken berg gegaan om voor
koren en dieren te dansen. tt
Vol verwondering luisterde de groote man toe.
De knaap ging voort: "Nu gaat zij naar den westelijken berg om voor schoone planten en boomen
te dansen. Ik kan de boomen zien, Grootvader, ik
kan ook de bloemen zien, die zij in haar hand heeft!
Grootvader, ik kan haar zien!tt
Kleine Broer keek op naar zijn vriend. Een uitdrukking aIs nu op het gelaat van den knaap zag
de groote man nooit te voren. Hij kwam onder
den indruk van het straIende in dien glimlach. Tot
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De zonnedrager zond een allerschitterendsteregenboog om er over te gaan.(b1adz. 161)

den conservator sprak hij: "Laten we vanavond
niet meer praten. Het kind is veel te opgewonden.H
"Goed, laat hem uitrusten. Maar laat mij je dlt
nog zeggen: ik ben op dat eiland geweest en heb
mij een weg gebaand door cactusboschjes om bij
een bepaalde grot aan den westkant te komen. Men
kan aileen bij laag water de grot bereiken, en de toegang wordt er belemmerd door ruwe rotsgesteenten. Het verwonderlijkste is nog, dat de wanden
schitteren van bergkristal en andere glinsterende
steenen boven de kokende, schuimende wateren er
om heen. Het is een hooge grot met twee verdiepingen en hoe deze Navahoknaap er iets van kan
afweten, gaat boven mijn begrip.tt
"Groote dwaasheid, dat gedoe om verband te
leggen tusschen fantazie en feiten,tt zeide de
groote man. "We zullen het gezin nu maar alleen
laten, dan kunnen ze gaan slapen. Ze zullen het best
kunnen stellen op den vloer met je kleeden en
vachten.tt
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HOOFDSTUK XXIII
DE GESCHIEDENIS DER WESTELIJKE
STAMMEN
Den volgenden morgen werden er plannen gemaakt, om Moeders weefstoel in de groote hal van
het museum op te stellen. De conservator liet
stevige palen komen van vijgeboomtakken en al
gauw had Moeder de twee stutten stevig in den
grond laten maken. Hieraan bond zij een dwarsbalk vast, en begon een houten lijst te maken voor
de strengen wol, die zij op en neer wond voor de
schering. Daar het een klein kleedje moest worden,
was zij al om twaalf uur klaar met het spannen;
zij had haar knotten wol meegebracht.
Een aantal bezoekers verdrong zich om haar heen.
Zij waren verschenen, om de tentoonstelling van
Navahokunstnijverheid in het museum te bezichtigen. Zij keken nauwkeurig toe, hoe Moeder
haar draad door de schering haalde, - in, uit, in,
uit, - steeds doorweefde en zoo als door een
wonder de patronen deed groeien.
Vader had geen lust, aan zijn zilversmeedwerk
te beginnen. Hi; stelde te veel belang in de vitrines,
die voorhistorische voorwerpen van de Kanaal162

eilanden bevatten. Hi; en Kleine Broer bleven bij
den grooten man, terwijl de conservator de schatten aanwees, die hij in de graven op het onbewoonde eiland had aangetroffen.
Kleine Broer ging van vitrine tot vitrine; hij
stelde niet veel belang in de dingen, die hem geheel
vreemd waren. Ronde kommen van zeepsteen en
beenen vischhaken hadden niet de minste beteekenis voor hem, maar toen hij abalone schelpversieringen zag, en soortgelijke schelpkralen, als hij
op zijn purperfluweelen kiel droeg, zeide hij tot
Vader: "Het oude yolk uit dit land hield van schelpkralen, maar ik zie nergens turkoois."
"Ik denk haast, dat ons yolk at het turkoois zelf
gehouden heeft. Zij wilden het niet verhandelen
voor schelpen. De schelpen, die zij nog hebben, zijn
herinneringen aan het breede water, maar bij onze
wildernis hoort turkoois."
"Hier is een pijp van denzelfden vorm als die,
welke de zonnedrager rookt, als hij thuis is gekomen met de zon," zei Kleine Broer.
"Mogelijk is het zijn pijp/' zei Vader.
"Dat kan niet. Hij rookt er iederen avond uit,
terwijl hij bij Estsanatlehi's vuur zit. Dat heeft
Com mij verteld."
"Misschien is het een oude pijp, die hij weggegooid heeft."
"Dat zou weI kunnen. Ik zal er Com eens naar
vragen, als we weer bij den Berg zonder Water
terug zijn."
N u toonde de conservator den grooten man
een steenen amulet. Het was een voorwerp in den
vorm van een tol, ongeveer drie duim lang, van

16 3

een soort bergkristal, dat eenigszins op zeepsteen
leek, en ook wel wat op jade van matwitte kleur.
Er waren met de hand zes overlangsche ribbe1s in
gegraveerd. Twee dezer ribbels waren vlak, een
was verdeeld in vijf knopvormige hoogten, een in
vier en de andere in drie van die knopjes.
De conservator had dit voorwerp aangetroffen
in een graf op het vasteland en had in Amerika
nog nooit van iets gehoord, dat er ook maar eenigszins op leek. Het was hem veel waard om zijn
zeldzaamheid en geheimzinnigheid.
Toen Kleine Broer het zag, zei hij eenvoudigweg:
"Com heeft er een, dat er veel op lijkt. Hi; gebruikt het om te genezen; hij drukt het op de
beenen van den zieke, wanneer deze pijn heeft.tt
"Wat is het, mijn jongen ?tt vroeg de groote man.
"Oom zegt, dat het een stuk van een ster is. tt
"Wel/' zeide de conservator, "de zwerftochten
van de eerste Amerikanen hebben vreemdsoortige
sporen op hun weg doen achterbli;ven.tt
Nu vroeg de groote man aan Kleinen Broer, of
hi; eens wilde vertellen, wat hi; wist van de oudste
stammen, die van het breede water naar de wildernis trokken.
Met zi;n zachte muzikale stem sprak de jongen:
"Com heeft mi; verteld, dat eenigen van ons volk
hier aan het breede water woonden en toen de
twaalf zaligen van het oosten hen bezochten, luisterden zij naar de verhalen over volkeren van hun
eigen ras, die voorbi; den berg en ver in het
woestijn1and woonden.
"Zi; hoorden graag die verhalen over het leven
en de daden der woestijnbewoners: wat zij aten,
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en hoe zij zich kleedden in dierenhuiden en weefsels
van yuccavezels. Zij meenden, dat het prettig voor
hen zou zijn, zich bij dezen aan te sluiten; daarom
vroegen zij de turkooizen vrouw, hoe zij er over
dacht. Zij zeide: "Het is een gevaarlijke tocht, kinderen, en een heel eind om te reizen. Ik weet het,
want ik heb het zelf gedaan. Ais gij moet gaan,
zal ik u vijf mijner lievelingsdieren meegeven, om
u te beschermen. N eem een beer, een slang, een
hert, een stekelvarken en een bergleeuw mee. Zij
zullen u bewaken. Spreek niet over kwaad in tegenwoordigheid van den beer of de slang, want zij zouden het kwaad kunnen doen, waarover zij door u
hooren."
Kleine Broer, die bij een vitrine stond met
abalone schelpversieringen, wees hier op, en zeide:
"Oom heeft me verteld, dat de turkooizen vrouw
haar kinderen een tooverstaf met abalone schelpen
en een met witte schelpen gaf. Ook vertelde Oom,
dat zij ze tooverroeden van zwarten steen, van
turkoois en van rooden steen gaf. Zij zeide tot hen,
dat zij die onderweg noodig zouden hebben."
"Maar/ t voegde zij er bij. "Ik zal steeds over u
waken tijdens den tocht. Houdt steeds uw moeder
in haar huis in het westen in de gedachten."
De kleine verteller keek tot den grooten man
op, en een gelukkig lachje verhelderde zijn gelaat.
"Ik heb aan haar gedacht/ t zeide hij. "Aldoor heb
ik aan ons aller moeder teruggedacht en ik ben
blij, dat ik mijn schapen heb verlaten, om hier mijn
offer te komen brengen. Oom zal blij zijn met de
Paiutekruik vol gewijd water."
"Wij zijn allen blij, dat je gekomen bent/ t zei
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de groote man. "Heeft Oom je nog meer verteld
over het volk, dat oostwaarts reisde '?tt
"Hij heeft me veel verteld, maar ik kan me niet
alles herinneren. Ik denk weI graag terug aan den
beer, die als een waakhond ts nachts op het kamp
paste en gromde, als hi; gevaar vermoedde.tt
"Wat deden die menschen met de tooverroeden,
baasje,?H
"Toen het yolk verder trok, kwam het aan een
groote vlakte, waar geen water was. De kinderen
schreiden, want zij leden dorst. De mannen zeiden:
"Laten we de tooverkracht onzer roeden nu eens
probeeren.H De bezitter van den turkooizen staf
sloeg dezen dus in den grond en draaide hem om
en om, tot er een groot gat was. Toen ontsprong
er water uit, maar het was bitter. Zij dronken het
op en kookten ermee, en gingen toen vier dagen lang
verder. Omdat er nog steeds geen water was, staken
zij den witten schelpenstaf in den grond. Het water,
dat opborrelde, was modderig en deed de kinderen
ziek worden. Vele dagen lang reisden ze verder en
vele dagen lang leden zij dorst, en schreiden de kinderen. Zij kwamen over witten, zouthoudenden
bodem; mijlenver achtereen glinsterde het in de zon.
De groote man zeide: "Dat moet in het district
van de Vallei des Doods zi;n geweest/ t
"Na veertig dagen bereikten de reizigers den
berg, dien wij "DokoslidH noemen. Dat is de
westeli;ke berg, dien ik besteeg, Grootvader. Dat is
de berg, waarop ik mi;n bidstok met de gele t;ift;afveeren heb geplant.tt
"Ik ken dien berg goed met zijn altijd witbesneeuwden top,tt zei de groote man.
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"Het volk uit het westen droeg abaloneschelpen
mee den berg OPt Grootvader. En terwijl zij op
de oostelijke helling kampeerden, bouwden zij een
steenen muur, die er nu nog staat. Daar doodde de
bergleeuw een hert; de beer, die hen bewaakte,
doodde weI eens konijnen. H
"Dat was vast weI een goed kamp,H zei de
groote man.
"Het is nog steeds een goed kamp. Daar heb
ik twee nachten geslapen en daar zag ik bij de
bron het hertenvolk.H
Terwijl Kleine Broer zijn verhaal over den uittocht van het westelijke volk beeindigde, liep
Vader de groote kamer door en bekeek het werk
van de voorhistorische bevolking. Hij begon het moe
te worden. Hij had al meer dan genoeg gezien,
want aan het andere eind der kamer was hi; bi;
een uitstalling van heel oude schedels gekomen.
Met een verschrikten kreet riep hij "chindiH, en
liep hard weg, om bij Moeders weefstoel te gaan
zitten. De anderen volgden hem en hoorden, hoe
Vader tegen Moeder zei: "Waarom bewaren die
Pelicanots toch beenderen in hun hogans? Het
bevalt me hier niets. Ik wi! weer naar huis terug,
waar de dooden in hun graf blijvenY
"Het is hier een vreemdsoortige plaatst zei
Moeder. "Haast alle vrouwen hebben kort haar
en schaamte kennen zij niet, want haar rokken
zijn heel kort. Geen enkele van haar kan spinnen
of weven.H
De groote man had staan luisteren. Hij lachte,
om die luidjes uit de wildernis gerust te stellen,
en zeide: "De kinderen der Pelicanots zijn heel
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lief tegen kleine Zus. Zij heeft lekkere gele
vruchten van hun boomen gekregen.tt
"Ja,tt zei Moeder. "AIle kleine kinderen ZlJn
lief, wat voor kleur hun huid ook heeft.tt
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HOOFDSTUK XXIV
DE FILMHELD SPREEKT
Vier dagen lang trok de tentoonstelling van
Navahonijverheid vele bezoekers naar het museum. Het Navahogezin voelde zich nu wat meer
thuis, hoewel elk graag weer naar huis zou gaan
naar de schapen en het struikgewas om de hut in
de schaduw van den Berg zonder Water.
Den laatsten avond van hun verblijf besloot de
groote man zijn beschermelingen mee te nemen
naar een bioscoop om een sprekende film te zien,
die in Navaholand was opgenomen.
Het kleine gezelschap liep de straat der vele
hogans door, waar veel schel licht hun oogen verblindde en de vele auto's hen van streek brachten.
Toen zij uit de schitterend verlichte straat de
bioscoop binnentraden, werden ze plotseling in
diepe en beangstigende duisternis gedompeld.
Moeder poogde hard weg te loopen, zij was zoo
erg verschrikt. Er was heel wat overredingskracht
van den grooten man noodig, om de familie op
hun zitplaatsen te krijgen, die zij niet konden zien.
Terwijl zij daar in het donker zaten, verscheen
het eerste deel van de film op het doek. Kleine
Broer merkte, dat hij een deel zag van de wildernis,
die hij en de Pelicanojongen waren doorgetrokken.
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Hij zag zelfs precies de plek, waar de auto van den
knaap in den modder was blijven steken onder de
gekleurde klippen.
Hij was zoo verbijsterd; hij dacht, dat hij droomde.
Terwijl het eene schouwspel na het andere werd afgedraaid, nog voor het eigenlijke stuk begon,
begon Kleine Broer de nieuwe ondervinding te
aanvaarden, zooals hij de andere wonderen der
Pelicano's had aanvaard.
Hij begon meer belangstelling te voelen, toen
een troep Navaho's te paard, die langs een zandvlakte kwamen aanrijden en afstegen voor een
factorij, op het doek te zien waren.
Aandachtig sloeg hij hen gade, en toen een
laatste beeld van de ruiters van heel nabij werd
weergegeven, wond hij zich sterk op, en zeide tot
den grooten man, die naast hem zat: "Daar is
Vingersnee, die mijn hit trachtte te stelen."
De beelden vergleden te snel voor de onervaren
oogen van den jongen, de vormen en klanken verwarden hem. Hij begreep niet, wat er gebeurde.
Hij hoorde veel gepraat in de taal der blanken,
veel hoefgetrappel op den rotsgrond. Op een wit
paard zat in het zonlicht voor de beschaduwde
klippen een groote Pelicano.
Kleine Broer vond het een pracht van een paard.
Terwijl hij vol aandacht het paard bewonderde,
werd hij zich plotseling bewust van iets heel
vreemds op het doek. Het vertoonde een grooten
Navaho in een fluweelen kiel, die langzaam op den
Pelicano toe1iep. Zijn voeten in zachte moccassins
gaven geen geluid, toen hij over het door de zon
verlichte zand onder aan de klip schreed.
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Toen Kleine Broer de gedaante herkende, die
zich naar het witte paard van den Pelicano begaf,
begon hij hevig te beven.
De groote man vroeg zich af, wat den jongen
we1 schelen kon. Kalmeerend legde hij hem de
hand op de knie.
Juist op dat oogenblik sprak de Navaho op het
doek een woord: "Ahalani, gegroet Itt
Het was de stem van den knappen jongen echtgenoot van Kleine Broers verwante.
Nu was het bevende kind, dat nog steeds op
het doek bleef staren, buiten zichzelf van ontzetting. Hij sprong van zijn stoe1 op, en riep maar:
"Chindi, chindi, spoken Itt Blinde1ings rende hij
naar de deur, struikelde in het donker, snikte, en
was waanzinnig van schrik.
Zijn ouders en de groote man volgden hem. Hij
holde de bioscoop uit, de straat op, en toen zij hem
vasthielden, schreide en beefde hij nog steeds. Met
vee1 moeite kreeg de groote man den jongen mee
naar het huis van den conservator.
Daar bracht hij hem tot bedaren, terwijl Vader
en Moeder er hulpe100s bij stonden. Hij vertelde
den jongen een en ander over de fototoestellen
der blanken en trachtte den vreeselijken angst te
doen wijken, die hem bevangen had.
Toen de jongen in staat was, een samenhangend
verhaal te do en, zeide hij tot zijn moeder: "De
echtgenoot van uw nicht was te mooi. Nu weet ik
het zeker. De Pelicano zag zijn volmaakte schoonheid. Zij maakten dit beeld van hem en dit maakte
de yays jaloersch. Zij deden hem ten onder gaan
door de overstrooming. Het is niet goed, dat iets
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overdreven is. Ik moet weer terug naar Oom bij
den Berg zonder Water. Ik moet hem vertellen,
wat ik te weten ben gekomen. tt
De groote man sprak: "Ja, we moe ten allen
terug. Wij hooren hier niet. Er is te veelleven en
te veel opeenhooping van goederen.t'
's Morgens voor hun vertrek uit de stad der
vele hogans daalde Kleine Broer alleen naar het
breede water af. Hij keek over de blauwe uitgestrektheid naar het blauwe eiland. Toen strekte hij
zijn armen uit naar het westen en zei:
"Gij, vrouw, ons aller Moeder, nooit zal ik het
spoor der schoonheid vergeten, waarlangs de zonnedrager naar uw haardstede schrijdt. Als ik Oom
het water overreik, zal ik hem verzekeren, dat gij
uw kinderen gadeslaat. Nu ga ik weer heen.tt
Het was een ge1ukkig groepje, dat aanhetstationop
den trein stond te wachten. De groote man zei tot
Vader: "Hasteen, hoe kom je aan dieschapehorens?tt
"Ik heb ze van den muur gehaald in de hut van
den Pelicano. Ik moet ze gebruiken voor mijn schapen. Ais ik een stukje van die horens verbrand in
de kraal, zal mijn kudde grooter worden. Ik mocht
ze meenemen van den Pelicano. tt
Moeder droeg haar weefgerei en Zus was overladen met geschenken, die de kinderen haar gegeven
hadden. Onder haar arm droeg ze een speelgoedbureautje en een Teddy-beer. Kleine Broer had
zijn kruik met water en een abaloneschelp.
De groote man zei tot den conducteur: "We konden weI eens een goederenwagen noodig hebben. tt
Vroolijk lachend namen zij afscheid van den Pelicano en verlieten het breede water van het westen.
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HOOFDSTUK XXV
DE INWIJDING VAN HET HUIS
Nu Kleine Broer in de eerste herfstdagen weer
thuis was, voelde hij zich voldaan. Oom had hem
een zuiveringsplechtigheid doen ondergaan en had
tot dat doel een zweetbad in een klein leemen hutje
in orde gemaakt.
In een vuur buiten het kleine hutje waren steenen verhit en het kleine hokje binnengeschoven.
Door het kleine deurtje kroop Kleine Broer naar
binnen. Hij had al zijn kleeren uitgedaan, en een
flinke hoeveelheid warm water gedronken.
Dekens voor de deuropening hi elden de hitte
binnen, en de lucht werd er heel heet. Kleine Broer
voelde het zweet door zijn porien naar buiten
dringen en na den vereischten tijd ging hij, over zijn
geheele lijf damp end, naar buiten. Hij droogde zich
af met zand, dat hij over zijn vochtige huid wreef.
Daarna voelde hij zich heerlijk en hij was ervan
overtuigd, dat alles, wat Oom voor hem deed,
goed was.
Nu verdween de herinnering aan zijn schrik in
het donkere ttplatenhuis der PelicanotsH , waar
chindi t s spraken. Hij herinnerde zich nog alleen het
blauwe water en het blauwe eiland, waar de
turkooizen vrouw in schoonheid leefde.
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Hij lag in het ochtendzonnetje bij Moeders kampvuur. Zus had juist een cedertak op het vuur gelegd onder den verfketel. Moeder zat natuurkleurige bruine wol te spinnen, waar ze het garen,
dat ze rood wilde verven, doorheen zou weven.
De diepblauwe lucht achter den Berg zonder
Water leek wel stukjes van zichzelf op aarde te
hebben uitgeschud, vond Kleine Broer, toen hij
een groote vlucht blauwborstjes voor hun morgendronk naar het overvloeiende water uit den vergaarbak zag vliegen.
"Ik heb nog nooit zooveel blauwborstjes gezien,tt zei de jongen.
Moeder keek naar de schitterend blauwe, bewegelijke plekjes en zei:"Er zijn er veel, en ze
lijken me te vroeg uit het noorden gekomen te zijn.
Het noordelijk volk heeft ze bepaald naar ons
toegestuurd: t
"Dat voorspelt een vroegen winter. Dat heeft
Oom mij geleerd. Hij zegt, dat onze noordelijke
broeders zich naar het zuiden wenden, als er
sneeuw komt!t
"Je oom weet het weI. Hij is wijs. Ik ben blij,
dat we weer thuis zijn, bij hem en Grooten Broer
en de schapen:t
"Het is echt prettig,tt zei de knaap. "Groote Broer
zegt, dat hij een nieuwe hogan aan het bouwen is
voor zijn gezin en dat de inzegening van het huis
gauw zal gebeuren: t
"Jat zei Moeder. "We zullen er allen heengaan.
Er zal veel lekker eten zijn, schapenvleesch en
maisbrood: t
Twee dagen daarna reed de heele familie naar
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Groote Broers nieuwe hogan. Deze was gebouwd
op een heuveltje, en omgeven door jeneverbesen pinonboomen. Achter het heuveltje verhieven
zich oranjekleurige zandsteenhoogten. Er voor
strekte de golvende bod em zich uit naar vaalpurperen bergketens. Oostwaarts stond de Berg zonder
Water met zijn langen techten top en steile hellingen vol kloven. Het was een zeer omvangrijke
berg, die zich vele mijlen ver in alle richtingen
uitstrekte.
Oom zeide, dat er op al zijn hellingen, in het
oosten, zuiden, westen en noorden niet een enkele
waterbron te vinden was.
Het was z66 t n hoogeberg, dat er ts winters
sneeuw lag op zijn vlakken kruin, waardoor de
denne- en sparrewouden, die in dichte massat s
juist onder den kam groeiden, van water werden
voorzien. Zijn steile, rotsige kanten gaven weinig
houvast aan begroeiing.
Kleine Broer hoopte vaak, dat hij de door storm
aangevreten klippen eens zou mogen beklimmen.
Nu hij met aIle familieleden voor de nieuwe hut
zat te wachten op Grooten Broer en zijn vrouw,
om hun huiswijding te vieren, dacht hij daar
weer aan.
Daarbinnen maakte Groote Broer een vuur aan,
terwijl zijn vrouw den vloer veegde met een grasbezem. Toen dat klaar was, overhandigde zij haar
echtgenoot een mandje met wit maismeel. Hij nam
een beetje van dat meel en wreef het tegen den
zuiderbalk van de deuropening zoo hoog, als hij
reiken kon.
Terwijl hij zich in de richting der zon voort175

