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HET BOSCHKAMP.
In Mexico bestaat de bevolking slechts uit twee klassen ; de grooten of de adelstand, en het gemeen of de lagere klasse met een
woord, uit rijken en armen ; er is geen middelstand om dez
e beide
uitersten te verbinden of in evenwicht te houden; hieruit laat de hoofdoorzaak der tweehonderd negen en dertig omwentelingen, die sedert
de onafhankelijkverklaring, in het begin der tegenwoordige eeuw,
dit land teisterden, zich gemakkelijk verklaren ; de verstandelijke beschaving bevindt zich in een gering aantal handen, en het is deze
woelzieke en heerschzuchtige minderheid die gedurig nieuwe omwentelingen veiwekt ; van daar dat het land in plaats van een vrij gemeenebest te zijn, zooals het heet, steeds door het volslagenste militaire despotismus geregeerd wordt. 1)
Intusschen hebben de bewoners der staten Sonora, Chihuahua. en
Texas nog altijd dat strenge, krijgshaftige, krachtvolle karakter bewaard, dat men in de overige staten der Republiek te vergeefs zou
zoeken.
Onder een kouderen hemel dan die van Mexico, geeft de winter,
die de rivieren in deze streek vaak met een dikke ijskorst bedekt,
kracht aan het menschelijk gestel, sterkt zenuwen en spieren, zuivert het bloed, verkloekt het hart der inwoners en maakt hen tot
uitmuntende mannen, die zich onderscheiden door hun moed, hun
verstand en hunne ontembare liefde voor de vrijheid.
I) Sedert den voorspoed der Fransche wapenen in 1863 was Mexico provisioneel een keizerrijk, onder bescherming van Napoleon III.
DE GIDS DER PRAIRIEN.

2

DE GIDS DER PRAIRIEN.

De Apachen, die in den oorsprong het grootste deel van NieuwMexico bevolkten, zijn langzamerhand voor de bijl der Europeesche
kolonisten teruggeweken en houden zich alleen staande in de onmetelijke bosschen en woestijnen binnen den driehoek, gevormd door
de Rio Gila, de Rio del Norte en de Colorado, vanwaar zij de Mexicaansche grenzen door gedurige strooptochten verontrusten en bijna
straffeloos alles plunderen, verbranden en verwoesten wat zij op hun
pad ontmoeten.
De bewoners der bovengemelde streken, door deze onverzadelijke
roovers steeds in vrees en spanning gehouden, zijn voortdurend met
hen in oorlog ; altoos gereed tot den strijd, versterken zij hunne
hacienda's (landhoeven) en reizen nooit anders dan gewapenderhand.
De Paso del Norte kan als het Ultima Thule (de uiterste grens)
van het beschaafde Mexico worden beschouwd. Verder noord- en
noordoostwaarts strekken zich de onbegrensde wildernissen van Chihuahua, de bolson (heuvelland) van Mapimi en de dorre zandvlakten
der Rio Gila uit.
Deze onmetelijke wildernissen, Apacheria geheeten, zijn tegenwoordig nog even onbekend als in het laatst der achttiende eeuw.
De Paso del Norte ontleent zijn naam aan een in de nabijheid gelegen veer, of Paso, van de rivier del Norte.
Deze nederzetting is de oudste in gansch Nieuw-Mexico ; hare ves tiging dagteekent van het jaar 1585, derhalve van het einde der zestiende eeuw. In haar tegenwoordigen toestand strekt de kolonie zich
uit over eene lengte van ongeveer tien mijlen, langs de oevers der
Rio del Norte, en telt zij hoogstens 400o inwoners.
De Plaza, het eigenlijke dorp del Paso, ligt aan den ingang der
vallei; aan het andere einde ligt het _presidia (de versterkte burg) de
San Elezario. De geheele tusschenruimte is aangevuld door eene
lange reeks witte huizen met platte daken, half verscholen achter
plantsoenen en tuinen, en omgeven door wijngaarden.
Een klein uur boven het veer is de rivier afgedamd en wordt haar
water door een afvoerkanaal, het zoogenaamde Acequia madre, naar
de vallei geleid die zij besproeit.
Nauwelijks eenige mijlen van deze kolonie begint Apacheria.
Het laat zich begrijpen dat de beschaafde mensch niet zonder
schroom en slechts in zeldzame gevallen zich waagt in dit geheel
oorspronkelijk land, waar de natuur, in ongestoorde vrijheid alleen
onder het oog des almachtigen Scheppers zich ontwikkelt en zich vaak
vertoont in de vormen der weelderigste fantasie en onbeschrijfelijke
schoonheid.
Op een heerlijken morgen in de Maand Mei, die de Indianen,
even als wij, wabigon-quisis (bloeimaand) noemen, reed een man
van hooge gestalte en harde scherpgeteekende trekken op een krachtvol, half wild paard, in snellen draf de Plaza uit ; na eenige minuten aarzelens, waarschijnlijk om zich te vergewissen waarheen, gaf
.
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hij zijn ros nadrukkelijk de sporen, trok het veer over, de talrijke
katoenboomen achter zich latende, die te dezer plaatse den oever der
rivier bedekken, en richtte zijn koers naar de dichte groene bosschen
aan den verren horizon. Onze ruiter was gedoscht in het kostuum
der grensbewoners, een schilderachtig kostuum, dat wij hier in korte
woorden zullen beschrijven.
De onbekende droeg een korte dolman van groen laken met zilver
galon geboord, die een hemdrok van geborduurd batist liet docirschemeren, welks omgeslagen kraag met een zwart zijden das, achteloos
om den hals gesloten werd, door middel van een diamanten ring in
plaats van knoop. Hij droeg een groen lakensche broek met zilveren
belegsels en twee rijen knoopen van hetzelfde metaal, aan de heup
vastgemaakt met een ceintuur van roode zijde en gouden franje.
Uit deze broek, aan weerszijden tot halverwege de dijen open, wapperde eene losse onderbroek van fijn lijnwaad. Zijne beenen staken
in een paar schachten van bruin geribt en doorstikt leder, zoogenaamde vaqueros, of koeherders laarzen, onder de knie met een zilveren band vastgehecht. Aan zijne hielen rammelden een paar verbazend groote sporen. Een schitterend gouden manga (korte mantel) aan
de schouders opgenomen, beschermde zijn bovenlijf, terwijl zijn hoofd
tegen de gloeiende zonnestralen beschut werd door een gegalonneerden hoed van bruin vilt, met breede randen, om welks bol een breede
zilveren toquilla of sjerp was geslagen, die er twee of drie keeren
omheen ging.
Zijn paard was getuigd met een pracht en zwier die er al de schoonheid van deden uitkomen. Een rijk zadel van gestempeld leder, met
massief zilverbeslag, achter hetwelk de opgerolde zarapé of mantel
was vastgemaakt ; groote moorsche stijgbeugels van geslagen zilver,
hingen aan den met fraai gedreven wapenschilden versierden zadelboog ; terwijl een elegante anquera (schabrak) van gestikt en gebloemd
leer en van kleine stalen kettingjes voorzien, het kruis geheel bedekte
en tot ver over de dijen van het paard afhangende, bij de minste
beweging rinkelde.
Naar de pracht die de onbekende ten toon spreidde, scheen hij
tot de hoogste klasse der maatschappij te behooren ; aan zijn linkerheup hing een machete (hartsvanger), twee pistolen staken in zijn
gordel, de steel van een lang jachtmes kwam uit zijn rechter laars te
voorschijn, en voor zich op den zadelknop rustte een prachtig gedamasceerde buks.
Op den hals van zijn paard gebogen en in vollen galop vorderde
hij snel, zonder een oogenblik rond te zien, ofschoon het landschap
aan alle zijden zich voordeed als een der heerlijkste en aantrekkelijkste dezer gansche streek.
De rivier maakte de grilligste kronkelingen te midden van een
terrein dat zich door duizend even vreemde als verheven vertooningen
afwisselde.
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Hier en daar, waar het strand vlak en laag was, zag men op het
gruizige oeverzand vervaarlijk groote boomstammen, die hunne reusachtige takken ver uitstrekten en wier vale door de zon uitgedroogde
en verweerde tint duidelijk bewees dat zij wellicht reeds eeuwen geleden door den zwakken stroom waren achtergelaten en dood op het
strand hadden gelegen.
Op de laagste en moerassigste plaatsen zwierven logge kaaimans
en krokodillen.
Op andere punten, waar de rivier bijna onmerkbaar voortkabbelde,
waren de hoogere en effene oevers met zwaar geboomte bezet, vaak
dichtgesloten of aaneengestrengeld door lianenranken die tot op
den grond afhingen, om zich dan op eens weder te verheffen en naar
boven te slingeren onder het vormen van allerlei grillige hoeken en
de wonderbaarste parabolen.
Het dichte warbosch wisselde nu en dan af met kleine grasvelden,
of poelen en moerassen, of een effen bodem, bedekt met zwaar belommerde bladgewelven, waar geen zonnestraal in doord ro ng en vaak
ontoegankelijk door ontzaggelijke boomstammen, die van ouderdom
gestorven of door storm ontworteld, ordeloos op elkander lagen gehoopt ; elders zag men anderen, die naar hunne kleur en de vastheid der schors te oordeelen, nog jeugdig en krachtvol schenen„
maar inwendig vergaan, bij de eerste windvlaag of op de minste aanraking tot stof vervielen.
Aan de steilere oeverkanten, waar de snelheid van den stroom de
ongelijkheid des bodems aanduidde, lieten de uitgewoelde kanten vervaarlijk kronkelende wortels bloot, zonder steun of stut voor de reusachtige bladgevaarten, die zich op de hachelijke helling slechts door
kunst schenen staande te houden.
Somwijlen was de grond geheel door het water ondermijnd en
stortte de veenkorst, door zijn eigen zwaarte gedragen, met struiken
en stammen en al wat er opstond, plotseling naar beneden, en deed
in zijn val, door het dof gedruisch des verbrokkelden bode
ms, het
geschuifel der bladeren en het kraken der brekende takken, de
echoos van het eeuwenheugend reuzenbosch ontwaken en de holle rivieroevers weergalmen, met een raadselachtig gedonder dat aan de
eenzame wildernis eene gedachte van grootheid en ontzag verleende,
welks geheimzinnige beteekenis geen menschelijk verstand durfde
peilen.
Intusschen galoppeerde de onbekende onophoudelijk voort, den
vlammenden blik recht voor zich uit gericht en zonder dat hij iets
scheen te zien of te hooren.
Zoo verliepen er verscheidene uren, de ruiter verdiepte zich meer
en meer in het bosch ; hij had de oevers der rivier sedert lang verlaten en vorderde slechts met ongehoorde inspanning te midden van
het ellenhooge prairiegras, de takken en struiken, die hem bij iederen stap den doortocht dreigden te beletten, nu en dan zijn rid
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vertraagden en hem menigmaal noodzaakten een grooten omweg te
maken.
Slechts enkele malen kortte hij de teugels in, wendde een blik
naar den hemel, en zette dan weder door, onder het mompelen van
dit eene woord :
»Adelante! (voorwaarts !)"
Eindelijk hield hij stil op eene uitgebreide grasvlakte of boschkamp,
liet de oogen scherpzinnig rondweiden en nu, naar het scheen door
de roerlooze stilte gerustgesteld die loodzwaar op de wildernis nederhing, steeg hij van zijn paard, kluisterde het aan een voor- en
achterbeen en deed het den teugel af, om het naar welgevallen te
laten grazen of zich verzadigen aan het loof der jeugdige takken.
Na dezen plicht te hebben volbracht, vlijde hij zich achteloos op
het gras neder, rolde een cigarette van maïs tusschen zijne vingers,
haalde een gouden tonderdoos uit zijn gordel en sloeg vuur.
Het boschkamp was ruim genoeg: aan de eene zijde strekte de
blik zich onbelemmerd uit over de pï-airiën door het geboomte open
en vrij gelaten, en kon hij de damherten en wilde geiten rustig zien
grazen; aan de andere zijde daarentegen scheen het bosch des te
woester en als een ondoordringbare muur van takken en bladeren.
Alles was ongebaand en ongerept in dit oord, door menschelijken
voet zoo spaarzaam betreden.
Enkele boomen, geheel of ten deele verdord, vertoonden in hun
eerwaardig overschot de kracht van een rijken en vruchtbaren bodem,
anderen, even oud, werden alleen staande gehouden door de menigte
woekerplanten die er zich om heen hadden geslingerd en door lengte
van tijd bijna even dik en stevig waren geworden als hun oorspron
kelijk steunpunt ; de verscheidenheid hunner bladeren en gewassen
vertoonde eene bonte en allerzonderlingste mengeling. Weder anderen verborgen in hun hollen stam een mesthoop van vergaan blad
en half doode takken, die de gevallen zaadkorrels had verwarmd en
in tal van jonge bommen die er welig uit opschoten het verlies der
wegzinkende voorgeslachten rijkelijk scheen te willen vergoeden.
In de prairiën heeft de altoos voorzienige natuur, zoo het schijnt
hare lievelingen, die zij tegen de slagen en verwoestingen des onverbiddelijken tijds zoekt te beschermen ; zij kiest die in sommige
oude boomen, de patriarchen van het woud, gekromd onder het
wicht der eeuwen, en dekt hen met een mantel van grijsachtig mos,
dat in lange festoenen van de toppen der hoogste takken tot op de
aarde nederhangt en vaak de wonderbaarste vormen en gedaanten
aanneemt.