bewoog, bracht hij zwijgend het malsmeeloffer aan
het huis, waar hi; met zijn gezin ging wonen.
T oen dit volbracht was, strooide hij meel tegen
den onderkant der wandbalken en sprak daarbi;
in lage gedempte tonen in de maat:
Moge het verruk'lijk zijn, mijn huisje.
Van mijn hoofd af tot aan mijn voeten,
Zij het verruk'lijk.
Waar ik ook ligge, zij het verruk'lijk
Overal boven mij, zij het verruk'lijk,
Overal rond mij, zij het verruk'lijk.
Terwijl Groote Broer dezen plechtigen rondgang
verrichtte, sloeg zi;n vrouw hem gade en luisterde
met stil behagen. Zij zag hem een weinig meel in
het vuur werpen, dat hij had aangelegd en hoorde
hem zeggen:
"Moge mijn vuur mij behaag'lijk zijn."
Zij bleef naar hem kijken, terwijl hij wat meel
naar de zoldering wierp. De woorden, die hij daarbij uitte, waren tot de zon gericht:
"Aanvaard deze gift, 0, drager van den dag!
Moge het mij verruk'lijk zijn, als ik om mijn
[woning ga."
Vit zijn deuropening strooide Groote Broer
daarna het witte maismeel naar het oosten, zeggende:
"Dat deze weg des lichts eeuwig en altijd in
vrede tot mijn woning voere."
Daarna overhandigde hij het mandje aan zijn
vrouw en zij sprak de zegeningsformule uit, die
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Oom haar geleerd had. Zij ging naar het welriekende cederhoutvuur, dat haar echtgenoot voor
haar had aangemaakt, en zeide met zachte stem:
"Moge mijn vuur verruk'lijk zijn,
Verruk'lijk zijn voor mijn kinderen.
Dat alles goed moge zijn.
Moge het verruk'lijk zijn, mijn voedsel en
['t hunne
Dat alles goed moge zijn.
Dat mijn bezit moog' gedijen
En dat mijn kudde mag groeien/'
De zegening was volbracht. De menschen buiten
traden nu de hogan in, en gingen om het vuur
zitten. De vrouwen brachten het eten binnen, dat
zij klaargemaakt hadden, en zetten het neer voor
de mannen. Kleine Broer at mee met de anderen,
smulde van het schapenvleesch, dat boven een
open vuur gebraden was.
Hij yond, dat zijn schoonzuster er heel aardig
uitzag in haar nieuw kleed. Zij zat op een schapeyacht met haar twee kleintjes. Zusje speelde met
het kleinste kindje, dat op haar wiegeplank gebonden lag, en zij hadden samen veel pret.
Nadat het heerlijke feestmaal geeindigd was,
rookten de mannen tabak, die zij in maisbladen rolden. Allen bleven nog een paar uur zitten babbelen,
voor ze naar huis teruggingen.
Groote Broers vrouw sprak met Oom af, dat
deze over vier dagen weer terug zou komen, om
zijn zegeningsliederen te zingen. Zij beloofde hem
er twee schapen voor.
Kleine Broer besloot, een paar dagen bij ZlJn
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schoonzuster te blijven logeeren. Hij vertelde haar
alles, wat hem op zijn reis naar het westen overkomen was.
Zij vond hem een verwonderlijken jongen. Zij
zaten buiten de hut met het gezicht naar den Berg
zonder Water. Zij was bezig een jurkje voor haar
kleintje te naaien.
Met genoegen hoorde zij zijn verhaal over het
hertenvolk, dat langs hem was geloopen, toen hij
op den westelijken berg kampeerde. Zij zeide:
"Was je bang, toen je geheel alleen was?"
"Soms weI, maar altijd voor verborgen dingen.
Ik was nooit bevreesd, voor wat ik kon zien en
ruiken en hooren."
"Je was dus aIleen bang voor spoken. Zoo gaat
het mij ook. Ze komen uit niets en van nergens.
Ik houd daar ook niets van/'
De jongen keek haar aan, en zei: "Ze kunnen
je geen kwaad doen, als je zegt: "Het spoor is
schoon, wees stilI" Als je dat zegt, zal Estsanatlehi
de boozen verjagen. Al lang geleden heeft Oom
mij dat verteld."
"Vanavond komt Oom mijn hut inzegenen. Ik
ben er heel blij om, want ik wil hier niets dan prettige droomen hebben. Ik zal hem twee van mijn
beste schapen geven voor het zingen der zegeningsliederen."
"Dat is niet meer dan bi1lijk. Ooms gezangen
zijn zoo iets best waard."
Daar kwam juist Groote Broer aanrijden op zijn
hit. Hij stapte niet af, maar bleef in het zadel naar
Kleine Broers gevlekten hit zitten kijken, die aan
een boom vastgebonden was.
178

"Wat ziet je hit er lui en vadsig uit,tt zeide hij
tot Kleinen Broer.
"Mijn hit is niet lui.tt
"Zijn pooten zijn het loopen ontwend; ik wed,
dat hij niet eens draven kan. tt
"Hij zal je toonen, dat hij weI degelijk kan draven," zei Kleine Broer, maakte het paardje los, en
wipte op het zadel.
Voor het tot Grooten Broer doordrong, dat er een
wedren aan den gang was, had Kleine Broer al een
voorsprong van honderd meter. De twee broers
joegen hun paardjes naar Staanden Rots. Zij
reden wild, met lossen teugel en wijd uitstaande
ellebogen, die als vleugels op en neer klapten.
Het was een harddraverij van een mijl, van de
hogan naar Staanden Rots; de gevlekte hit won.
De broers reden kalmpjes terug, lachend, en het
groote feestmaal besprekend, dat dien avond in
de hut gehouden zou worden.
"Ze zeggen,t' zei Groote Broer, "dat er ossenvleesch en blauwe knoedels van maismeel, in kolven gerold, zullen zijn."
"Ik heb hooren zeggen, dat er ook lekkere watermeloenen zullen we zen," zei Kleine Broer.
Toen het donker was, en de geheele partij om
het haardvuur zat te smullen, viel het de twee
broers niet tegen.
Com begon de liederen voor het huis te zingen,
die van het oosten, en die van het westen. AIle
mannen vie1en in, en zongen vroolijk mee. Zij
zongen den geheelen nacht, en het laatste lied werd
aangeheven, toen het boven den Berg zonder Water
begon te schemeren.
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HOOFDSTUK XXVI
OP DEN TOP VAN DEN BERG
T oen het gezelschap de hut verliet, bleven
Kleine Broer en Oom talmen bij de deuropening
aan den kant van den Berg zonder Water met zijn
langen rechten top, die paarsrood afstak tegen den
ochtendhemel.
De jongen zei: "Daarboven ben ik nog nooit geweest. Ik zou er wei eens graag heengaan: t
"Ik ben ook nooit op den top geweest,H zei Oom,
"maar ik weet, dat er sparren groeien. We moesten
samen maar eens gaan.tt
De jongen was in zijn nopjes over dat vooruitzicht. De twee volgende dagen hielp hij zijn oom
bij het maken van toebereidselen voor het uitstapje.
Zij besloten een pakpaard mee te nemen om hun
dekens en schapevachten, het voedsel en een vaatje
drinkwater te vervoeren. Elk der ruiters had een
kleine veldflesch met water aan zijn zadel gebonden,
want Oom zei: ItWe trekken door een landstreek
zonder bronnen. Wij, Navahots, noemen hem den
Berg zonder Water, omdat er geen enkele bron is,
op den top, noch op de hellingen, maar niemand
kan zeggen, wat zich in het hart van den berg
bevindt. Er zijn altijd zes richtingen: oost, zuid,
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west, noord, boven en beneden. Onderin is het
diepe binnenste der dingen. tt
Terwijl Oom en Kleine Broer de droge rivierbedding doorreden, bleef de knaap overdenken,
wat zi;n oom had gezegd.
"Wieweet, wat zich nog in zijn binnenste bevindt.tt
Diep, diep onder in de aarde bevond zich veel
onbegrijpelijks, bovennatuurlijks, de oorsprong van
vele wonderen.
Oom had hem verteld over het watervolk, dat
de regenbogen in het hart van de aarde bewaarde,
om ze aan het hemelvolk toe te zenden, als dit er
over wilde voortschri;den.
Terwi;l het tweetal voortreed langs den voet der
klippen, die den poel omgaven, waaruit het water
door buizen naar den vergaarbak daar beneden
geleid werd, zeide Kleine Broer tot Oom!
"Waar komt het water in den grooten poel vandaan7"
"Het komt van de een of andere hooger gelegen
plek,tt zei Oom.
"Er is geen hooger gelegen plek te zien dan de
Berg zonder Water: t
"Dat is weI waar, maar wat zou dat, kind 7ft
"Ik dacht over het diepste binnenste der dingen.
Misschien heeft de Berg zonder Water een diepen,
verborgen poel. Mogelijk zendt hij een ondergrondsche rivier naar de schapenweiden.tt
Verrukt en vol trots keek Oom den jongen aan
en z~ide:
"Eens zong je een nieuw lied. T oen wist ik, dat
je voorbeschikt was, mijn opvolger te worden. Nu
heb je wijsheid gesproke~ over het begin van de
181