Onze onbekende lag op zijn rug, met het hoofd op de beide ineengestoken handen geleund, en rookte zijn cigarette met dat dolce far
niente van onbezorgde ledigheid, dat den Spaansch-Amerikaan bijzonder eigen is.
Bij liet zich in dit zalige nietsdoen niet verder storen dan om van
-
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tijd tot tijd een verschen sigaar te rollen en den blik een poos in
't rond te laten weiden al murmelend :
»Slapperment ! wat--laat hij mij lang wachten."
Hierop blies hij een mondvol blauwen rook omhoog en hernam
zijn vorige houding.
Zoo gingen er verscheidene uren voorbij. Eensklaps deed zich in
de struiken, op eenigen afstand achter den onbekende een vrij sterk
geritsel hooren.
»Aha!" riep hij, »ik denk dat ik eindelijk mijn man gevonden heb."
Inmiddels werd het geluid sterker en scheen het snel te naderen.
»Kom dan, voor den duivel !" riep de ruiter terwijl hij zich oprichtte, »gij hebt mij nu immers lang genoeg laten wachten, Caramba!"
Er kwam niemand; het boschkamp bleef eenzaam en leeg, ofschoon
het gedruisch merkbaar in sterkte was toegenomen.
Verwonderd over dit hardnekkig stilzwijgen van den man dien hij
meende toe te spreken, en vooral over zijne stijfhoofdigheid om zich
niet te vertoonen, stond de onbekende geheel overeind om te zien
wat er van de zaak was. Op dat oogenblik spitste zijn paard de ooren,
begon schrikkelijk te snuiven en deed een geweldigen sprong, om
het looptouw los te rukken dat hem tegen hield.
Onze man snelde terstond naar zijn beest, streelde het met de
hand en gaf het goede woorden.
Het paard beefde echter aan al zijne leden en steigerde geweldig
om weg te komen. De onbekende over deze buitengewone verschijnselen meer en meer verbaasd, keerde zich om.
Het raadsel was opgelost.
Geen twintig passen van hem af, op den grootsten tak van een
machtigen cederboom nedergehurkt, zat een prachtige jaguar, wiens
zwartgevlekte huid in de avondzon glinsterde, met een paar vurige
oogen hem aan te loeren, terwijl hij met de ruige bloedroode tong
zich in katachtigen wellust de kaken likte.
»Ha !" riep de onbekende half binnensmonds en zonder zich verder te bewegen ; »u heb ik wel is waar niet verwacht, maar dat doet
er niets toe, wees welkom, kameraad ; Carai! wij zullen zien wie
van ons beiden de baas is."
Zonder den jaguar een oogenblik uit het oog te verliezen, beproefde hij of zijn machete wel vlug genoeg uit de schede ging,
greep zijn geweer en trad na deze noodige voorzorgen, stoutmoedig
het wilde dier te gemoet, dat hem zonder van plaats te veranderen
bleef aankijken.
Den jaguar tot op tien passen genaderd zijnde wierp de onbekende
zijn cigarette weg, die hij tot dus ver in den mond had gehouden,
legde zijn geweer aan en hield den vinger aan den trekker.
De tijger kortte zijne leden in en hield zich gereed om den gewonen kattensprong te maken en op zijn vijand in te vliegen.
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Op hetzelfde oogenblik verhief zich aan de overzijde van het kamp
een doordringend gebrul.
»Ho! ho! ho!" riep de Mexicaan zacht met een soort van glimlach, »ik had gedacht dat ik slechts met een jaguar-vrijgezel te doen
had, maar het schijnt wel dat hij getrouwd is, dat begint ernstiger
te worden."
Met deze woorden keek hij eventjes om.
Hij had zich niet bedrogen ; werkelijk zat er een tweede tijger, nog
iets grooter dan de eerste, met vlammende oogen op hem te loeren.

DE STRIJD.
De bewoners der Mexicaansche grensdistricten zijn gewend aan
den strijd tegen de wilde kinderen der woestijn, hetzij menschen of
beesten, voor wier aanvallen zij gedurig blootstaan; de onbekende
schrikte dus niet erg over zijn onverwachte ontmoeting met de twee
jaguars ; — ofschoon zijne stelling tusschen deze woeste vijanden alles
behalve geruststellend was, en hij zich het gevaar niet ontveinsde dat
hij alleen tegen hen te duchten had, besloot hij desniettemin om hun
moedig het hoofd te bieden.
Zonder den jaguar uit het oog te verliezen dien hij het eerste ontdekt had, ging hij omzichtig eenige stappen achterwaarts, derwijze
dat hij de beide vijanden nagenoeg voor zich kreeg, in plaats van
tusschen hen in te staan.
Deze manoeuvre, waarmede vrij wat tijd verliep, gelukte boven
zijne verwachting.
De beide jaguars bleven hem aanloeren, likten zich den muil en
streken zich met de pooten achter de ooren, met al de grimmige
en gratieuse bewegingen die aan het kattengeslacht eigen zijn. Van
hun prooi zoo goed als zeker, schenen zij met hem te willen spelen
en haastten zich niet om hem aan te tasten.
Gedurig zijne partij in het oog houdende, liet de Mexicaan zich
niet door eene bedriegelijke veiligheid in slaap wiegen ; hij wist dat
de strijd die hem wachtte een kamp op leven en dood zoude zijn,
en nam daarop zijne voorzorgen.
De jaguars vallen den mensch niet aan buiten strikte noodzakelijkheid ; en deze twee hadden het voor ditmaal inzonderheid op het
paard gemunt.
Het edele dier, door zijn meester te stevig vastgebonden, poogde
te vergeefs zijne boeien te verbreken en te ontsnappen. Het beefde
van angst bij de verscheurende kreten die de wilde dieren van tijd
tot tijd lieten hooren.
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Zoodra de onbekende al zijne voorzorgen genomen had, legde hij
zijn buks voor de tweedemaal aan.
Op dit oogenblik hieven de jaguars den kop op, spitsten de ooren.
en snoven onrustig in de lucht.
Een nauwelijks merkbaar gedruisch liet zich in de struiken hooien.
»Wie daar!" riep de Mexicaan met een krachtige stem.
»Uw vriend, don Miguel Zarate,' klonk het antwoord.
»Ach ! zijt gij het, Valentin ?" hervatte de Mexicaan, »gij komt
juist van pas om een schoone jacht te zien."
»Ha! ha!" riep de man die reeds gesproken had ; »kan ik u ook
helpen ?"
»Niet noodig, maar haast u een beetje als gij wat zien wilt."
De struiken werden driftig uit elkander geschoven en twee mannen
verschenen op het open terrein. Bij het zien der beide jaguars bleven zij staan, niet uit vrees, want zij zetten bedaard hunne buksen
met de kolf op den grond, maar om den jager zooveel mogelijk gelegenheid te geven tot een zegevierenden strijd.
De tijgers schenen te begrijpen dat het beslissend °ogenblik thans
gekomen was; als met gemeen overleg verzamelden zij zich op de
achterpooten en sprongen gelijktijdig op hun prooi af.
De eerste, in de vlucht getroffen door het welgerichte schot van
den jager, dat hem door het rechteroog inging, tuimelde op den
grond, waar hij onbeweeglijk -bleef liggen.
De tweede werd ontvangen op de spits van de machete, die de
jager in de rechterhand gereed hield, terwijl hij na het afschieten
van zijn geweer dadelijk op de eene knie was gevallen en den linkerarm door zijn zarapé gedekt, vooruit stak.
Man en tijger vielen over elkander en worstelden. Na een kamp
van weinige seconden stond een der twee strijdende partijen op.
Het was de man.
De tijger was dood.
De machete van den jager, met vaste hand gevoerd, was hem
recht door het hart gegaan.
Gedurende dit kortstondig gevecht hadden de nieuw aangekornenen geen spier bewogen en waren lijdelijk toeschouwers geweest van
het gebeurde.
De Mexicaan stond op, stak zijn hartsvanger twee- of driemaal door
het gras om het lemmer af te wisschen, en zich toen naar de vreemdelingen wendende, vroeg hij bedaard :
»Que tal? — wat zegt gij er van ?"
»Volmaakt goed gespeeld," antwoordde de eerste ; »'t is een der
mooiste caramboles die ik in mijn leven gezien heb."
De beide mannen schouderden hunne geweren en traden op den
Mexicaan af, die intusschen zijn buks weder laadde, even koelbloedig en bedaard, alsof zijne schier wonderdadige ontsnapping aan
zulk een schrikkelijk gevaar, een °ogenblik te voren, nooit gebeurd was.
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De zon neigde thans snel ten ondergang; de slagschaduw der boomen werd onmetelijk lang en de gloeiende zonneschijf stond weldra
als een vuurkogel aan den uitersten hemelrand.
Toen de nacht gedaald was begon de wildernis te ontwaken ; aan
alle zijden hoorde men in de donkere en geheimvolle diepten van het
woud, het somber gehuil der coyotes en andere verscheurende dieren
zich paren met het veelstemmig gezang der vogels tusschen de takken. Heerlijk concert, welluidend koorlied, gezongen door al de vrije
en ongetemde bewoners der prairiën, ter eere des grooten Scheppers
als een plechtige afscheidsgroet aan de zon, die thans op het punt
was van te verdwijnen.
De woestijn, zoo stil en doodsch gedurende de drukkende hitte van
den dag, ontwaakte uit hare ziekelijke vadzigheid bij het naderen van
den avondstond, en maakte zich gereed voor hare nachtelijke bedrijven.
De drie mannen thans in het woudkamp vereenigd, verzamelden
een grooten hoop dorre takken en staken er spoedig den brand in.
Blijkbaar waren zij voornemens om op deze plaats te bivakkeeren en
een gedeelte van den nacht door te brengen.
Zoodra het houtvuur helder begon door te branden en de kronkelende vlam vroolijk ten hemel steeg, haalden de beide vreemdelingen
uit hunne weitasschen de bekende maïskoeken te voorschijn, benevens eenige gekookte camotes (aardappels) en een met Julque 1) gevulde kalebas; al deze gerechten werden met gulle beleefdheid op het
gras nedergezet, en de drie mannen begonnen hun jagersmaal.
Toen de kalebas eenige keeren rondgegaan en de maïskoeken verdwenen waren, staken de nieuwe gasten hunne Indiaansche pijp aan
en rolde de Mexicaan een papelito (papiersigaar).
Ofschoon de maaltijd kort was geweest, had hij toch lang genoeg
geduurd om den nacht volkomen te doen dalen eer hij geëindigd was.
Diepe duisternis heerschte thans in het kleine kamp, de roode
weerschijn van het vlammende houtvuur speelde op de krachtvolle
gelaatstrekken der drie mannen en gaf hun een fantastisch voorkomen.
»Thans, mijne vrienden," zeide de Mexicaan, nadat hij zijn cigarette had aangestoken, »zal ik met uw verlof u vertellen waarom
ik zooveel haast had om u te zien."
»Wacht even," antwoordde een der jagers : »gij weet wel, in de
woestijn hebben de bladeren dikwijls oogen en de bommen ooren ;
als ik mij niet vergis, heb ik uit uw verzoek om mij te dezer plaatse
te spreken kunnen opmaken dat ons onderhoud de strengste geheimhouding vordert."
»Inderdaad, ik heb er het grootste belang bij, dat van hetgeen.
hier gesproken wordt niemand iets hoort of zelfs vermoedt."
»Zal ik dan even gaan zien?" vroeg de andere jager.
»Zeer goed, Curumilla, ga."
1) Gegist sap van aloë: een soort van bier.
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De tweede jager stond op, nam zijn geweer en verwijderde zich
zoo omzichtig mogelijk.
Weldra was hij in de duisternis verdwenen. Zijne afwezigheid
duurde vrij lang en gedurende al dien tijd bleven de beide anderen
bij het vuur zitten, zonder samen een woord te wisselen. Eindelijk,
na verloop van een half uur ongeveer, keerde de jager terug en
zette zich weder naast zijne kameraden bij het vuur.
»Wel?" vroeg degeen die hem op ontdekking had uitgezonden.
»Mijne broeders kunnen vrij spreken," antwoordde de Indiaan lakoniek, »de woestijn is in rust."
Op deze verzekering stelden de drie mannen alle vrees ter zijde;
evenwel lieten zij hunne voorzichtigheid niet varen : zij stopten op
nieuw hunne pijpen en keerden zich met den rug naar het vuur, om
onder het spreken een wakend oog op de woestijn te kunnen houden.
»Wij zijn gereed om u aan te hcoren," zei de eerste jager.
»Luister dan met de grootste aandacht, caballeros," antwoordde
de Mexicaan. »Wat gij hooren zult is van het hoogste gewicht."
De beide andere bogen stilzwijgend het hoofd en de Mexicaan begon.
Eer wij verder gaan, moeten wij onzen lezers de beide mannen
nog leeren kennen die wij het laatst ten tooneele hebben gevoerd,
en daartoe zullen wij eenige stappen terug treden, om u goed te
doen verstaan waarom don Miguel Zarate, in plaats van zijne vrienden bij zich aan huis te ontvangen, hen liever te midden van het
wilde natuurbosch bescheiden had.
De beide jagers schenen bij den eersten oogopslag Indianen te
zijn; maar als men hen nauwkeurig bekeek, kon men aan zekere
bepaa2e trekken duidelijk genoeg zien, dat de eene tot het geslacht dier blanke woudloopers behoorde, die onder den naam van
trappers bekend zijn en wier stoutmoedigheid in Mexico tot een
spreekwoord is geworden.