dingen en het water, waaruit wij voortkwamen. H
"lk spreek slechts, zooals het zingt in mijn hart.
Soms zingt het daar, tot ik diep in mijn binnenste
pijn voel. Waarom zou dat zoo zijn, Oom '?tt
"Er zijn waarheden, voor de kennis waarvan je
nog te jong bent, Kleine Zanger. Let nu liever
op je hit, bij het rijden over al dat losse gesteente.
We zullen spoedig een kamp voor den nacht maken. tt
Na nog een paar uur gereden te hebben, maakte
het tweetal een kamp in een zandige inzinking tusschen de rotsen, waar een alleenstaande jeneverbes
zijn donkere takken ophief boven kronkelige,
grauwe wortels.
Oom hing de toomen op de ;eneverbesstronken,
legde de zadels bij den voet van den boom op elkander en zette het watervaatje neer, waar Kleine
Broer het voor het koken van het water noodig had.
Toen bond hij de drie paarden op een honderd
voet afstand van het kamp vast.
De jongen zocht droog salieloof en schors van
jeneverbes bijeen voor het vuur, terwijl Oom zich
in het zand neervlijde om een dgaret te rooken,
die hij in malsblad gerold had.
T erwijl Kleine Broer de schapevacht op den
grond uitspreidde, kookte op het vuur de koffie
en braadden de schaapscoteletten. Beide reizigers
hadden honger. Koude tomaten, zoo uit het blik,
smaakten hun goed bij het schapevleesch.
Toen de duisternis over de heuvels was neergedaald, legden Oom en Kleine Broer zich neer op hun
schapevachten met hun voeten naar het vuur en
besprakende wonderen, die de knaap had gezien
bij het breede water.
.
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"Ik heb de kruik met water, die je meebracht,
bewaard. Dat water zal ik bi; den volgenden yaysdans noodig hebben. Dan wordt witte aarde met
het westersche water vermengd om verf voor hun
lichaam te maken."
"Ik ben blij toe, dat ik het meegebracht heb,
Oom/'
De jongen lag naar de sterren te kijken, die aan
den zwartblauwen hemel verschenen.
"Hebt u mij niet eens verteld, dat Coyote de
lichtjes aan den he mel heeft gehangen?"
"Ja, Eerste Man vroeg hem dat, omdat de maan
niet elken nacht scheen en het dan te donker was.
Eerste Man wilde die groote ster in het noorden
zetten, die groote ster, die nooit beweegt. Ook wilde
hij de zeven sterren aan den hemel zetten, die zich
daar omheen bewegen.
"Waar maakte hij de sterren van?" vroeg Kleine
Broer, terwijl hij op zijn rug liggend naar de schitterende plekjes keek, die de lucht boven hem
verhelderden.
"Zij werden van stukken blinkend mica gemaakt.
Eerste Man teekende een ontwerp op het zand en
legde het mica op de plekken, waar hij aan de lucht
de sterren wenschte te hebben. T oen kwam Coyote
voorbij en zei: "Deze drie roode stukjes wil ik
voor mezelf hebben." "Heel goed," zei Eerste Man,
"maar help mij nu eerst, ze aIle op de goede plaats
te werpen."
Zoo wierpen zij toen de groote stukken mica
naar de donkere lucht en die bleven juist vastzitten,
waar zij beiden dat wenschten. Nadat Coyote zijn
drie stukken op hun plaats had geslingerd, kon
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het hem verder niets meer sche!en, daarom nam
hij toen zoo maar al het mica, dat er nog over was,
legde het op zijn handen en blies er tegen.
"Pf, pf," blies hij, en al het blinkende mica vloog
omhoog en bleef bijna overal in de rondte tegen
den heme! plakken. Daarom weten we lang niet van
alle sterren de namen. Ze hebben geen namen,
omdat niemand ze hun gegeven heeft.H
"Namen do en er niet veel toe, Oom, zoolang
de dingen zelf er zijn, om over te denken. Als het
in mijn hart zingt, weet ik dat, - en tach - nooit
zou ik iemand den naam van zoo'n lied kunnen vertellen. H
"Dat komt, omdat je voor medici;nmeester geschapen bent. Wij geven de dingen, die we bezingen, nooit namen, want dat zou ze te a1ledaagsch maken. tt
"Spreken daarom moeders nooit de namen van
haar kinderen uit?tt
"Dat is nu juist de eigenlijke reden. Kinderen
zijn de schat der moeders en zij willen niet voor
iedereen weten, welke naam in haar moederhart
weerklinkt.H
"Slechts eenmaal, Oom, heeft mijn moeder mij
genoemd bij den naam, dien zij mij gaf.tt
It Wanneer was dat, kind t'
"Toen ik ziek lag metkoorts in het hoofd en de
groote man met die lekkere zoete vruchten kwam.
Moeder zat op den vloer naast mij en we waren
alleen. Zij hield haar hand om de mijne om die
te verkoelen, en ze boog zich over me heen, terwijl ik mijn oogen dichthield en ze fluisterde me
toe: "Hayolkai Aski, mijn kleine "Kind van den
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Met langzame. bedaarde passen sloop het groote dier verder. (bladz. 187)

Dageraadtt • Ik vond het een prettigen naam, dien
mijn moeder voor me bedacht had.tt
"Het is een goede naam. We zu1len hem niet
vaak uitspreken, omdat ik niet wil, dat hij zijn
kracht verliest. Laat ons nu gaan slapen, kind.tt
Oom wikkelde de deken dicht om zijns zusters
Dageraadskind heen, kroop onder zijn eigen dek
en ging op zijn zijde liggen slapen.
Het moet vrij lang na middernacht geweest zijn,
toen Oom werd gewekt door het gehuil uit de verte
van een rondsluipend dier. Het had geen vertrouwden klank voor hem. Het leek niet op het gejank der
coyotes, noch op dat der vossen. Het was het ontzettend gebrul van een of ander groot beest, dat
dichter en dichter bij het kamp kwam.
Oom ging rechtop zitten, om te Iuisteren. Hij
keek naar Kleinen Broer, die vredig bij het kleine,
nagloeiende kampvuur lag te slapen volkomen
onbewust van het gevaar, dat steeds naderbij kwam.
Oom ging weer liggen en hield zich volkomen
onbewegelijk. Terwijl hij ingespannen luisterde,
kon hi; bi; tusschenpoozen onder het schorre gebrul door het breken van kleine takjes hooren.
Hij wist, dat het nachteli;k sluipende dier zeer
nabij was. Nu brulde het dier niet langer. Spoedig
zag Oom een groote, schimachtige gedaante zich
ongeveer tien voet verder dan waar Kleine Broer
lag, voortbewegen.
Ademloos lag Oom te kijken en te wachten, tot
de lenige gedaante weer verder zou gaan. Met langzame, bedaarde passen en den kop recht vooruit,
sloop het groote dier zonder verder gebrul het
kamp langs.
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Oom wist, dat het zachtvoetig opperhoofd afging op de lucht der paarden, die op ongeveer
honderd voet afstand waren vastgebonden.
Stil stond hij op, greep een stuk schors van
jeneverbeshout, dat bij de gloeiende kolen lag,
stak het in het vuur, deed het ontvlammen en liep
toen ijlings in de richting der paarden.
T rill end van angst stonden zij daar, en trachtten
zich los te rukken.
Door de diepe duisternis kon hij den bergleeuw
niet zien, maar hij bleef dicht bij de paarden staan
en zwaaide den toorts. T oen hij aandachtig tuurde,
zag hij uit de zwarte donkerte twee vurige oogen
schijnen. Hij schudde het vlammend stuk hout
heen en weer voor de oogen, tot zij verdwenen.
Toen sprak hij een gebed uitt dat eindigde: ttGa
heen in vrede t zachtvoetig opperhoofd! Ga voort
langs uw spoor van schoonheid.tt
Toen maakte Oom de paarden los, en leidde
ze naar het kamp. ttWord wakker," zeide hij tot
Kleinen Broer. ttHet is tijd, om koffie te zetten.tt
Nadat Oom wat sprokkelhout op het vuur had
geworpen t bond hij de paarden aan den alleenstaanden jeneverbest en begon ze te zadelen.
ttWaarom staan we zoo vroeg op?tt vroeg de
slaperige jongen.
ttDat zal ik je weI vertellent als de zon aan den
hemeI staat. Nu moet je koffie zetten. Ik heb er
bepaald behoefte aan. tt
Kleine Broer zette koffie. Hij wist niett hoe hij
het met Oom had. Diens hand trilde t toen hij de
koffiekom aanpakte. Hij zeide: tt1k heb het weI
een beetje koud:'
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Spoedig maakte een grauwig licht alles beter
zichtbaar en Kleine Broer ging wat meer brandstof
voor het vuur zoeken. Toen hij terugkwam, bleef
hi; enkele voeten van de plek, waar hij gelegen had,
staan. Daar bekeek hij nauwkeurig het zand.
"Oom," riep hij, "een groot dier is hier vannacht voorbi;gegaan. Hier zie ik zijn voetsporen!t
"Ja, mijn kind. Het was het zachtvoetig opperhoofd, dat voorbij sloop. Ik heb hem toegesproken,
en toonde hem mijn fakkel. Hij ging heen, maar
zou kunnen terugkeeren."
Opgewonden vroeg de knaap: "Hoe zag hij er
uit? Ik heb hem nog nooit gezien I"
"Hij zag er uit als een groot opperhoofd door
de wijze, waarop hij langzaam voortging en zijn
stem was indrukwekkender, dan ik ooit hoorde."
"Ik wilde, dat ik hem ook gezien had."
"Het is voldoende, dat ik hem zag. Mijn zusters
kind heeft reeds een groote geneeskracht. De beesten gaan in vrede langs hem heen."
Oom bracht zijn medicijntaschje te voorschijn
en raakte met stuifmeel zijn tong en zijn hoofd aan,
daarna wierp hij er wat van naar de zon, die juist
in het oosten verrees. Hij overhandigde het stuifmeel aan Kleinen Broer, die daarna de plechtige
handeling bij zichzelf ook verrichtte. Elk hunner
sprak innerlijk het zwijgend gebed tot den dag uit.
De zon was nog maar even boven den horizon,
toen de ruiters al goed en wel op weg waren en
bergopwaarts gingen door een nauwe geul, die
bedekt was met platte, lichtkleurige zandsteenplaten en stekelige cactusplanten.
Oom zei: "Ret cactusvolk woont altijd in een
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landstreek vol luchtspiegelingen en heldere rotsgesteenten. Het is een machtig volk, dat huidkwalen genezenkan.t t
"Ik zou zoo denken, dat zij ze ook kunnen veroorzaken,tt zei de jongen.
Toen zij bijna den top van den berg bereikt
hadden, steeg Oom af, om wat stengels bergtabak te
bemachtigen, die aIleen op groote hoogte groeien.
"Datis voor de gewijde cigaretten van den
nachtdans,u zeide hij. "Ik ben er blij mee, want
ze zijn niet vaak te vinden.tt
Hij verpakte de stengels zorgvuldig in een meelzak en bond het bundeltje aan zijn zadel. AI spoedig was de bergtop bereikt. De ruiters sprongen
van hun paard, en gingen rustig zitten rooken.
"Perugziende op de landstreek, die zij den vorigen
dag verlaten hadden, konden zij zich bijna niet
begrijpen, dat zij zulke diepe ravijnen waren doorgetrokken en steile heuvels hadden beklommen.
Het land lag in de verte open voor hen.
Oom bewoog zijn hand met een welsprekend
gebaar van het oosten naar het zuiden, van het westen naar het noorden. Toen zeide hij, terwijl hi;
Kleinen Broer alles aanwees: "Daar voerde de
stam van mijn moeder krijg tegen de Apachen.
Daar namen mijn vaders stamgenooten de skalpen
van de Utahts. Daar namen wij de Mexicanen gevangen, en daar is de kloof, waar Kit Carson
ons op onzen langen zwerftocht joeg. Enkelen
onzer verborgen zich in de bergen, waar geen enkele
Pelicano ooit geweest is.
"Verborgen zich bier ook krijgers van onzen
stam?tt vroeg Kleine Broer.
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"Dat kan ik niet zeggen. Als bier toen geen water
was, zou het geen goede schuilplaats geweest zijn.
We zullen nu eens naar de noordelijke helling gaan
om te kijken, of er nog wat sneeuw onder de boomen is blijven liggen.tt
Zij vonden nog sneeuw en smolten er wat van
boven een vuurtje, zoodat de paarden weer eens
volop konden drinken. Ook vulden ze hun vaatje
en veldflesch met gesmolten sneeuw.
Terwijl Kleine Broer daarmede bezig was, bemerkte hij een vreemdsoortig stukje rotssteen, dat
boven de dennenaalden uitstak. Hij raapte het op
en zag toen, dat er versteende schelpen in zaten.
"Kijk,tt riep bij uit, "het breede water is wel
eens tot hier geweest!tt
"Ja, het moet bier geweest zijn. Ik weet niets
van dien tijd af, maar door ons geheele land liggen
beenderen van oude monsters.tt
Kleine Broer stak de schelpen in zijn zak. Hij
wilde ze aan zijn zusje geven, als hij weer thuis was.
Oom sneed sparretakken af en bond die op het
pakpaard. De kleine cavalcade daalde den berg af,
terwijl Oom zeide: "Ik ben blij, dat we hier geweest zijn, want ik heb de bergtabak en het sparregroen noodig. Maar we zullen nu gauw naar huis
teruggaan en het zachtvoetig opperhoofd vannacht Hever niet storen. Ik heb nu gezien, hoe ver
het land mijnet moeders en grootmoeders zich
uitstrekt en ik voel mij innerlijk licht en gelukkig.
De reizigers kwamen met donker thuis en waren
heel blij, weer veilig en warm in Moeders hogan te
kunnen slapen.
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HOOFDSTUK XXVII
HET NEST VAN DEN HAMSTER
Weer had de worsteling tusschen zomer en winter plaats gehad, en de vorst had zich reeds geducht doen voelen.
De oude lieden vertelden geschiedenissen, terwijl
ze in de hogans om het vuur zaten. Elk gezin was
thuis, want er waren dit jaar geen noten aan de
pinonboomen, en er viel dus niets te verzamelen
in de bergen. Het was voor iedereen een slechte tijd.
De handelaars konden de kleeden en vachten niet
contant betalen. Het schikte hun niet, geld te
leenen op de sieraden. Er hingen reeds te veel
turkooizen , kralen, en zilveren sieraden, die nog
niet waren ingelost, boven de toonbank.
Vele huishoudens waren genoodzaakt, het zonder suiker en koffie te stellen. De groote man deed
al, wat hi; kon, om het volk voor honger te behoeden.
Oom zei: "We hebben onze schapen. We zu11en
geen honger li;den en wi; kunnen ons warm houdEm
in onze hutten. Mi;n vader heeft me verteld, dat
ons volk, toen het in mijn ;onge jaren uit de ballingschap terugkeerde, zootn ergen honger leed, dat het
boomwortels at en graszaad. In het verleden is er
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vele malen hongersnood geweest, maar dat heeft ons
gestaald, zouden wij dan nu verweekelijkt zijn?"
"Vertel ons eens wat meer over die ballingschap,
Oom,tt zei Kleine Broer. "Ik hoor graag over den
langen zwerftocht: t
Het geheele gezin, ook Groote Broer en zijn
vrouw, zat om het vuur. Vader was juist binnengekomen met een voorraad brandhout. Er lagen
sneeuwvlokken op zijn pelsmuts en op de de ken,
die hij omhad. Hij zeide:
"Onze noordelijke broeders gaan ons heel wat
keeren te lijf dezen winter: t
"Ja," zeide Oom, "de bronnen zullen dit voorjaar overvloed van water hebben. Ik zal met veel
genoegen de liederen voor de jonge mats zingen.
Mijn vader vertelde mij eens iets, dat mij nu weer
in de gedachten schiet: t
Allen luisterden stil en aandachtig, want zij
wisten, dat Oom op het punt stond, een geschiedenis
te vertellen. Hij begon:
"De broer van mijn moeder zong mee in de
nachtzangen. Hij woonde met zijn gezin dicht bij
den Staanden Rots. Hij bezat een stel hertsleeren
maskers, die in de nachtzangen gebruikt werden
door de yays. T oen het bevel uit Washington
kwam, dat de Navahots naar Fort Summer gezonden moesten worden, omdat enkelen van hen
mexicaansche paarden gestolen hadden, maakte
mijn oom zich erg bezorgd over zijn maskers. Zij
waren heel heilig voor zijn volk en hij voelde sterk
de verantwoordelijkheid, ze goed te bewaren. Hij
besloot, ze veilig te verbergen tot den terugkeer
van het volk. Daarom verpakte hi; ze zorgvuldig
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en deed ze in vier aardewerkpotten, die hij ergens
in de klippen verborg:'
Kleine Broers oogen begonnen steeds meer te
schitteren, terwijl hij naar het verhaal van de verborgen potten zat te luisteren. Hij was plotseling
vol eerzuchtig verlangen, ze te vinden.
Oom vervolgde zijn verhaal, zooals het hem door
zijn vader gedaan was.
"Nadat mijn oom de maskers had verstopt, liep
hij met de anderen naar het oosten, ver weg van
het huis hunner moeders.
Vier jaar werden zij daar gehouden. De blanke
soldaten gaven hun te eten. Maar ze voe1den zich
er nooit ge1ukkig, omdat zij altijd bleven denken
aan het oude thuis bij hun moeder. Mijn oom werd
ziek en v66r hij stierf, verte1de hij mijn vader, hoe
hij de maskers had verborgent maar mijn vader
heeft ze nooit kunnen vinden. Ik weet, dat zij in
de een of andere grot hier dichtbij in schoonheid
voortbestaan:'
Kleine Broer sprak opgewonden: "Ik wil ze
vinden, want ze behooren ons toe. We hebben ze
noodig voor ons yolk. Als wij met die oude maskers
de zangen des overvloeds zongen, zou het hongervolk van ons wijken:'
Volliefde keek Oom den jongen aan. Hij geloofde
van ganscher harte, dat de jongen ze vinden zou,
want hij was immers tot medicijnman uitverkoren?
Was niet het zachtvoetig opperhoofd aan hem voorbi; geschreden? Had hi; niet tot de turkooizen
vrouw mogen spreken in haar westelijke woning
en had hij niet een schelp meegebracht uit het
westeli;ke water?
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Oom vervolgde zijn verhaal:
"Ik heb van mijn vader gehoord, dat de broer
van mijn moeder, die medicijnmeester was, twintig
maskers bezat van ongeschonden herte1eer. Ik heb
ook gehoord, dat hij in den eersten pot vier maskers
legde, in den volgenden ook vier, zes in den derden,
en de andere, dat waren maskers van vrouwelijke
godheden, in den vierden pot. T oen zij den langen
zwerftocht aanvingen, verte1de Moeders broer aan
mijn vader, dat hij de vier potten tusschen de klippen bij zijn huis had verborgen. Zijn huis was hier
niet ver vandaan. Het is ongeveer geweest, waar
nu de vergaarbak van het water is:'
Allen zaten stilzwijgend toe te luisteren. Kleine
Broer hie1d zich heel stil, maar hij dacht ingespannen na. Ten slotte zei hij:
"De potten moe ten in een ruime grot zijn, Oom."
"Of het een ruime grot was, weet ik niet, maar
de voetstappen van het oude volk zijn in de roode
rotsen uitgehouwen, die boven den nieuwen waterbak verrijzen."
Met een wijs gezicht antwoordde Kleine Broer:
"Ook ik heb de voetstappen van de ouden gezien.
Ik zag ze, toen ik de rotsen opklauterde, om het
water te vinden.tt
"Heb je toen nog ruime grotten gezien itt vroeg
Vader.
"Neen, aIleen neergestorte rotsblokken, die mijn
moccassins deden scheuren. Het ging moeilijk,
naar den poet te klimmen. Ik heb het op handen en
voeten gedaan en ik ben de eenige, die zoo geklommen heeft."
Vader zei: "Als er steunpunten voor de voeten
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 13
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van het oude yolk in de roode rotsen zijn, leiden
die naar den poe!. Er zijn dieht bij water altijd
mensehen geweest. De huizen der ouden zullen
verborgen zijn onder neergestorte rotssteenen en
naar mijn gevoelen moesten we hun rust liever
niet verstoren. Het is niet goed, te midden der
bouwvallen te graven.H
Terwijl zij zoo doorpraatten, lag Kleine Broer op
zijn sehapevaeht bij het vuur. Hij daeht na, traehtte
zieh iets te binnen te brengen.
Zijn sehoonzuster zat naast hem. Haar twee
kleintjes lagen in een hoek van het vertrek te slapen.
Kleine Broer zag, dat zij nog steeds het hertehoefje
aan de franje van haar gordel droeg. Als zij bij hem
was, voelde Kleine Broer zieh altijd gelukkig. Zij
deed hem terugdenken aan den tijd, dat hij voor
het eerst de liederen van zijn yolk leerde. Hij herinnerde zieh zijn sehattengrot en het zilveren
knoopje, dat van haar moeeassin was gevallen, toen
zij den dageraad tegemoet snelde.
Het zilveren knoopje bewaarde hij nog steeds,
ook den rooden steen en het versteende hout. Zij
lagen in de aardewerkkom, die Oom in zijn hut
bewaarde. Over zijn versteende hout met de vier
kleuren peinzende, daeht hij ook aan den hamster terug, en hoe die de kleuren van het noorden
en oosten had verwisseld in zijn sehattengrot.
Hij herinnerde zieh, hoe hij toen den hamster
uit de grot had zien weghollen en in een bepaalde
riehting voortsnellen. Plotseling herinnerde hij zich
iets anders, iets, waar hij toen nauwelijks op gelet
had. De hamster was verdwenen onder een groot
rotsblok, omgeven door een stapel kleinere steenen.
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Het groote rotsblok lag in een kleine kloof boven
de schattengrot.
De hamster had twijgjes opgestapeld boven op
de losse rotssteenen rondom den ingang van zijn
hoI. In kleur en samenstelling verschilden sommige
twijgen van de andere. Kleine Broer had dat opgemerkt, maar er niet veel waarde aan gehecht,
maar nu ging hem plotseling een licht op. Die
takjes waren binnen uit het huis van den hamster
gekomen. Het waren twijgen, die lang geleden door
menschen waren afgesneden. Zij leken niet op de
takjes, die rondom het nest van den hamster
groeiden. Zich tot zijn broers vrouw wendend,
fluisterde hij: "Ik weet, waar de vier potten moeten
zijn.tt
"Waar moeten ze dan weI zijn, Kleine Zanger?tt
"Zij moeten in het huis van den hamster onder
het groote rotsblok zijn,tt zei de jongen.
De jonge vrouw keek hem aan met den droomerigen blik in haar oogen en zeide: "Ik heb Oom
de geschiedenis van de vier potten in het huis
van den hamster hooren vertellen. Ze zijn daar
vast en zeker.tt
Kleine Broer sprak dien avond met meer over
die aangelegenheid; hij wilde zelf naspeuringen
doen, om zekerheid te krijgen. Reeds vroeg in den
morgen ging hij aIleen naar het verblijf van den
hamster. Hij onderzocht nauwkeurig de twijgjes
en het puin, dat om den ingang opgehoopt lag. Tot
zijn groote verbazing vond hij een stuk riet, drie
vingerdikten lang. Het riet was zwart geschilderd.
Kleine Broer herkende er een stuk bidstaf in, zooals bij de nachtzangen werd gebruikt.
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Opgewonden snelde hij naar huis. Hij moest het
onmiddelli;k aan Oom gaan vertellen.
Oom zeide: "De hamster wijst je altijd den weg,
Kleine Zanger. We moeten de rotsblokken wegruimen, die zijn verblijf overdekken.tt
"Ik denk, dat we veel huip noodig zullen hebben,
Oom. Mogelijk zal de groote man ons weI willen
zeggen, wat te doen. Hij beseft de macht van den
hamster even goed ais wij, Oom.tt
"Heel goed, hoor. We zullen het hem vragen.
We kunnen vandaag weI naar de factorij rijden.
Ik moet nog wat tabak hebben ook/ t
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HOOFDSTUK XXVIII
VIER POTTEN IN EEN GROT
Bij de factorij troffen Oom en Kleine Broer een
aantal Navahots aan, die hun handen warmden
bij de groote kachel in het midden van den
winkel. Zij spraken over iets, dat de een of andere
Indiaan gedaan had. Kleine Broer ving den naam
"Vingersneett op. Hij luisterde toe. "Hij heeft een
factorij in de bergen in brand gestoken. tt
"Zoo? Wat zullen de Pelicanots hem nu doen?tt
"Voor ze hem iets kunnen doen, zullen ze hem
eerst moeten vinden. Hij houdt zich schuil.tt
"Die man doet altijd zoo gek; hij geeft de
Navahots maar last.tt
"Ze zeggen, dat hij honger leed. Ze zeggen, dat hij
het beleende zilverwerk in den winkel zag hangen/'
"Heeft hi; dat gestolen?tt
"Ja, hi; sloeg de ruit in, stal het zilver en stak
toen den winkel in brandY
"Waar was de handelaar dan?"
"Die was naar het agentschap. Het was Zondag
en er was niemand bij de factorij Y
"Die Vingersnee is een kwade kerel. Hij moest
opgesloten worden. Hi; drinkt te veel koppige
whiskey."
Kleine Broer zat stil te luisteren. Hi; herinnerde
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zich, hoe Vingersnee had getracht, er vandoor te
gaan met den gevlekten hit. Ook herinnerde hij
zich zijn loensche oogen en den wreeden mond.
Hij hoopte, dat de Navahopolitie hem maar gauw
zou vangen.
Oom stond ook zijn handen boven de kachel
te warmen. Zijn bruine pelsmuts was diep over
zijn oogen getrokken en zijn winterdeken hing hem
losjes over de schouders. Hij zeide tot de groep
Navaho's om hem heen: "Waar ergens stak Vingersnee die factorij in brand?"
"Bij het water in het Roode Ravijn een heel eind
westwaarts hier vandaan. Daar zijn heel wat moeilijk toegankelijke kloven, waarin hij zich kan
schuilhouden."
"Is de politie al op weg, om Vingersnee op te
sporen?"
"De agent maakt zich juist klaar. Hij is bij den
grooten man in het kleine kamertje/'
Door Kleinen Broer gevolgd, trad Oom het
kleine kamertje achter den winkel binnen. De
groote man zat met zijn schrijfmachine voor zich
aan zijn schrijftafel. Hij begroette zijn goede vrienden hartelijk en stelde hun den Navahopolitiebeambte voor, dien Oom niet kende.
Zij bespraken het afbranden van de factorij en
Kleine Broer luisterde aandachtig toe. Hij hoorde
den grooten man zeggen: "Die handelaar is een
goed vriend van mij. Het spijt mij voor hem. Hij
zal geholpen moeten worden. Vingersnee moet
worden opgespoord. Hij verschuilt zich ongetwijfeld in een van die droge rivierbeddingen.tt
"Ik meen te weten, waar hij zich verbergt," zei
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Kleine Broer vrijmoedig. De politieagent keek den
jongen aan en zei lachend: "Waar verschuilt hij
zich dan, Kleine Vos '?tt
"Toen hij mijn hit stal, is hij noordwaarts
gereden van de rivierbedding af, die aan den
oostkant loopt van de groote rots, waarbij twee
jeneverbesboomen dicht naast elkaar groeien. Hij
reed noordwaarts naar een heuvel van blauwachtige
kIei. Ik denk, dat hij zich daar verscholenhoudt!'
De groote man sprak tot den politiebeambte:
"Weet u, waar die blauwe heuvel is '?tt
"Ja, dien heb ik gezien. tt
"Welnu, neem dan uw helpers mee en ga er
heen. De mondvoorraad heb ik al laten inpakken
en de veldflesschen met water laten vullen. Het is
een lange rit.tt
"Ik zal er heen gaan. Ik moet toch ergens beginnen met mijn jacht."
Toen de agent vertrokken was, vertelde Oom
den grooten man van het nest van den hamster
en de losse rotsblokken, en hoezeer hij er naar
verlangde, de potten te ontdekken. Hij zeide:
"Grootvader, we hebben hulp noodig, om die
rotsblokken af te wentelen. Kunt u den Pelicano,
die bij ons voor de watervoorziening gezorgd heeft,
niet vragen, dit werkje voor ons te doen '?tt
. "Daar wordt hij niet voor betaald, maar ik kan
het hem weI vragen. Ik zou zelf ook weI eens
willen zien, waar de hamster verblijfhoudtY
"Wij mogen den hamster niet hinderen, Grootvader. We zullen heel vriendelijk voor hem moeten
zijn, want hij weet alles van het oosten en het
noorden af!'
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"Ja, ja, goed hoor, we zullen er aIleen maar van
buiten naar kijken. Het zal weI gauw kunnen gebeuren, terwijl de politie aan het zoeken is naar
Vingersnee.tt
"Grootvader, als we de maskers van mijn moeders broer gevonden hebben, zullen we den nachtzang zingen. Nu wi! ik nog wat tabak koopen. tt
De groote man bood Oom een sigaar aan en
zeide den winkelbediende hem te voorzien van
een rol tabak. Oom en Kleine Broer reden weer
naar huis.
Binnen twee dagen kwam de groote man in zijn
auto met den ambte,naar voor de watervoorziening,
die de massa opgehoopte steenen beschouwde,
welke rondom het groote rotsblok waren neergekomen. Hij kon nagaan, dat ze van de helling der groote klippen waren afgeschoven en stelde vast dat er
een aardverschuiving moest hebben plaats gehad,
die de opening eener grot kon hebben versperd.
Klaarblijkelijk had het nest van den hamster een
uitgang aan het laagste dee! der verzakte massa.
In dat geval kon het losse rotsgesteente verwijderd
worden, zonder het nest te vernielen. Oom stond
er op, dat het hamstervolk niet verontrust mocht
worden, omdat het altijd zeer wijs geweest was
in zijn leeringen. Nooit had hij vergeten, hoe zij
indertijd de kleuren van het noorden en oosten
verwisseld hadden.
Hij was er van overtuigd, dat de hamsters nog
steeds trachtten, Kleinen Broer iets over het
oosten te leeren, want zij hadden het kleine zwarte
bidstokje boven op hun nest gelegd, opdat de
jongen het vinden zou.
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Oom zat bij den ingang van het nest naar de
lieden te kijken, die onder leiding van den Pelicano
aan het spitten waren. Kleine Broer was sterk
onder den indruk. Hij keek elke spadevol puin na.
Hij was ervan overtuigd, dat de werklui een grot
vinden zouden.
Den volgenden morgen was er tegen den middag
al genoeg los steenpuin opgeruimd om te doen zien,
dat de groote rots terugliep, een dak over een openingeronder overlatend. Zoodra het hoI groot genoeg was om een man door te laten, kropen de ambtenaar en de handelaar er in. De anderen wachtten
buiten.
De twee onderzoekers ontdekten, dat ze naar
beneden moesten springen om op den vloer van
de grot te komen. Zij waren voorzien van kaarsen
en lucifers. Zij hadden ruimte in overvloed om er
gemakkelijk te loopen. Zij merkten plaatvormige
rotsblokken op en resten van oude muren, als
tusschenschotten opgetrokken.
"Conklin/t zei de groote man, "dit ziet er uit
als een der vroegste bouwvormen. De oude volkeren gebruikten de natuurlijke rots als vloer
en zoldering en bouwden deze schotten om afzonderlijke kamertjes te vormen.
"Het is op zijn minst genomen interessant. tt
Juist toen hij dit zeide,hoorden zij een licht
ritselend geluid in de duisternis achter hen.
"Wat is dat?tt vroeg de handelaar.
"Het klinkt niet, zooals het geluid van een ratelslang,tt zeide zijn metgezel. "Het is meer, alsof
kleine voet;es weghollen/ t
Daar glinsterden twee heel heldere, ronde oogjes
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in het kaarslicht. "Wel, het is de hamster," zei
Conklin. "Ik wi! wedden, dat hij de heele verdieping in gebruik heeft. Laten we eens kijken, waar
hij heengaat."
Zij zagen, dat het kleine diertje op een richel
boven hun hoofd klauterde. Zij klommen wat omhoog, zoodat zij juist in de nis konden kijken, en
bij het licht kunner kaarsen ontwaarden ze den
vorm van een wijden, donkeren pot.
"We zullen niets aanraken, Conklin. Oom moet
dezen schat onder zijn hoede nemen."
Buiten de grot wachtten Oom en Kleine Broer
geduldig, tot ze zouden hooren, hoe het gegaan
was. T oen de beide onderzoekers naar buiten geklommen waren, en weer in het zonlicht kwamen, zei de groote man tot Oom:
"De potten zijn er. Neemt u ze maar onder uw
hoede. Wij gaan nu maar heen, dan kunt u de
maskers van de yays gaan begroetenY
T oen Oom en Kleine Broer aIleen waren, bleven
ze nog even rustig zitten. Zij zagen er tegenop, de
grot binnen te gaan. Oom zeide, dat er een plechtigheid of zegening moest plaats hebben, voor ze
binnen mochten. Daarom prevelde hij een gebed
uit den nachtzang en strooide stuifmeel voor zich
uit, toen zij beiden door de opening klommen.
"Het is hier grooter, dan ik dacht,u zeide Oom,
"en ik ga Hever niet binnen in het verbHjf der
ouden."
"Sinds de ouden hier vandaan gingen, is het
vleermuisvolk hier ook aI geweest, Oom 1"
"Nooit te voren betrad ik een plek als deze. Hier
liggen kleine maiskolfjes opgehoopt in een hoek."
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"En hier ligt een molensteen, Oom. tt
"Raak vooral niets aan, mijn kind, dat den
ouden toehehoort. Wij moeten de potten vinden,
want die zijn van ons.tt
"Maar ik weet niet, Wa3r ik ze vinden kant Oom.tt
"Ik geloof, dat we naar den oostkant moeten
gaan.tt
"Ja, Oom, laat ons naar het oosten loopen.tt
Zij zochten tastend hun weg in de schemerige
donkerte, totdat zij den rand hereikten, waarop de
potten waren neergezet.
"Nu zijn we hij den oostelijksten wand. Wij
kunnen niet verder," zei Oom.
"Wat hoor ik toch voor een geluid?tt
"Het klinkt als het getrippel van kleine voetjes.
Ik denk, dat het de hamster is."
Toen Kleine Broer in de richting van het geluid
keek, zag hij den kleinen knager met zijn ruige
staart;e van den richel hoven zijn hoofd op hem
neergluren. Het kleine schepselt;e zat daar rustig
en onhevreesd, alsof het wist, dat de twee zoekers
hem geen kwaad zouden doen.
It We zullen weI op dien rand moeten klimmen,
Oom.tt
"Ja, wi; moeten den hamster volgen, want hij
is onze gids."
Nadat Oom op de rotssteenen was geklommen
tot waar het diert;e zat, keek hi; om zich heen
en zag den wi;dendonkeren pot.
Op den bodem voor den pot bemerkte hi; een
stuk;e blinkenden zwarten steen. Hi; zeide tot
Kleinen Broer: "Ki;kt hier is de zwarte steen uit
het oosten bi; den eersten pot neergelegd.H
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De knaap was diep getroffen, toen hij den steen
bekeek. Hi; zeide: "Het is het stukje versteend
hout, dat ik in mijn schattengrot placht te bewaren.
De hamster heeft het heel wat jaren bewaard 1"
"Raak het niet aan, kind. Laat de hamster het
behouden. Hij wees ons den weg naarde potten, die de maskers van mijn moeders broeder
bevatten/'
Toen Oom den eersten pot wegnam, vond hij de
drie andere er achter. Zij waren aIle zorgvuldig
afgedekt met platte steenen. Oom nam aIle potten
mee naar het heidere daglicht. Hij keek er in, om
zich te vergewissen, dat aIle maskers er waren, laadde toen de potten behoedzaam op zijn wagen en
reed naar zijn hut, waar hij alles rustig en weI onderzoeken kon.
Het nieuws van het vinden der maskers verspreidde zich mijlen ver in het rond.
Zulk een belangwekkende gebeurtenis wond aIle
medicijnmeesters op. Zij verheugden zich er over,
dat Oom den nachtzang zou zingen en daarbij de
maskers van zijn moeders broer gebruiken.
AIle jonge zangers oefenden hun liederen voor
den negenden nacht. Hasteen Sani verkoos de
lijder te zijn. Het zou de vierde keer van zijn leven
zijn, dat de plechtigheid voor hem gehouden werd.
Daarna zou het hem vergund zijn, zelf den zang
te geven. Ook hij was een leerling van Oom.
De tijd voor het bouwen van een medicijnhut
werd vastgesteld, en de sterke broeders uit den
stam van Hasteen Sani trokken naar de bergen,
om dennestammen te zagen en brandhout voor
aIle kleine kampvuren aan te sleepen.
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Kleine Broer moest Oom bijstaan en tevens
moest hij voor den tweeden keer worden ingewijd.
Hij ging met andere jongelui op wegt om het
gewijde sparregroen te verzamelen. Hij herinnerde
zich zijn tocht naar de woudent toen hij nog een
kleine jongen was. Hij dacht er aan terugt dat hij
toen al gehoopt had eens zelf medicijnmeester te
zullen worden en er naar verlangd had t de oude
liederen van zijn yolk te leeren.
Met een gevoe1 van voldoening bond hij de
sparretakken op zijn hit en daaide langs het bergpad af in de late namiddagzon. De kleine geviekte
hit zocht voorziclitig zijn weg tusschen de losse
steenen op het steile pad.
Kleine Broer zong onder het rijden t en hief zijn
gelaat naar den gouden heme1 OPt waar een vlucht
ge1e t;iftjafs hun eigen zang van blijdschap tot den
drager van den dag deden opstijgen.
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HOOFDSTUK XXIX
VOLG MET ONS HET SPOOR DER
LIEDEREN!
In dien tusschentijd had de politiebeambte met
zijn gewapende macht Vingersnee ontdekt en gevangen genomen. Vingersnee had een hut, die
dicht bij den "Blauwen LeembergH op een verborgen plek stond. In een hoI, dat hij onder den vuilen
vloer gegraven had, was de buit van den diefstal
weggestopt.
De politie yond niet aIleen de sieraden, die uit
de afgebrande factorij gestolen waren, maar ook
twee prachtige zadeldekken en een oude zilveren
toom, met turkooizen ingelegd.
Vingersnee zag er afschuwelijker uit dan ooit,
omdat hij in een roes verkeerde. Hij was bijna bewusteloos door het gebruik van te veel koppige
whiskey. Daarom was het zoo gemakkelijk geweest,
hem gevangen te nemen.
De politiebeambte deed hem de handboeien aan
en beval twee zijner manschappen, hem te bewaken,
terwijI hij zelf de gestolen voorwerpen in gonjezakken bergde.
Gordels met zilveren schijven, turkooizen kralen,
halskettingen van schelpen en koralen, oorringen
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en armbanden, waren in het hoI onder den vloer
neergesmakt en met schapenhuiden bedekt.
De politiebeambte herkende sommige voorwerpen, die door zijn eigen familie verpand waren.
Toen alle sieraden uit het hoI waren gehaald, deed
hij nog een vondst. Onder een oude geitevacht en
een zadel lagen twee groote flesschen slechte
whiskey.
"Het is gemakkelijk genoeg te zien, waarom je
steelt, Vingersnee. Het helpt je niet, of je al zegt,
dat je de beleende panden van je volk wilde redden,
toen je toevallig langs de brandende factorij kwam."
"Maar zoo gebeurde het/ t hield de beschonken
dief vol. "Ik zag den handelaar zijn deur afsluiten
en wegrijden. Ik keek door het raam en zag dat
er vuur uit de kachel op den grond was gevallen
en daar wat papier had aangestoken. Ik sloeg de ruit
in, om het vuur te blusschen, maar het brandde
te erg. Ik zag alle zilveren gordels van onze mannen hangen en nam ze mee, om ze te redden/ t
"Van een goed mensch zou dat een goed verhaal
zijn,u zeide de politiebeambte. "Van jou is het
niet goed. Waar kan je deze whiskey krijgen?tt
"Mijn vrienden bij het spoor geven mij die."
"Nu, Vingersnee, we zullen allen naar het
agentschap gaan en daar mag je dan je verhaal
voor de Pelicanots opdisschen. We nemen de beleende panden en de whiskey mee."
Het viel hun ver van gemakke1ijk, Vingersnee
bij zich te houden. Hij poogde weg te komen op
zijn hit, maar de politie sloeg een lasso om hem
heen. Ten slotte leverden zij hem en de gestolen
goederen aan den agent over.
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De panden werden teruggegeven aan den handelaar, wiens winkel afgebrand was. Daar het verlies
van zijn factorij en zijn huis hem tot armoede gebracht had, betaalde de groote man, zijn deelnemend vriend, hem uit, wat den Indianen op hun
sieraden was voorgeschoten.
Op deze wijze werd de handelaar geholpen en
vele Indianen kregen hun kostbare zilveren en
turkooizen voorwerpen terug, die de groote man
voor hen ingelost had.
Dat maakte hen heel blij, daar ze de sieraden
wilden dragen bij het nachtzangenfeest, dat Oom
moest geven.
Nu iedereen door het slechte jaargetijde zoo
arm was, werden er niet zooveel meters katoen en
fluweel gekocht, als gewoonlijk voor een zangplechtigheid.
T och waren allen druk bezig met plannen maken
en allerlei in gereedheid brengen voor de groote
plechtigheid. Deze zou vrij dicht bij Moeders hut
plaats hebben, een klein eindje van den weg af.
De medicijnhut werd opgetrokken. Een gelijkgemaakte bodemvlakte, ongeveer dertig voet lang,
strekte zich driehonderd voet oostwaarts voor die
hut uit. Op dezen gelijkgemaakten grond zouden
de dansen in den negenden nacht worden gehouden.
Een geheelen dag, voordat Oom kwam, mocht
niemand de hut betreden. Hij kwam 's avonds,
zegende het inwendige van de hut en deed de
plechtigheden aanvangen.
Vier dagen achtereen was ieder in de hut druk
bezig gewijde cigaretten te rollen en van twijgen
ringen te binden, waaraan veeren werden bevestigd.
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Oom zong liederen, de patient kreeg huitenshuis
zweethaden, en iedere minuut was er wat anders.
Kleine Broer hleef dicht hij Oom, sloeg alles gade,
wat er gedaan werd en hielp, waar hij maar kon.
Op den vierden avond omstreeks negen uur,
legde Ooms helper dekens op den grond, ten noordwesten van het vuur. Boven op de dekens werd een
toga van hisonvacht uitgespreid en daar op werden
vele meters katoen gelegd. Boven op dit alles kwam
een fi;ne, witte geitevacht te liggen.
Toen werden de twintig kosthare maskers, die
Ooms oom gered had in de potten, in twee rijen
op de geitevacht neergelegd. Zij lagen met het
gelaat naar hoven en den schedelkant naar het vuur.
Naast de maskers legden de helpers ratels, een
mand met groote veeren, en medicijnzakjes.
De patient, Hasteen Sani, strooide stuifmeel op
de maskers, terwi;l hi; met zachte stem bad. Nadat
dit verricht was, ging iedereen weer op zi;n plaats
zitten. Er waren ongeveer vi;ftien vrienden van
Hasteen Sani in de medici;nhut. Allen zaten heel
bedaard in een der hoeken van de hogan geschaard,
waar in het midden een vuur brandde. Oom zat
aan de westzijde.
Kleine Broer was vor aanhidding en vereering.
Dit was een der belangri;kste oogenblikken van
zi;n leven: naast Oom en de twintig herteleeren
maskers te zitten.
Terwijl iedereen vol verwachting hi; het licht
van het VUur zat, riep een omroeper buiten de
medicijnhut:
"Bike hatali haku, - volg met ons het spoor der
liederen Itt
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 14
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Kleine Broer zag het gordijn voor de deuropening opzij schuiven en een vrouw binnentreden met
twee kommen in haar hand. Zij werd gevolgd door
nog veel meer vrouwen, allen met kommen van
oud aardewerk of nieuwerwetsche schalen vol met
gerechten.
De vrouwen liepen een voor een achter elkaar
langzaam rondom het vuur. Zij waren gekleed in
schitterend gekleurde pluche lijfjes en wijde katoenen rokken; haar zwart glanzend haar was aan het
achterhoofd in een wrong saamgebonden. Zij schreden voort in de richting der zon en de leidster ging
tot de deuropening aan de noordzijde. Er waren
vrouwen genoeg om een kring om het vuur te
vormen, waarvan de oostz;ijde werd opengelaten.
T oen de kring gevormd was, zette de leidster van
de processie een kom met voedsel op den vloer aan
de noordzijde. Daarna zette de achterste vrouw
haar twee kommen neer aan de zuidzijde en vervolgens plaatste de leidster haar tweede kom naast
de eerste.
Nadat deze vier schalen neergezet waren, plaatsten de andere vrouwen de hare in een kring rondom
het vuur, vervolgens gingen zij bij de overigen van
het gezelschap zitten.
Het voedsel in de kommen was volgens een overoud voorschrift bereid. Er was pap van maismeel
zonder de gewone cederasch, en er was groente
van honingkruid, groente van een andere plant en
ook waren er dunne broodwafels van maismeel.
De kring van schalen stond afgescheiden van
het gezelschap, terwijl het volgend deel der plechtigheid werd verricht. Dit was van het grootste ge210