Hun voorkomen en uitrusting biedt een zonderlinge mengeling,
beiden van het leven der wildernis en der beschaafde wereld ; hun
hoofdhaar dragen zij bijzonder lang ; in deze streek, waar de Roodhuid vaak zijn man bevecht, alleen om den roem van hem zijn hoofdhaar te ontrooven, stelt de vermetele jager er zijne eer in om dit
zoo lang mogelijk en dus gemakkelijk voor den aangreep te dragen.
Onze twee jagers hadden het in zwierige tressen verdeeld, en bovendien met otterbont en bindkoord van de levendigste kleuren opgesmukt.
Het overige van hun kostuum beantwoordde geheel aan dit staaltje
van hun smaak of wansmaak.
Een ruime jagerskiel van helder rood katoen reikte hun tot aan
de knieën; slobkousen met wollen banden en groote kralen versierd,
dekten hunne beenen, terwijl hun schoeisel bestond in een paar
moksens met valsche paarlen bezaaid, die de squaws (Indiaansche
vrouwen) zoo goed weten te vervaardigen.
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Een kakelbont gestreepte deken, om de heupen met een gordel
van gelooid hartsieder gesloten, omwikkelde hunne schouders en borst,
maar niet zoo dicht of men kon bij alle hunne bewegingen de ijzeren bijl en een paar pi s tolen zien glinsteren die er onder verscholen
zaten, benevens de machete waarmede zij zich wapenen.
Wat hunne geweren betreft, die op dit oogenblik buiten dienst, .
achteloos nevens hen op het gras lagen, als men er het elandshuiden met papegaaisveren versierde fouderaal had willen afdoen dat er
thans omheen zat, dan zou men gezien hebben hoe sierlijk en net
zij die met koperen spijkertjes beslagen en met verschillende kleuren
hadden beschilderd, want alles bij deze twee mannen droeg het
stempel der Indiaansche gebruiken.
De eerste der beide jagers was een man van hoogstens acht en dertig jaar, groot van gestalte en welgemaakt, zijn forsch gespierde
leden en buigzame gewrichten toonden groote lichaamskracht, gepaard
met weergalooze vlugheid ; en ofschoon hij al de manieren der Roodhuiden zooveel mogelijk poogde na te bootsen, was het hem gemakkelijk aan te zien, niet alleen dat hij tot het onvermengde ras der
blanken behoorde, maar tevens tot den stam der Normandiërs of
Galliërs.
Hij was blond, zijne groote blauwe gedachtenvolle, met lange
wimpers gesierde oogen hadden eene uitdrukking van onbeschrijfelijke
droefgeestigheid, zijn neus was min of meer gebogen en zijn mond
pronkte met een dubbele rij schitterend witte tanden, een zware
grijs-blonde baard dekte zijne wangen en kin ; zijn gelaat ademde
zachtzinnigheid, goedaardigheid en moed zonder opgeblazenheid, maar
gesterkt door een vasten wil.
Zijn kameraad daarentegen behoorde ontwijfelbaar tot het Indiaansche ras, waarvan hij de onderscheidende kenteekenen droeg; zonderling genoeg echter was hij niet koperkleurig gelijk de oorspronkelijke
Amerikanen van Texas en Noord-Amerika ; zijn kleur was bruin en
min of meer olijfachtig.
Hij had het voorhoofd hoog gewelfd, een sterk gebogen neus, kleine
maar doordringende oogen, een grooten mond en vierkante kin;
in een woord, hij was de volmaakte type van het Araucaansche ras,
dat een smalle strook lands in het Zuiden van Chili bewoont.
Laatstgenoemde had een purperrooden band om het hoofd gewonden, waarin boven het rechteroor een groote adelaarsveer der Andes
uitstak, het bekende onderscheidingsteeken van de Araucaansche UImens of opperhoofden.
Deze twee mannen, die de lezer zonder twijfel reeds herkende,
daar zij in een onzer vorige werken
eene belangrijke rol hebben
gespeeld, waren Valentin Guillois, de gewezen onder-officier der Spahis„
en zijn vriend Cururnilla, de Ulmen van den stam der Groot-Hazen.
1) Het Opperhoofd der Aucas, in

2

dln. bij denzelfden uitgever.
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Door welken vreemden samenloop van omstandigheden bevonden zich
Valentin en zijn vriend, die wij tien jaren vroeger in Chili in de
hacienda de la Paloma verlaten hebben, thans in het diepste der
wouden van de Apacheria, ongeveer twee duizend mijlen ver van
het land waar wij hen hebben vaarwel gezegd?
Deze vraag zullen wij den lezer ophelderen, door het invlechten van
een tusschenverhaal, dat onmisbaar gevorderd wordt tot recht verstand
der zaken die later volgen zullen.
Bovendien is het tegenwoordig oogenblik uitnemend geschikt om
dit tusschenverhaal hier in te lasschen, daar onze drie jagers thans
vroolijk bij hun haardvuur zitten te praten, en de duistere nacht zoo
min als het rustige bosch, of iets anders eenigszins genegen schijnt
om hun vertrouwelijk samenzijn te storen.

DON MIGUEL ZARATE.
Indien Mexico beter geregeerd wierd zou het ontegenzeggelijk een
der rijkste en gelukkigste oorden van den aardbodem kunnen zijn.
Inderdaad vindt men in dit land niet alleen de grootste natuurlijke
rijkdommen, maar ook de aanzienlijkste particuliere fortuinen.
Sedert de Vereenigde Staten aan de wereld lieten blijken wat er
van de veroveringszucht der N. Amerikanen te wachten is, toen zij
Texas in de Unie opnamen en ongeveer de helft van Mexico inlijfden,
zijn de inwoners van dit schoone rand eenigszins beginnen te ontwaken uit de sluimerige vadsigheid in welke zij zoo zoetvoerig gedompeld lagen, en hebben zij krachtige pogingen aangewend om hunne
provincie te bevolken en naar hun zoo rijken en vruchtbaren bodem
verstandige mannen heen te lokken, welervaren kolonisten of werkzame industrieelen, die de gedaante der zaken konden veranderen en
overal welvaart, ja overvloed doen heerschen, waar voorheen en tot
hiertoe niets dan puinhoopen en verwoesting, luiheid en ellende te
vinden waren.
Ongelukkig zijn deze pogingen op een onbegrijpelijke wijs tot den
huidigen dag zonder gevolg gebleven, hetzij door de aangeboren
traagheid der inwoners, of door de onhandigheid van het Mexicaansche gouvernement zelve. •
Intusschen hebben vele groote grondbezitters de gepastheid van
den voorgestelden maatregel leeren inzien, en tevens begrijpende dat
ook hun eigenbelang medebracht om den invloed der Noord-Amerikaansche veroveringszucht te keer te gaan, die voor de nationaliteit
van Mexico inderdaad doodelijk kon worden, [zijn zij begonnen zich
met ijver toe te leggen op de verwezenlijking van het groote plan
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der maatschappelijke hervorming, — een plan, helaas ! dat van dag
tot dag al meer en meer onuitvoerbaar schijnt te worden.