wicht, want het was een eerbewijs aan de maskers.
Een jongen en een meisje van omstreeks tien
jaar, die met de voedseldraagsters waren binnengetreden, doopten nu lange kalkoenveeren in de
mandekruik met gewijd water en besprenkelden
de maskers, terwijl Oom en de andere medicijnme esters zongen.
Kleine Broer keek nauwlettend toe, terwijl de
beide kinderen zoo bezig waren. Hij zag den kleinen
knaap water uit een mandekruik in een kalebasschaal gieten. Hi; zag het kleine meisje vier handenvol maismeel in een aarden kom strooien. Hij zag,
hoe de knaap water op het meel goot, terwijl het
meisje het omroerde. Ieder zat doodstil. De maskers moesten gevoed worden.
De jongen duwde een weinig van het maismeelpapje op den mond van elk masker en proefde zelf
vier maal. Het kleine meisje proefde ook, en eveneens Hasteen Sani, Oom, Kleine Broer en ieder
ander in de hut.
Het was een liefdemaal, een wijdingsmaal, dat
nieuw leven voor den stam beloofde. Kleine Broer,
die de overleveringen van zijn yolk zoo goed kende,
voelde de kracht en den vrede, die uit de gemeenschap met mensch en en goden voortkomt.
Met welgevallen herdacht hij, hoe lang de maskers hadden voortbestaan in schoonheid, terwijl
de hamster ze in de klip behoedde.
Zoo zat Kleine Broer bli; en tevreden naar de
gezangen te luisteren, die den geheelen nacht
bleven weerklinken.
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HOOFDSTUK XXX
DE ZANDSCHILDERING VAN DE
WERVELENDE BALKEN
Op den morgen van den zesden dag werd de
eerste zandschildering vervaardigd. Oom zat op
zijn plaats aan de westzijde van de hogan en onder
zijn leiding strooiden twaalf jongelieden het gekleurde zand uit. Den geheelen dag maalde een
oude man op een metate de zandsteen, die de
jongelieden er voor noodig hadden. Hij maakte
rood, geel en wit poeder van rotssteenen, die op
de klippen verzameld waren. Voor het zwart maakte
hij houtskool fijn, en grijs maakte hij door wit en
zwart poeder te mengen.
De eerste teekening, die de jonge1ieden maakten,
beeldde de geschiedenis der "wervelende balkentt af.
Het was een allerprachtigste schilderij, waarop de
twee balken over elkaar gekruist te zien waren.
Elke arm van het kruis droeg twee heiligen. Maisplanten in de vier heilige kleuren waren van het
middelpunt naar de vier kanten geteekend. Een
regenboog van rood en blauw zand, omlijnd met
wit, omgaf de geheele schilderi;.
Oom had Kleinen Broer vroeger al vaak de geschiedenis van dit schilderstuk verteld. Het was
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over een jongen man, die in de vroegste tijden der
Navaho's leefde. Hij moest weI heel veel op Kleinen
Broer geleken hebben, want hij peinsde altijd over
schoone, ongewone dingen, waar niemand anders
over dacht. Hi; had een geschiedenis gehoord over
gekruist liggende balken, die sne1 ronddraaiden aan
de oppervlakte van een bodemloos meer.
Hi; wilde graag eens naar dat meer toegaan; hij
holde dus een boomstam uit, om hem tot boot
te strekken. Hi; had ruitjes van bergkristal in de
zi;kanten gemaakt. De opening was afgestopt met
werk, om het water er uit te houden, als de stam
de rivier afdreef.
Bij het afzakken van de rivier had de jongeman
ve1e avonturen. Hij ontmoette al het watervolk,
zooals: den otter, den bever, de visschen, en de
watercoyote.Hij ontmoette ook een dikken kikvorsch en vond hem het lee1ijkste dier, dat hij
ooit gezien had. De dikke kikker zat op een hoogen
oever een pijp te rooken. Hi; haalde den rook op
door zi;n mond en blies hem weer uit door de
wratten, waarmee zijn lichaam overdekt was.
"Wat een leeli;ke kikker," dacht de jongeman,
"wat is zijn huid knobbeligl Wat zijn zijn oogen
groot 1 Wat is zijn keel opgezet 1 Wat een dunne
beentjes 1 Wat een raar gezicht, dat die rook uit
zijn wratten komt 1"
De jongeman dacht dit alles alleen maar. Hij
sprak het niet uit, maar de kikvorsch wist, wat hi;
dacht door de uitdrukking van afkeer op zi;n
gezicht. De kikvorsch sprak:
"Ja, ik ben leelijk. Alles, wat je denkt, is waar."
Toen ging hij weer door met rooken, en de
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wratten bliezen den rook uit en de groote oogen
puilden erger uit dan ooit.
De reiziger beleefde vele avonturen op weg naar
het meer. T oen hij daar aankwam, meende hij nog
nooit zoot n prachtige plek gezien te hebben. Het
meer lag als verzonken in een kom van bergen. Het
was een diep, donkerblauw meer en de brokkelige
rotsen er omheen hadden aUe kleuren van den
avondschemer. Bij den rand van het water glinsterde gekleurd zand in het licht, dat de rotsen zeIf
schenen uit te stralen.
Kleine beekjes stroomden te midden der rotsen
omlaag. Zij waren omzoomd door planten, zooals
de jonge man ze nog nooit eerder gezien had.
Terwijl hij naar de bloemen keek en zich bukte,
om het gekleurde zand op te rapen met de kleine,
roode, blauwe, en groene glinsterende steentjes,
hoorde hij een geluid als van zingende menschen.
Het gezang kwam van het water. T oen hij over
het meer keek, zag hij de gekruiste balken op zich
afkomen. Op eIken arm van hetkruis zaten twee
heiligen en zij zongen: "Hij komt om mijnentwil;
uit het oosten slaat hij mij gade. De regen brengt
stuifmeel in de maispluimen/'
De zangers waren blij, den jongen man te zien,
en vroegen hem, met hen mee te gaan, het meer
rond. Daarna snelden twee kindertjes, een jongen
en een meisje, over het kleurigezand op hen toe,
om hen te begroeten bij het landen. De jongen droeg
een turkooizen kom, die gedeeltelijk met wit maismeel gevuld was. Het meisje droeg een witte komvormige scheIp met geel maismeel.
Spoedig waren zij druk bezig, ijzelkristallen van
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de planten bijeen te zoeken. Zij vermengden de
ijzelkristallen met het meel en de heiligen zeiden
den jongen man, dat hij bij zijn terugkeer tot zijn
stamgenooten, dezen moest leeren, hoe men ijzelkristal-medicijn kon klaarmaken tegen koorts.
Ook leerden zij hem de zandschildering van de
wervelende balken maken, en sedertdien is dat
steeds de eerste schilderij geweest, die tijdens de
gewijde nachtzangen gemaakt wordt.
In Ooms medicijnhut bij den Berg zonder Water
hie1p Kleine Broer de jonge mannen bij het schilderen met gekleurd zand op den vloer. Zij begonnen in het midden van de teekening, terwijl ze op
hun knieen lagen, en met een stok streken ze den
ondergrond weer glad, als ze verder van het midden
kwamen. De teekening moest, als zij af was, een
middellijn van vijftien voet hebben.
De gekruiste balken moesten er zwart opstaan,
met twee yays op het uiteinde van e1ken arm van
het kruis. Andere yays moesten aan de vier zijden
geteekend worden, om de balken te sturen. De
maisplanten moesten als het ware ontspringen uit
het midde1punt.
T erwiji Kleine Broer met de teere kleuren bezig
was, en de wolken en planten vorm zag krijgen bij
het uitstrooien van het zand, vond hij, dat er geen
genoeglijker bezigheid in de were1d kon bestaan.
Het was weI heel vermoeiend, zoo urenlang over
de teekening heengebogen te zitten. Een oogenblik
gaf hij blijk van een beetje vermoeidheid. Ooms
arendsoogen bespeurden dat en hij zeide heel streng:
"Hij, die schoonheid schept, wordt nooit moe/ t
Toen de schilderij af was, en de blauw-en-roode
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boog van de beschermende regenboog-godin er
omheen getrokken was, voelde ieder zich verheugd
en nu deed ook de honger zich gevoelen.
De moeders brachten pannen met dampende
hutspot van schapevleesch in de hogan en nu
eindigden de werkers en aten met smaak.
Ieder doopte zijn vingers in de groote pan om
zijn stuk vleesch er uit te halen. Gedurende den
maaltijd praatten en lachten de jonge mannen allen
en maakten pret, voor de plechtigheid der genezing
een aanvang nam.
Drie dagen lang werden er schilderijen gemaakt
en liederen gezongen en er was geen tijd om te
luieren. De oude maskers werden opgeschilderd
en met kragen van sparregroen getooid. Zij lagen
geheel gereed, om den negenden nacht door de
dansers gedragen te worden.
Elk oogenblik hield er een ratelende wagen stil,
getrokken door paarden in winterdek, en werden
er kampen aangelegd aan beide zijden van den weg,
die van de hogan af oostwaarts voerde. De helgekleurde dekens, die hoofd en lichaam der lachende
vrouwen omhulden, de opgetogen kinderen, die
achter in de wagens in het hooi voor de paarden
zaten bij de schapenhuiden en pannen voor het
kamp, verhoogden de levendigheid van het feest.
Van heinde en ver reden troepen ruiters door de
opwekkende winterlucht. Soms verlieten een paar
jongemannen te paard de dichte menigte en holden
woest een ravijn door, gevolgd door den kreet:
"Yego, yego,t' van de andere ruiters.
De menschen reden voorbij Staanden Rots, die
als een hooggelegen eiland hoven een zee van kreu216

pelhout uitstak. Zij gingen langs het gat in den
berg, dat de krachtige kinderen der zon gemaakt
hadden, toen zij met hun bliksemschichten wierpen.
Honderden menschen kwamen er, te paard, en
in wagens en ook in oude Fordjes, die haast nooit
op aIle vier cylinders liepen. Voor enke1e schapen,
die voor het feestmaal waren meegebracht, werd
een tijde1ijke kraal gemaakt. Ieder gebruikte het
water uit den vergaarbak en er was genoeg voor
allen.
Wagens, zadels, dekens en menschen vormden
een barricade aan iederen kant van de dansruimte,
die zich uitstrekte van de hut tot aan een tent van
dennetakken, waar de medewerkenden zich moesten verkleeden.
Alles was gereed voor den geestendans, die den
geheelen nacht zou duren.
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HOOFDSTUK XXXI
DE DANS DER YAYS
De nacht was koud; het ijzelde. De kampvuurtjes
waren hoogst welkom. Buitengewoon welkom was
ook de warme koffie, en de thee, die aldoor werd
klaargehouden, voor ieder, die er wat van wenschte
te gebruiken.
In de stilte van den ijzigen nacht wachtte ieder
tot de yays de hut van dennetakken zouden verlaten. Ten slotte verschenen ze, voorafgegaan door
Oom, die een mooie roode deken droeg, terwijl een
yacht van een bergleeuw over zijn schouders gedrapeerd was.
De god met het witte masker volgde hem. Oom
schreed langzaam voort, terwijl hij een zegening
uitsprak en maismeel strooide op den grond voor
de vier gemaskerde dansers, die nu bedaard voorwaarts gingen, al klepperend met hun ratels van
kalebasschalen.
Zij zongen zoo zacht, terwijl zij naar het westen
liepen, dat d~ toehoorders hen nauwelijks konden
verstaan. Steelsgewijs betraden zij den dansvloer
tusschen de kleine kampvuurtjes, terwijl Hasteen
Sani, de patient, uit de medicijnhut te voorschijn
kwam.
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Hi; was gehuld in een prachtige, rood, oranje
en groen gekleurde deken. In zijn handen droeg
hij een mandje meel, dat Oom moest zegenen,
terwijl de dansers in ononderbroken rythme hun
voeten bewogen.
Terwijl de duizend toeschouwers zwijgend toezagen, en de dunne rook van de cedervuurtjes
naar de sterren opsteeg, sprak Oom zachtjes, regel
voor regel, het oude gebed van zijn volk uit:
"Gij, die woont in het huis van den dageraad
En van de avondschemering,
Gij, die woont in het huis van de wolken,
En van verduistrenden regen,
Het huis van den regen
Sterk als een man,
Het huis van den regen
Teer als een vrouw,
Gij, die woont in het huis van het stuifmeel
En van den sprinkhaan,
Wiens deur gemaakt is van donkeren nevel,
Wiens pad is de regenboog,
Waar de zigzagbliksem
Hoog boven staat,
Waar krachtige regen
Hoog boven staat,
Gij, die daar woont, kom tot ons Itt
Volkomen stilte heerschte onder de duizend Navahot s, die daar waren saamgestroomd, om het geheiligd woord hunner vaderen te hooren. De dansers bleven met heen en weer wiegelend hoofd en
voeten de hypnotisch-werkende dansmaat aanhouden, het geheele lange gebed door, dat eindigde
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met een pleit voor het geluk van den stam.
Plechtstatig stilstaand in het licht der vuren,
uitte Hasteen Sani de laatste woorden:

In
In
In
In

In schoonheid ga ik,
Met schoonheid veer mij
Achter mij, boven mij,
En alom in het rond,
schoonheid wordt het beeindigd,
schoonheid wordt het beeindigd,
schoonheid wordt het beeindigd,
schoonheid wordt het beeindigd.

T oen het gebed uitgesproken was, vingen de vier
yays een dans aan voor het kweeken. Een der
dansers ste1de mais voor, een het groeien, een onrijp koren, en de vierde stuifmeel.
Het was een lied over kweeken en de yays bogen
tot op den grond, onder het zingen van:
"Het koren komt op,
De regen daalt neer."
Den geheelen nacht werden de vuren aangehouden. Met tusschenpoozen betraden verschillende
groepen gemaskerde dansers den dansvloer om in
de aloude kleederdracht van hun volk te zingen
en te dansen.
Toen de dageraad aanbrak met het "Lied der
Blauwborstjes" luisterde ieder met vernieuwde aandacht. De Navahostemmen begroetten in vreemdsoortige falsetto-tonen den nieuwen morgen met
de woorden:
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Vol bli;dschap zingt hi;.
Vol bli;dschap zingt de blauwborst,
Ais het daglicht aanbreekt,
Als de morgen komt.
Na den zang van den dageraad pakten alle Indianen hun goederen in hun overdekte wagens, Fords,
en zadeltasschen en gingen weer huiswaarts, terwijl ze in hun hart Ooms woorden meedroegen:
"Dat allen in vrede hun woning mogen bereiken Itt
Kleine Broer had innig genoten van de plechtigheid en was zoo onder den indruk van het "Lied
over het Kweekentt , dat hij zich voornam een tuin
aan te leggen, als het zaaiti;d was. Hij ging naar
de factorij om er met den grooten man over te
spreken.
.
tt
"Grootvader, ik heb wat zaad noodig.
"Wat voor zaad moet je hebben?tt
"Dat soort, waarover de yays zongen in de
kweekliederen/ t
"Vertel eens, wat ze zongen, kind. Waarover
waren die liederen 1tt
"Zij waren over den jongen man, die de rivier
afzakte naar het meer. Hij had een lievelingskalkoen.tt
"Wat deed die kalkoen 1tt
"De kalkoen ging met den jongen man mee, en
toen ze hij een goede plek voor een boerderij kwamen, zong de jonge man het eerste lied over het
kweeken. Hij zong: "Ik wou, dat ik wat zaad had.tt
De kalkoen luisterde naar dat lied, hij begon te
kakelen en schudde witte graankorrels uit zijn wieken. Daarna schudde hij allerlei gekleurde korenkorrels en boonen en zaad van muskusmeloenen uit en
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eindelijk kwam er nog tahakszaad. Dat was nog
eens een goed lievelingsdier. tt
"Dat lijkt mij ook zoo toe,tt zeide de groote man,
.
"wat deed hij verder nog,?tt
"Het was een echt goed huisdier,t' zei Kleine
Broer weer. "Toen het nacht werd, en de jonge
man zich op den grond vlijde, om te gaan slapen,
kreeg hij het koud. Hij praatte tegen den kalkoen,
die op een tak van den cederhoom hoven hem was
gaan zitten. Hij zeide: "Ik heh het koud, mijn
heste diertje. tt
Spoedig daarna viel hij in slaap en terwijl hij
sliep, sprong de kalkoen uit den boom en legde
zijn rechtervleugel over den jongen heen. De jonge
man sliep den geheelen nacht rustig door en toen
hij ts morgens ontwaakte, lag de vleugel van den
kalkoen over hem heen en was hij heerlijk warm.tt
Kleine Broer ging voort: "Ik wilde wel, dat ik
zoot n kalkoen had, maar ik heb er geen, daarom
vraag ik u maar om boonen en zaad voor muskusmeloenen en waterkalebassen. Ik zou graag een
soort hebben, dat hard groeit en heel groot wordt. tt
De groote man glimlachte en zeide:
"Ik zal ze bestellen en als ze komen, moet je
ze in den voorgeschreven tijd planten.tt
"Dat zal ik doen, Grootvader. Dat zal dan zijn,
als de plantsterren twee vingers boven den horizon
staan, wanneer de zon juist is ondergegaan/t
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HOOFDSTUK XXXII
HET LIED IN HUN HARTEN
Weer overwazigde de maand "van de korte maistt
de velden met een zacht-groene tint. De regenhogen dansten te midden der wolken en de stem
van den donder werd weer gehoord in het land.
De plantsterren aan den westeli;ken hemel hadden
het aardevolk gewaarschuwd, dat de hodem zich
gereed hield, de kleine zaad;es te koesteren.
Oom zeide: "De plantsterren hegraven zich
onder den rand der aarde en niet voor oogstmaand
komen zij terug aan den oosteli;ken heme!. Kleine
Broer zag in, dat hi; nu den grond moest omspitten.
Steeds, nadat hi; de yays de kweekersliederen
had hooren zingen in den nachtzang, had hij over
planten en kweeken gedacht.
Hij had een mooie plek grond in orde voor het
zaad, dat de groote man hesteld had. Het was
niet zoo' n heel groot stuk land, daar het omheind
moest worden, om de schapen er uit te houden.
Dat was het moeili;kste karwei geweest, - het uitgraven der gaten, waarin de palen moesten komen.
Hij hesloot, zi;n tuin evenzoo te maken, als dien
in het verhaal, waarvoor de lievelingskalkoen het
zaad verschafte. Daarom sneed hij twee plantstok223