Werkelijk staan in Noord-Amerika twee vijandige rassen tegenover elkander : het Angel-Saksische en het Spaansche ras.
Behalve hunne groote intellectueele en physieke vermogens, onvermoeide bedrijvigheid en ontembare vrijheidsliefde, zijn de AngelSaksen bezield met een onverzadelijken strijdlust en eene zucht naar
verovering die zich door niets laat stuiten of vertragen.
Met verbazing ziet men de gedurige voortgang en uitbreiding van
dit beweeglijk en zonderling volk, vreemdsoortig samenstel of liever
samenraapsel van alle rassen, dat oorspronkelijk, hetzij door armoede,
onverdraagzaamheid of wegens hun wispelturig en woelziek gedrag
uit Europa verdreven, zich in de onmetelijke velden van Noord-Amerika nog te bekrompen gevoelt, al is ook zijne numerieke sterkte
op verre na niet toereikend om die te bevolken.
Als ware de ruime kring hunner veelomvattende grenzen een enge
kerker, misbruiken zij gewetenloos het recht van den sterkste, dringen zij de landpalen hunner naburen onophoudelijk terug en stroopen
zij zonder genade op gronden daar zij niets te maken of geen het
minste recht op hebben.
Dagelijks verlaten gansche maatschappijen van landverhuizers hunne
eerste woonplaatsen, en trekken met het geweer over den schouder
en de bijl in de hand zuidwaarts, als werden zij door een onweerstaanbaar instinct voortgejaagd, zonder dat bergen of woestijnen of
ondoordringbare bosschen of de breedste rivieren in staat zijn om
hen een oogenblik te doen aarzelen of tegen te houden.
De Noord-Amerikanen verbeelden zich algemeen, dat zij, als werktuigen in de hand der Voorzienigheid, bestemd zijn om de besluiten
des Almachtigen uit te voeren en de nieuwe wereld te bevolken en
te beschaven.
Met koortsachtig ongeduld berekenen zij de jaren die er nog verloopen moeten, eer de dag nadert, waarop, zoo zij hopen, hun ras
en hun regeeringstelsel, de gansche ruimte tusschen de Noord-kaap
en de landengte van Panama zal hebben ingenomen, met uitzondering der Spaansche republieken aan den eenen en de Engelsche bezittingen aan den anderen kant,
Deze ontwerpen, waarvan de Noord-Amerikanen volstrekt geen
geheim maken, maar waarop zij integendeel zich hoogelijk beroemen,
zijn den Mexicanen ten volle bekend, die hunne noordelijke buren
een doodelijken haat toedragen en al het mogelijke doen om hunne
invallen te bemoeielijken en tegen te werken_
Onder de aanzienlijke grondbezitters in Nieuw-Mexico, die zich tot de
grootste opofferingen bereid verklaarden om den aandrang der landverhuizers uit Noord-Amerika te verhinderen of althans te vertragen, was
er een, de rijkste, en misschien de machtigste van allen, door zijn verstand en den invloed dien hij te recht op zijne landgenooten uitoefende
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Deze man heette don Miguel Acamarichtzin Zarate.
Wat men er ook van zeggen mag, het Indiaansche element in
Mexico beslaat ruim twee derde der bevolking en bezit een alleszins
overwegenden invloed.
Don Miguel Zarate stamde in een rechte lijn af van Acamarichtzin, den eersten koning van Mexico, wiens naam als een kostelijk
erfdeel in zijne familie was bewaard gebleven.
Bezitter van een onberekenbaar fortuin, leefde don Miguel op zijne
onmetelijke goederen als een vorst in zijn rijk, bemind en geëerd
door de Indianen, die hij, zoo vaak de gelegenheid zich opdeed, krachtdadig beschermde, en die voor hem een schier afgodischen eerbied
koesterden, daar zij hem als den afstammeling van een hunner meest
beroemde koningen en als den natuurlijken verdediger van hun stam
beschouwden.
In Nieuw-Mexico is de Indiaansche bevolking sinds de laatste vijftig jaren sterk toegenomen. Sommige schrijvers beweren zelfs dat zij
thans talrijker is dan vóór de verovering, hetgeen trouwens zeer
wel mogelijk is, zoo door de bekende traagheid der Spanjaarden,
als door hunne zorgeloosheid in den strijd met de oorspronkelijke bewoners.
De Indianen zijn echter op de baan der beschaving en des vooruitgangs halverwege blijven staan. Zij bewaren nog altijd ongeschonden de hoofdtrekken van hunne aloude gebruiken en zeden. Hier
en daar in hunne ellendige dorpen of ranchos verstrooid, leven zij in
afzonderlijke stammen, onder het bestuur hunner eigene Caziken, en
hebben nauwelijks enkele Spaansche woorden in hunne taal opgenomen, die zij nog even onvermengd spreken als in den tijd hunner
vaderen de Azteken.
De eenige blijkbare verandering die onder hen heeft plaats gehad,
is hunne bekeering tot het katholicisme ; eene bekeering die echter
zeer veel te wenschen overlaat, daar zij zoo zorgvuldig mogelijk de
herinnering hunner oude godsdienst bewaren, er heimelijk al de
ceremoniën van volgen en tot hiertoe al hunne bijgeloovige gebruiken
blijven in acht nemen.
Deze Indianen, inzonderheid in Nieuw-Mexico, ofschoon Indios
fideles (geloovige Indianen) geheeten, zijn steeds bereid om zich bij
de eerste gelegenheid met hunne stamgenooten in de woestijn aan
te sluiten ; en bij de invallen der Comanchen, Apachen en andere
wilde stammen, zullen de Indios fideles zelden bezwaar vinden om
dezen als veldontdekkers, gidsen of spionnen te dienen.
De familie van don Miguel Zarate had zich eenige jaren na de
verovering van Mexico door den genialen gelukzoeker Fernando
Cortez, naar Nieuw-Mexico teruggetrokken, en het sedert dien tijd niet
weder verlaten.
Don Miguel volgde nauwkeurig de staatkunde zijner familie en on derhield zooveel mogelijk de banden van vriendschap en goede na-
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'buurschap die haar sinds onheugelijke jaren aan de Indianen verbonden hadden, hetzij Indios fideles, of Indios bravos.