ken, een van pokhout, en een van ander hout.
Toen de groote man de zaden ontving, reed
hij zelf naar Kleinen Broer om ze hem te zien planten. De jongen had het al heel druk met het gekleurde graan, dat Oom hem gegeven had.
Hij stak vier gaten aan de oostzijde van zijn omheining en liet in elk een korreltje van het witte
graan vallen. Met zijn plantstok van pokhout stak
hij vier gaatjes aan de westzijde en plantte er het
blauwachtige koren; in het noorden zaaide hij
verschillende soorten korre1s. Terwijl hij aan het
planten was, zong hij aldoor een kweekerslied.
"Nu is mijn koren gezaaid, Grootvader, en als
het hoog opgeschoten is, ga ik er 's avonds bladeren afplukken voor Oom om ze in zijn medicijnen
te gebruiken. Oom zeide, dat ik ze moest plukken,
terwijl er een bliksemstraal overheen schiet."
"Oom weet het weI. Doe alles maar, zooals hi;
zegtY
Nadat het graan gezaaid was, stak hij gaatjes voor
de pompoenpitten, boonen en muskusmeloenpitten, en waterme1oenzaden.
"Nu zullen de zaadjes leeren groeien," zeide
de knaap. ,,AIs mijn meloenen rijp zijn, zal ik er
u eenige geven, om het zaad te betalen."
"Iuist kind, zoo hoort het. AIle mannen van je
starn moesten tuinen aanleggen, dan zou er voedse1
voor allen zijn."
"Eens hadden wij tuinen, Grootvader, en we
hadden vele perzikboomen in de Chellykloof. Toen
we verbannen werden, heeft Kit Carson alle perzikboomen in de kloven verwoest. Waarom heeft
hij dat toch gedaan, Grootvader1"
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Zijn blik zwierf naar den boom top, waar het roodborstje
zijn tonen van blijheid de wereld inslingerde. (bladz. 227)

De groote man keek heel weemoedig en antwoordde: "Ik weet niet, waarom hij het deed; maar
er groeien daar nog wel perzikboomen. H
"Ja, waar wij met ons schapevleesch heengaan,
om het tegen gedroogde perziken te verhandelen.
Daarheen gaan we, en naar de Hopi -Indianen op
hun mesat s. We houden veel van gedroogde gestoofde perziken t s winters: t
"Het is goed voedsel. De blanke vreemdelingen
hebben die evenals de schapen en de paarden in
dit land ingevoerd. Nu, mijn jongen, houd je tuin
mooi vrij van onkruid, als je plantjes opkomen: t
Het gaf heel wat werk, het onkruid uit den tuin
te houden, want elk soort zaad kiemde welig in
het zachte, zandige leem.
Eens op een morgen, dat Kleine Broer den grond
rondom zijn boonen en meloenen schoffelde, zag
hij zijn schoonzuster haar schapen hoeden op den
heuvel, die zich achter zijn tuin verhief. Hij klom
naar boven om wat met haar te praten. Zij zat op
den grond onder den pinonboom. De schapen
graasden traag en lui tusschen de rotsen. Door het
kantwerk van de pinonnaalden onderscheidde men
de blauwe lucht, die juist dezelfde kleur had als de
turkooizen halsketting, waardoor de donkergroene
blouse van de jonge vrouw verlevendigd werd.
Uit den top van den pinonboom weerklonk met
blijde tonen het zilveren geluid van een luid zingend roodborstje.
Kleine Broer lag met zijn handen onder zijn
hoofd languit op den grond. Zijn blik zwierf naar
den boomtop, waar het roodborstje zijn kortafgebroken tonen van bli;heid de wereld in slingerde.
Van Indianenjongen tot Medicijnman. 15
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"Dat is nog eens goed zingen," zei de jongen, "ik
zou weI eens willen weten, waardoor een roodborstje net zingt als alle andere roodborst;es, een
blauwborstje net als alle andere blauwborstjes en
een gele tjiftjaf net als alle luidjes van zijn soort."
"En ik zou wel eens willen weten," zei zijn schoonzuster, "waarom ze over het geheel genomen eigenlijk zingen! Geelsnavel, de adelaar, zingt niet/'
De knaap keek de vrouw van zijn broer aan. Haar
gelaat hield ze naar den boomtop opgeheven, want
ook zij sloeg het roodborstje gade. De we1ving van
haar tengeren hals, omsloten door turkooizen
mozaiek, werd scherp afgeteekend door de massa
donker glanzend haar, dat in haar nek tot een
wrong was saamgebonden.
"Zing jij weI eens ooit?" vroeg de ;ongen.
"Soms zing ik wei eens, als ik zit te weven en
het kind,e slaapt. Maar ik kan niet zoo zingen als
het roodborstje of zooals de yays in den nachtzang, toen zij zongen over het lieve regenkind,
dat het koren doet groeien."
Kleine Broer zag den droomerigen blik vol verlangen in haar oogen. Hij zei: "Wat zongen zij goed
in dien nachtzang I"
"Zij zongen, zooals ons volk altijd gezongen heeft.
Het was mooi!tt
"Ook zij kunnen niet op een andere manier
zingen," zei Kleine Broer. "Het roodborstje kan
niet anders zingen, dan het doet. Wi; moeten ook
zingen, zooals ons volk altijd gedaan heeft. Ik kan
mil indenken, dat Geelsnavel zingt op de wi;ze van
zi;n volk, maar jij en ik kunnen dat niet verstaan. tt
De jongen richtte zich op, en verjoeg met zi;n
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arm een paar lammeren, die te dichtbi; kwamen.
Daarna ging hij door:
"Toen het kind van de zon den adelaar schiep
uit een van de jonge harpijen, slingerde hij het
leelijke, gevederde monster de lucht in, en het vloog
weg onder het roepen van "Suk, suk, suk, suk 1"
Het veranderde in een schitterenden arend met
sterke vleugels, maar deze vogel kon niet mooi
zingen, zooals alle kleine vogeltjes. Toch geloof ik,
dat in zijn hart een lied weerklinkt, dat niemand
anders verstaat.tt
"Denk je dat, Kleine Zanger?"
"Ik weet het zeker. Toen Geelsnavel mij die veer
toewierp, vloog hij naar boven, zijn vleugels bewogen in de maat van een voor mij onhoorbare
muziek. Zijn vleugels doorkliefden de lucht, - en
de veer, die bi; mijn voeten neerviel, kwam naar
de aarde - in de maat van hetzelfde lied r t
"Waarom hebben kleine vogeltjes weI een zang,
dien we kunnen verstaan?"
"Omdat ze dien altijd al gehad hebben, sedert
Vleermuisvrouw veeren in haar mand droeg. tt
"Ik weet niets af van Vleermuisvrouw en haar
veeren. Heeft zij de kleine vogeltjes geschapen 1"
"Dat is een lange geschiedenis voor den wintertijd," zei de jongen. "Ik kan je nu alleen maar vertellen, dat Vleermuisvrouw veeren van oude harpijen
in haar hengselmand droeg. T oen ze door een veld
kwam, waar het vol stond met wilde zonnebloemen,
vlogen er zingend kleine vogeltjes uit haar mand,
en gingen op de zonnebloemen zitten. Meer kan
ik je nu niet vertellen, want de slangen en de donder
zouden het kunnen hooren.tt
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Er brandde een vraag in de donkere oogen van
zijn schoonzuster, toen zij hem aanzag en vroeg:
"Zeg mij eens, of de stille muziek in de harten
der menschen dezelfde is als de liederen der yays
in den nachtzang?H
De knaap antwoordde: "Mij lijkt het toe, dat in
alle harten dezelfde muziek weerklinkt. Het is het
lied van de turkooizen vrouw en den drager van
den dag. Het is het lied van den hemelvader en
moeder aarde. Het is het lied, dat de regen het
graan toezingt, en waarop het antwoordt, terwijl
het in den grond ligt te wachtenY
De vrouw van zijn broer boog zich naar hem over
en, terwijl zij haar hand op de zijne legde, sprak zij
zachtjes: "Het is hetzelfde lied, maar jij alleen
weet dat/ t
Terwijl ze zoo sprak, werd Kleine Broer zich
bewust van hetzelfde gevoel van weggli;den uit zijn
vroegere droomen, dat hi; ook ondervond, toen hij
op den top van den westelijken berg aan de turkooizen vrouw lag te denken. Vol overtuiging zei
hij: "Het is hetzelfde lied, dat de geheele wereld
zingt. Ik hoorde het, toen ik mijn offer aan het
breede water heb gebracht. Ik heb het de sterrekinderen t s nachts hooren zingen, terwijl moeder
aarde sliep/t
"Kleine Zanger/t zeide de vrouw. "Ik heb de
sterren overdag hooren zingen en ik heb vaak naar
hen geluisterd, terwi;l de zonnedrager zijn lied
van het daglicht zong/t
Kleine Broer keek peinzend in de donkere oogen
met den droomerigen blik en zeide: "Jij moest
eigenlijk medicijn-vrouw zijn, want je weet ver228