Deze politiek had hare vruchten gedragen. Jaar op jaar, in de
maand September, die de Comanchen de Mexicaansche maan noemen,
gewoon als zij zijn om in deze maand hunne periodieke strooptochten tegen de blanken te ondernemen, — jaar op jaar, zeg ik wanneer de gevreesde roode krijgslieden, als een losgelaten stroom,
door plundering, moord en brandstichting gekenmerkt, het land afliepen, om de ongelukkige bewoners zonder ontzag voor ouderdom
of sekse te verdelgen, en hunne landhoeven te plunderen of te verwoesten, bleven de eigendommen van don Miguel uitsluitend gespaard ;
en niet alleen dat men hem geene schade berokkende, maar zelfs
wanneer er soms een veld of akker van hem door de hoeven hunner paarden vernield of een hacienda bij vergissing door de plunderaars verbrand was, werd de schade onmiddellijk door hen hersteld of vergoed, zoodat de eigenaar geen reden van klagen had.
Dit gedrag der Indianen was niet onopgemerkt gebleven, en had
van de zijde zijner geburen, die zich jaarlijks op gezette tijden door
de Indios bravos zagen ruïneeren, grooten naijver tegen don Miguel
verwekt. Bittere klachten tegen hem waren naar het Gouvernement
te Mexico gezonden ; maar hoe geducht de macht zijner vijanden
wezen mocht en welke middelen werden aangewend om hem ten verderve te brengen, de rijke hacendero (grondbezitter) had er zich nooit
ernstig over bekommerd, eensdeels omdat Nieuw-Mexico te ver van
de hoofdstad verwijderd was om iets van de landsregeering te vreezen te hebben, andersdeels omdat don Miguel rijk en machtig genoeg was om degenen die hem zochten te benadeelen te bevredigen
of tot zwijgen te brengen.
Don Miguel de Zarate, wiens portret wij den lezer in een vorig
hoofdstuk reeds hebben voorgesteld, was na tienjarigen echt weduwnaar gebleven, met twee kinderen, een zoon en eene dochter, die
op het tijdstip waarmede ons verhaal begint, de zoon vier en twintig, en de dochter zeventien jaar oud waren.
Dona Clara, zoo heette de dochter van don Miguel, was het schoonste meisje dat men zich verbeelden kan ; haar bevallig hoofd geleek
naar dat der Madonna's die Murillo zoo schoon wist te schilderen ;
hare groote donkere oogen door lange satijnen wimpers overschaduwd,
haar helder voorhoofd en gedachtenvolle lippen schenen gevormd voor
hemelzoete lachjes en lonkjes ; haar fijne gelaatskleur, min of meer
gehoogd door de Mexicaansche middagzon, bezat dien goudachtige
tint die de vrouwen onder de keerkringen zoo wel staat ; zij was
klein van gestalte, maar mollig en van de bevalligste vormen.
Zachtzinnig en naief, onwetend als eene echte Creool, was dit
bekoorlijke kind de afgod van haar vader, daar hij in haar zijne on
vergetelijke vrouw zag herleven, die hij eenmaal zoo hartstochtelijk
had liefgehad.
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De Indianen hingen haar aan en volgden haar met de oogen, als
zij soms in stille gepeinzen half droomende hunne armelijke jacals
(hutten) voorbij huppelde en gedachteloos een bloem ontbladerde,
terwijl haar teedere voet nauwelijks het gras scheen te buigen waar
zij er zoo vlug over heen zweefde.
In stilte vergeleken 'zij het teedere meisje met hare zachte nevelachtige vormen, bij de »maagd der eerste liefde," die verheven
schepping der Indiaansche poëzie die in de mythologie der Azteken
zulk eene groote rol speelt.
Don Pablo Zarate, de zoon van den hacendero, was een jongman
van verheven gestalte, krachtig gebouwd, met sterk sprekende gelaatstrekken en fieren blik, ofschoon vol goedheid en zachtheid.
Begaafd met ongewone spierkracht en bekwaam tot alle lichaamsoefeningen, was don Pablo het geheele land door vermaard wegens
zijn talent om de wildste paarden te temmen, en om de juistheid van
zijn oog op de jacht. Hartstochtelijk jager en stoutmoedig woudlooper,
was tegen dezen jongman, wanneer hij een goed paard tusschen de
beenen en zijne buks in de hand had, geen vijand hetzij mensch of
beest in staat om hem den doortocht te beletten.
De achting en eerbied die de Indianen vockr den vader koesterden,
droegen zij volgens hun eenvoudig geloof ook op den zoon over, daar
zij in hem den vertegenwoordiger meenden te zien van Huitzilopochtli,
den geduchten oorlogsgod der Azteken, aan wien volgens de overlevering, bij de eerste wijding van zijn teocali (tempel) op één dag
twee en zestig duizend menschenoffers waren toegebracht.
De Zarates golden derhalve bij den aanvang onzer historie voor de
eigenlijke koningen van Mexico.
De gelukstaat waarin zij verkeerden werd echter op eenmaal gestoord door een dier alledaagsche gebeurtenissen, die hoe onbeduidend op zich zelven, desniettemin een algemeene opschudding verwekken en groote ontevredenheid nalaten, zonder blijkbare oorzaak,
maar daardoor juist onmogelijk te voorzien of te voorkomen. Zie hier
wat er van was.
Don Miguel Zarate bezat in den omtrek van del Paso uitgebreide
goederen, meerendeels bestaande in haciendas en onmetelijke landerijen en bosschen.
Op zekeren dag, terwijl don Miguel, zooals hij meermalen gewoon
was, een bezoek aan zijne haciendas had gebracht, was het reeds laat
geworden en spoorde hij des te driftiger zijn paard, om nog voor den
nacht het veer te bereiken ; toen hij op drie of vier mijlen ver van
de plaats zijner bestemming gekomen, op het °ogenblik dat hij een
dicht bosch van katoenboomen inreed, dat hij door moest eer hij
de rivier bereikte, cp eens door een geweldig noodgeroep, vermengd
met heftig geknor als van woedende zwijnen, gestoord werd, midden
uit het woud dat hij juist binnen draafde.
De hacendero hield oogenblikkelijk stil, om zich rekenschap te

I7

DE GIDS DER PRAIRIEN.

geven van het ongewone gerucht en boog over den hals van zijn
paard, om te zien wat er omging. Maarhet was hem onmogelijk iets
te onderscheiden, door het dichte gordijn van lianen en struiken dat
hem het uitzicht belette.
Intusschen werd het rumoer en geknor al sterker en sterker, de
angstkreten verdubbelden, vermengd met vloeken en uitroepingen van
toorn. Het paard van den Mexicaan streek de ooren achterover, begon geweldig te snuiven en weigerde voort te gaan. Intusschen moest
er partij worden gekozen.
Don Miguel dacht dat er wellicht een mensch, door de wilde dieren
aangevallen, in doodsgevaar verkeerde : hij ging alleen met de inspraak van zijn hart te rade en, ondanks den bepaalden weerzin
van zijn paard, dwong hij het verder te gaan en het bosch binnen
te dringen.
Nauwelijks echter was hij eenige stappen gevorderd of hij hield
st i l, vol verbazing over het vreemde schouwspel dat hij voor oogen had.