borgenheden en kent geheimen uit het diepste
wezen der dingen!t
"Ik weet aIleen dit, Kleine Zanger; er zijn geheimen, die we niet kunnen weten, liederen, die
we niet kunnen hooren, en woorden, die we nooit
mogen uitspreken/ t
"Dat is waart zei de knaap. "Oom heeft mij
verteld, dat heme! en aarde vier zoons hebben,
die de eerste zandschilderij maakten, maar hij zegt,
dat aIleen medicijnmeesters hun namen mogen
uiten. Zelfs ik heb nog nooit die heilige namen
gehoord.tt
De vrouw van Grooten Broer zei glimlachend:
"Als ik het probeerde, zou ik die namen kunnen
raden. Ik weet, hoe moeder aarde haar zoons zou
noemen, maar ook ik moet de geheimen der moeders bewaren.tt
Zij stond op en nam het blik met kiezels, om
er mee naar de schapen te gooien, die tusschen de
rotsen graasden. "Yegot riep ze, en dreef haar
kudde over den kam van den heuvel.
Kleine Broer zag haar roode rok om haar voetjes
zwiepen, terwijl ze achter de boomen verdween.
Hij ging weer aan het wieden en vroeg zich af, of
zijn schoonzuster werkelijk de namen der vier
zoons van heme! en aarde kennen zou.
Na nog een uur in den heeten zonneschijngewied te
hebben, ging Kleine Broer naar Moeders hogan terug.
Zij had haar weefstoel onder de zomertent van
cedertakken gezet. Het was heerlijk, daar in de
schaduw te rusten.
Zijn moeder zeide: "Groeien de watermeloenen
goed?tt
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"De planten doen het aardig goed. Ik heb ze
tegen den wind beschut door platte rotssteenen. H
"Wat zal het prettig zijn, onze eigen meloenen
te hebben. Ik ben blij, dat je aan het kweeken bent
begonnen."
De jongen glunderde vergenoegd en zei: "De
jonge man, die zich in een hollen boomstam de
rivier liet afzakken, was een kweeker. Hi; legde den
eersten tuin aan, en de yays leerden hem, hoe hij
mais en pompoenen koken moest. Zij zeiden hem,
dat hij vooral de watermeloenen niet koken moest,
omdat de Navahots dat anders altijd zouden doen."
Moeder keek lachend van haar werk op. Zij zeide:
"Wel, iedereen weet, dat watermeloenen niet gekookt kunnen worden. Ik heb zelfs nooit over zooiets gedacht Itt
"Hebt u er ooit over gedacht, rauwe pompoenen
te eten?tt vroeg de jongen.
"Natuurlijk niet, dat zou dwaasheid zijn. Ik
zou ze niet lusten."
"Ats u de pompoenen kookt, doet u het altijd
in een pot met boonen, niet waar?"
"Natuurlijk. W aarom doe je zulke dwaze vragen?tt
"Ik zat juist te denken, dat u toch zoo wijs
bent en zooveel weet. Oom heeft me verte1d, dat
de yays ons yolk alles geleerd hebben, wat u
weet: t
"Wat Oom daarvan zegt, is waar voor de oude
gebruiken, maar de yays hebben me niet geleerd,
hoe ik boonen en pompoenen moest koken. Dat
heb ik altijd geweten. Mijn moeder wist dat ook
altijd al. Maar mijn moeder heeft me leeren weven.
Dat was eerst zoo moeilijk 1 Het garen zat te stijf
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op de eene plek, en te los op de andere, en Moeder
liet me het werk te1kens weer uithalen, dat ik afhad. H
Kleine Broer heschouwde het gelijke, dichte
weefsel op het weefgetouw en zeide: "Uw moeder
heeft u geleerd, den spoel zoo door te gooien, dat
het werk gelijk en soepel werd, maar wie heeft u
die patronen leeren maken, die niemand anders
maakt?tt
"Mijn patronen?H vroeg Moeder. "Hoe kan ik
dat nu zeggen? Die groeien vanzelf. Als ze klaar
zijn, zeg ik: "Dit is een wolk aan een zomerlucht.
Dat is een ster in een winternacht. tt
Kleine Broer ging dicht hij zijn moeder staan
en zei: "Zegt u mij nu eens het geheim, waar de
patronen vandaan komen. Ik wi! zoo graag weten,
of het daar 66k mee gaat, als met den zang in mijn
hart."
"Mijn kind,.' zei de moeder, "a!s ik daarop een
antwoord kon geven, zou ik wijzer zijn dan Oom.
Ik ben niet zoo knap met mijn hoofd. Ik kan alleen
maar koken, en spinnen en weven voor mijn kinderen. Dat is vrouwenwerk. J evader kan zilverwerk
maken. Je oom kan de genezingbrengende liederen zingen. Jij kunt kweeken. Vraag mij niet,
wat je zaden doet groeien. En vraag mij ook niet,
wat mijn patronen doet groeien. Het zij je genoeg,
dat ze groeien Itt
De moeder keek naar de mesa, waar purperen
schaduwen langzaam omhoog kropen. Zij zag Kleine
Zus naar huis komen met de schapen.
"Het kind zal honger hebben,tt zeide zij. "Ik
moet voor brood en koffie gaan zorgen!t
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HOOFDSTUK XXXIII
HET DIEPSTE WEZEN DER DINGEN
Dag aan dag zond de zonnedrager zijn stralen
naar beneden op aarde neer, terwijl de mais en de
boonen zich naar boven verhieven.
Soms slingerden de bliksemslangen hun vuur
den twn in, om den bodem tot diep in de aarde te
verwarmen. Zachte regenbuien· bevochtigden den
grond en verfrischten de bladeren. Kleine Broers
tuin be100fde een ruime opbrengst.
De meloenen en pompoenen kwamen al uit, en
in de maispluimen kon men de korrels al onderscheiden.
"Mijn tuin groeit hard,H zeide de jongen tot zijn
broer, die op een morgen op bezoek kwam. Groote
Broer had zi;n geweer bi; zich. Hij wilde gaan jagen.
"Spring op je paardje en ga mee,'t zei hij tegen
Kleinen Broer. "Laten we naar de kloof rijden, om
konijnen te schieten. H
De kleine tuinman nam gretig de gelegenheid, om
uit te gaan, te baat. "Wacht even, tot ik mijn hit
gezade1d heb. Zal ik pijl en boog meenemen 1H
"Zooals je wilt. Ik schiet graag met een geweer.tt
Toen de hit klaar was, reden de beide broers vroolijk babbelend weg door de frissche, van saliegeur
vervulde lucht.
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"Ken je dien Vingersnee, die den winkel in
brand stak ?"
"Ja zeker, ik ken dien Vingersnee, dat wolvenbroedse1, dat kind van den honger. Wat is ermee?"
"Hij zit in de gevangenis van de Pelicano's.t'
"Laat hem daar maar b!ijven. Voor de Navaho's
deugt hij niet."
"Ze zeggen, dat hi; aan het sukkelen is, en voor
de Pelicand s evenmin deugt.t'
"Van wien heb je dat over hem gehoord?tt
"Van den politiebeambte, die hem gevangen genomen heeft. Dien zag ik bij de factorij van den
grooten man."
"Wat zegt de groote man er weI van?"
"Ik heb hem aIleen maar hooren zeggen, dat die
menschen, als ze aan het werk gehouden werden,
niet zouden stelen of moorden. Hij ziet er het
meeste heil in, dat iedereen flink aan het werk
blijft."
"Ik ook/' zei Kleine Broer. "Door al dat wieden
en schoffelen en zingen met Oom heb ik geen tijd,
om te dooden."
Groote Broer !achte zoo uitbundig, dat zijn hit de
ooren spitste en wat sneller ging draven. De gevlekte hit ging hem achterna. Juist toen Kleine
Broer een bocht in den weg afsneed, sprong er een
baas van een konijn achter een boschje vandaan.
In een oogwenk had de jongen een pij! op zijn
boog en schoot het dier dood.
Groote Broer sprong van zijn hit, om het wild op
te rapen. Hij zei: "Dat was nog eens gauw. Jou
neemt het niet vee1 tijd, om te dooden."
"Als ik jaag, jaag ik," zei de jongen fier. Hij was
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even verbaasd als zijn broer, maar deed, alsof hij
het heel gewoon vond. Hij bond het konijn aan zijn
zadel en beiden reden weer door.
Voor den middag waren ze weer thuis. Groote
Broer had een prairiehond voor zijn vrouw meegebracht. Moeder nam het konijn aan, en zei: "Nu
is de tuinman een jager geworden. Dat is mooi.
Ais hij trouwt, wordt hij, een goed huisvader."
Oom was bij hen in de hogan en zei: "Ja, als
er meer Navahots op hem leken, zou er geen honger
geleden worden."
Moeder antwoordde: "Ook mijn oudste zoon is
een goed jager."
"Dat is zoo. Hij en ik zijn samen op jacht geweest, toen we naar het woud gingen om een wild
hert te vangen. Hij heeft me geholpen een ervan
te vangen voor een ongeschonden hertevel. T oen
onze lieden het omsingeld hadden, zoodat we het
konden vangen, hield je oudste zoon het vast, terwij1 ik het den zak met stuifmeel over den neus trok."
Kleine Broer had toegehoord en zei: "Eens
komt de tijd, dat ik zoo iets ook doe. Toen ik met
Oom den Berg zonder Water beklom, zagen we het
land onzer vaderen voor ons uitgespreid liggen naar
het oosten, zuiden, westen en noorden. In de verte
zagen we de donkere bergen, waar de wilde herten
in het verborgen wonen. Wij zagen de kloven,
waar het cactusvolk onder luchtspiegelingen leeft.
We zagen de lucht zich als een turkooizen kom
boven ons welven. Al deze wonderen zagen we,
toen we boven op den Berg zonder Water stonden."
Oom zeide: "Ja, jij en ik zagen samen, hoe ver
het land van ons volk zich uitstrekt, maar alleen ik
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zag het zachtvoetig opperhoofd, toen hij in schoonheid langs het kind mijner zuster voortsloop/'
Kleine Broer antwoordde: "Ik zag zijn voetsporen dicht bij mijn slaapplaats. Ik zag ze, toen
het licht werd aan den oostelijken heme!."
Moeder, die toegeluisterd had, keek ontsteld,
en zeide:
"Nooit heb je me verteld, dat het zachtvoetig
opperhoofd langs mijn jongsten zoon is voorbijgegaan!"
"Er zijn gebeurtenissen, waarover men niet
spreekt," zei Oom, "het is beter, daarover te zwijgen, tot men begrepen wordt. Er zijn in het diepste
wezen der dingen vele verborgenheden. Wie weet,
wat in het diepst der aarde verborgen is?"
Moeder zei: "Er is voor mij op de aarde genoeg
om over te denken. Daar zijn mijn schapen, en de
heuvels, waar ze grazen; daar zijn mijn wol, mijn
weefgetouw en mijn kinderen, en dan is er het
water, dat de groote man door de buizen omlaag
heeft laten leiden."
"Ja," zei Kleine Broer, "daar is het water, dat
onze schapen in het leven houdt. Het stroomt
bovenop de aarde, waar de zon er in schijnt. Men
kan het zien, men kan het drinken, en - men
vraagt niet naar zijn oorsprong."
It Waarom zou ik ook, zoolang het er is? Het is
daarmee, als met mijn weefpatronen. Ik weet niet,
waar zij vandaan komen."
Oom zeide: "Zuster, je hebt het heel juist uitgedrukt. Niemand van ons weet, wat zich in het
diepste wezen der dingen bevindt."
"Maar ik weet," zei Kleine Broer, "dat de Berg
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zonder Water een meer verbergt in zijn diepste
binnenste. Ik weet, dat het water waarmee we
onze schapen drenken, uit dat meer komt/'
Het gelaat van den jongen was z66 vol overtuiging, dat zijn moeder zijn woorden geen oogenblik
betwijfelde. Zij zeide tot Oom: "Hoe komt het
kind aan die wi;sheid ?"
Oom keek heel ernstig en antwoordde: "Steeds
heeft de hamster hem den weg gewezen. Ik wist,
dat de hamster wijs was in zijn leeringen over het
oosten en noorden, westen en zuiden, maar nu zie
ik, dat hij 66k alles weet van het bovenaardsche
en van wat zich in de diepste kern der aarde bevindt. Hi; moet ons kind daarin onderricht hebben."
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HOOFDSTUK XXXIV
VAN KNAAP TOT MAN
De tijd van het schapenscheren was gekomen en
weer voorbijgegaan. Van den rug der schapen was
de wol verdwenen en in groote gonjezakken verpakt. De Navahots hadden karrevrachten met
zakken van honderd pond naar den handelspost gebracht, waar zij waren gewogen en betaald. Vader
en Moeder waren samen naar de factori; gegaan
en hadden melk, suiker en koffie mee teruggebracht.
De strenge winter was voorbij en weer hadden
de schapen voor het inlossen der verpande goederen
hunner eigenaars gezorgd. Bijna alle Navahots
zagen er schitterend uit met al hun turkooizen.
De mais was rijp genoeg, om gepoft te worden.
Ook eenige meloensoorten waren rijp. Kleine Broer
voelde zich zoo trotsch als een boer, wiens oogst
goed gelukt is. Hij reed naar de factorij om den
grooten man twee watermeloenen te brengen. Hij
stapte het kamertje achter den winkel in en overhandigde zijn vriend den zak met de meloenen.
"Hier zijn ze, Grootvader/ t zeide hi; voldaan.
"Ik heb ook heel wat broers en zusters van deze
meloenen geteeld. Ik wil er wat verkoopen. H
"Dat is al heel gemakkelijk, mijn jongen. Er zal
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de volgende week hier dichthij een meisjesdansfeest
gehouden worden. Breng mij maar een lading/'
"Als er een dansfeest is, denk ik er heen te gaan.
Ik hen nu kweeker, en oud genoeg, om met de
jongemannen mee te doen. Nu ga ik weer terug
naar mijn tuin. tt
Het geheele gezin maakte zich klaar om het
feest hij te wonen. Zij reden door de warme, he1dere avondlucht en kwamen om ongeveer negen
uur op het feestterrein aan.
Zij zetten hun wagen en de paarden hij den kring,
die om twee groepen Navaho's geschaard was,
welke onder hegeleiding van de groote aardewerktrom van den medicijnman aan het zingen waren.
Kleine Broer voegde zich hij een groep jongelieden en luisterde naar de liederen. Hij zag nieuwe
houthlokken op het kampvuur neerleggen, en sloeg
de jonge stafdraagster gade, toen zij hinnen het
licht van het vuur trad, en met haar staf zwaaide.
Hij herinnerde zich, hoe hij, toen hij nog een
kleine jongen was, geholpen had, een staf te versieren. Hijging eens na, hoevee1 hij sedert dien tijd
al ge1eerd had over de gehruiken hij zijn yolk. Hi;
voe1de zich werkelijk al volwassen, nu hij kweeker
was, en voedsel voor zijn familie teelde.
Hij voelde zich een man, - zooals de andere
mannen om hem heen.
Hij werd een groote gele maan gewaar achter
de ceders. Daarna werd hij gewaar, dat een meisje
aan zijn omslagdeken stond te trekken. Zij wilde
met hem dansen. Hij voelde zich verlegen - werkelijk echt verlegen, - want hij had nog nooit eerder met een
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meisje gedanst. Hij deed, wat zij wensehte, en ging
langzaam om en om bij het lieht van het vuur, terwijl het meisje zieh stevig aehter aan zijn deken
vastklemde. Hij hield zijn deken stijf om zieh heengeslagen, zoodat het meisje die niet af kon trekken.
Zijn voeten bewogen zieh, zooals alle voeten, maar
hij was ervan overtuigd, dat niemands hart zoo
snel klopte als het zijne. Hij had vreemdsoortige,
nieuwe gevoelens.
Hij me¢nde, dat het de klank van de aardewerktrom moest zijn, of het koor van mannenstemmen,
dat zoot n eigenaardig gevoel bij hem opwekte, of
wellieht de buitengewone grootte van die gele
maan, die zoo langzaam opkwam, dat het welleek,
of ook die in de maat bleef met de trom.
Alles ging in de maat. Hij was daar heel zeker
van. Maar hij meende, dat zijn hart uit de maat was.
Het klopte te snel. Telkens, wanneer hij voelde,
dat het meisje zijn deken weer wat steviger vastgreep, sloeg zijn hart uit de maat. Met zijn voeten
was het geheel in orde, die sehuifelden voort, zooals alle andere voeten en draaiden hem langzaam
om en om.
De maan rees hooger. Het lieht van het kampvuur
seheen op de zilveren gordels der dansers en deed
het rood der dekens nog rooder sehijnen.
Ieder seheen langzaam om en om te draaien. Dat
was goed zoo. Alles was goed in orde, behalve zijn
hart. Zeer zeker klopte dat al te hard.
Zeer velen van zijn yolk zaten op den grond in
het maanlicht. Dat hadden zij altijd gedaan. Jaren
en eeuwen terug hadden zij al zoo gezeten, terwijl
de jonge meisjes met de jongelingen dansten.
239

Hij voelde, hoezeer aUe liederen en ook het tromgeroffel tot hem spraken over zijn volk - over hun
leven, hun strijd, en ook over hun overwinningen.
Hij voelde, dat ook de grond zelf, waarop hij danste,
deel uitmaakte van zijn volk, evenals de boomen,
en dat zelfs de maandrager een der hunnen was.
De maandrager was heel lang geleden een stamgenoot geweest en bij droeg de maan, omdat haar
schoonheid hem aantrok.
Dit meisje, dat zoo stevig zijn deken omklemde,
leek op de wassende jonge maan. Hij zou de drager
van een jonge maan willen zijn.
Bij deze gedachte gaf zijn hart een forschen
klop. Het scheen, of hij zijn hartslag boven het
tromgeroffel uit kon hooren, daarna kon bij zich
het bloed onstuimig door de aderen voelen stroomen; het deed hem warm worden en gaf hem opeens het besef, dat door de aderen van al die mannen, vrouwen en kinderen hetzelfde bloed vloeide
als door de zijne.
In zijn hart weerklonk een nieuw lied. Een lied
over zijn volk, dat hier geleefd had, toen de ouden
in de klippen woonden - zijn volk, dat honger
had gel eden, dat gestreden had en liederen gemaakt, terwijl het zich worstelend staande hieldzijn volk, dat zingen kon, - moeders, die weven
konden - ooms, die konden genezen, - kinderen,
die lachten - en jonge mannen en meisjes, die
dansen konden in het maanlicht.
Het kleine handje op zijn rug klemde zich vaster
om zijn deken - en hij wist, dat een nieuw lied
in zijn hart ontsprong. Het was het lied van zijn
volk, dat stand bieId, dat volhardde, dat danste in
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de maat der muziek in hun snelk10ppende harten.
Eindeli;k dan doorgrondde hi; de pijn der sehoonheid, die hij gevoeld had op den top van den berg.
Hij herinnerde zieh, dat hij zieh toen had afgevraagd, of ooit iemand ter wereld gevoeld zou hebben, wat hij voelde. Hadden de aardewerktrommen
dat geheim niet a1 duizenden jaren in het maanlieht verteld?
Toen het bleeke lieht aan den oostelijken heme1
de opkomst der zon aankondigde, hield de trom
op met haar dof gedreun en de stemmen der mannen verstomden. De meisjes keerden tot haar moeders terug.
Kleine Broer braeht zijn groet aan het oosten
met het besef, dat in hem een nieuwe kraeht geboren was.
Het "Kind van den Dageraad" was gegroeid tot
"Drager van den Dag".
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VERKLARINGEN
Alkalisch water - water, waarin zich loogzout bevindt.
Amulet - tooverkrachtig voorwerp, als voorbehoed- of genezingsmiddel tegen onheil, ziekte, enz. beschouwd.
Bandana - hoofddoek, groote zakdoek.
Bergleeuw 0/ Poema wordt hier genoemd Zachtvoetig Opperhoo/d, deze naam drukt het ontzag uit, dat de Indianen
voor het dier voelen.
Burro - muilezel.
Coyote heet de prairiewolf of prairiehond.
Droge rivierbedding - de bedding van een vroegere rivier, die
nu in de wildernis de meest begaanbare weg vormt.
Factorij - handelspost; winkel, magazijn, in schaars bevolkte streken.
Hamster - in Noord-Amerika ook prairie-rat genoemd, is
een groot soort rat, knaagdier.
Hogan - hut van boomstammen met rond, koepelvormig dak
van leem.
Jade - zeer harde groenachtige of olijfkleurige halfedelsteen.
Kiekendie/ - valk-achtige roofvogel.
Kraal - omheinde ruimte bij de hut of het kamp, waarin
het vee verblijft.
Lasso - riem of touw, dat gebruikt wordt bij het opvangen
en in bedwang houden van vee, of van wild, dat levend
moet worden gevangen.
Medicijnman vervult bij de Indianen de plaats van priester
en arts.
Metate - een platte steen, waarop ook de mats en het andere
koren wordt· gemalen.
Mesa - hoogvlakte tusschen de rotsen of op de klippen, waar
de Indianen hun schapen laten grazen.
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Moccassin - hooge riemschoen van ruw herteleer, vroeger
alleen in gebruik bi; de noord-amerikaansche Indianen.
Ode - lied; uiting van geestdrift voor het onderwerp, dat
bezongen wordt.
Peso - Mexicaansche dollar met een wetteli;ke waarde van
+ f I,24·
Pinonnoten - gladde bruine zaden van den pinonboom, pijnboom met vruchten, die op heel groote denappels lijken.
Roadster - kleine auto, die open en gesloten kan gebruikt
worden.
Santa Claus is niet onze eerwaardige, gu1le bisschop, maar
het Kerstmannetje van de Germanen, Angelsaksers, en
Amerikanen.
"Taboe" is alles, wat door de godsdienstwetten van een stam
verboden wordt.
Turkoois is een groenachtig-blauwe halfedelsteen.
Yaytso - booze geest, reusachtig groot in de fantazie der
Indianen.
Yego - vooruit, vort!
Yucca - Hollandsch: Adamsnaald, maar dit Lati;nsche woord
wordt hier doorgaans gebruikt.
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