IV.
DE PECCARIES.
Midden op een klein grasveld lag een paard, met den buik geheel
opengescheurd, dat door zes of acht peccaries verder werd afgemaakt
en verslonden, terwijl een tiental anderen met de slagtanden een
grooten boom trachtten te vellen, op een van welks hoogste takken
een man de vlucht had genomen.
Wij zullen den lezer, die er waarschijnlijk niet of maar weinig
mede bekend is, in korte woorden beschrijven welke soort van dier
de peccari eigenlijk is.
De peccari houdt het midden tusschen het tamme varken en het
wilde zwijn.
Ofschoon de hoogte van dit dier gewoonlijk niet meer dan zeven
palmen en de lengte, van den snuit tot aan de inplanting van den
staart, ongeveer een Ned. el bedraagt, is het ontegenzeggelijk een
der gevaarlijkste en meest gevreesde dieren van Noord-Amerika.
Het gebit van den peccari is met groote slagtanden gewapend,
overeenkomende met die van het wilde zwijn, maar rechter en scherper en van afwisselende lengte tusschen de acht en tien Ned. duimen.
Door den vorm van den romp gelijkt hij veel naar het gewone varken, maar de dungezaaide borstels op zijne rimpelige huid zijn met
vakken gekleurd, het onderste gedeelte dat het dichtst aan de huid
zit is wit, de uiteinden daarentegen hebben een chocolade-kleur. Als
het dier in woede geraakt, rijzen zijne borstels te berge als de pennen van het stekelvarken.
DE GIDS DER PRAIRIEN,
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De bewegingen der peccaries zijn vlug en snel als die van den eekhoren ; zij leven gewoonlijk in troepen van twintig, dertig ja zelfs
van vijftig stuks te zamen. De kracht van hun kop, hals en schouders
is zoo geweldig dat niets tegen hunne aanvallen bestand is. Eene
merkwaardige bijzonderheid bij deze diersoort zijn de bultige rimpels
op hun rug, die zeker olieachtig vocht bevatten, dat uitwasemt en
een sterken reuk verspreidt wanneer zij in woede zijn.
De peccaries voeden zich inzonderheid met eikels, wortels en bessen,
suikerriet, koren, en allerlei kruipend gedierte ; het is gebleken dat
zij de venijnigste slangen hebben verslonden, zonder er het minste
door gedeerd te worden.
De wijze waarop de peccaries slapen is allerzonderlina st, hun nest
of natuurlijke kot bevindt zich altijd in dichte en ondoordringbare
h
rietbosschen, die men vaak op moerassige plaatsen aantreft ; liefst
in de nabijheid van oude eeuwenheugende boomen, zooals er vele
in de wilde bosschen voorhanden zijn door den bliksem gescheurd,, of
geknakt, maar nog overeind, als woudreuzen gehuld in hun ruigen
mantel van lianen en wilde wingerd-ranken.
De stammen dezer boomen, die soms meer dan tien of twaalf ellen omvang hebben, zijn gewoonlijk hol en bieden den peccaries
een gereden schuilhoek, waar zij zich elkeri avond bij troepen van
twintig of dertig te zamen in legeren, en de een na den ander in
de holte naar binnen kruipen, terwijl het laatste zwijn juist met den
snuit voor de bijna onzichtbare opening gaat liggen, en om zoo te
zeggen als schildwacht dient om voor de rust en veiligheid zijner kameraden te waken.
De peccaries zijn uiterst woest en verslindend van aard, zij weten
van geen gevaar of geven er althans niet om ; zij vallen altijd aan
met de gansche troep en vechten of verweren zich met onvergelijkbare woede, tot de laatste bezwijkt of tot de vijand overwonnen is,
wie of wat het, ook wezen mag.
Voor menschen of beesten zijn zij even gevaarlijk, en beiden zoo
zij kunnen, vluchten liever, dan dat zij den aanval dezer verschrikkelijke dieren afwachten ; zelfs de jaguar met al zijne kracht en stoutmoedigheid wordt hun slachtoffer, als hij het ongeluk of de onvoorzichtigheid heeft om onder hun bereik te komen.
De manier waarop zij te werk gaan om dezen koning der Amerikaansche wouden te overwinnen, is de volgende.
Wanneer een jaguar een peccari gewond heeft, vereenigen zich al
de kameraden van laatstgenoemde en maken zij gezamenlijk jacht
op hem tot zij hem eindelijk kunnen omsingelen.
Zoodra hem iedere uitweg is afgesneden, neemt de jaguar, om
zijn vijand te ontsnappen, de vlucht op een boom ; maar de peccaries
geven daarom hunne wraak nog niet op ; zij posteeren zich hardnekkig aan den voet van den boom, roepen gedurig nieuwe bondgenooten te hulp en wachten geduldig het oogenblik af dat de honger of
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dorst den jaguar noodzaakt om zijne veilige wijkplaats te verlaten en
uit den boom te komen.
Dit gebeurt onvermijdelijk na verloop van drie of vier dagen ; de
tijger moet eindelijk besluiten een uitval te wagen ; hij springt te
midden zijner vijanden die hem onversaagd afwachten en dapper te
keer gaan ; nu ontstaat er een vreeselijk gevecht, en de jaguar, na
het terrein met vele slachtoffers bezaaid te hebben, bezwijkt ten laatste onder de herhaalde aanvallen der peccaries, die hem met hunne
slagtanden verscheuren.
Na al het gezegde zal men gemakkelijk begrijpen, hoe veeg de
toestand van den man wezen moest, die hier door een troep peccaries aangevallen, in een boom de wijk had genomen.
Zijne vijanden schenen vast besloten te hebben om de plaats niet
te verlaten ; zij liepen al knorrend en snuffelend rondom den boom,
beproefden op den stam hunne scherpe tanden, maar eindelijk ziende
dat al hunne pogingen vruchteloos bleven, gingen zij bedaard liggen
bij het lijk van het verscheurde paard, dat zij reeds half hadden
afgeknaagd.
Don Miguel voelde zich innig bewogen met het lot van den armen
drommel, wiens toestand met ieder oogenblik bedenkelijker werd.
Vergeefs krabde hij zich achter de ooren en peinsde op middelen
om den ongelukkige te helpen wiens ondergang onvermijdelijk scheen.
De peccaries aanvallen of hen te willen verjagen zou eene vermetele dwaasheid zijn geweest en geen ander gevolg hebben gehad
dan dat hij de woede dezer dieren tegen zich zelven zou gekeerd
hebben, zonder baat voor den man dien hij wilde te hulp komen.
Inmiddels verliep de tijd ; wat zou hij doen ? hoe zou hij, zonder
zich zelven op te offeren, den man kunnen redden die zoo groot
gevaar liep?
De Mexicaan bleef een geruimen tijd aarzelen. Een mensch in
den steek te laten, wiens dood zeker scheen, was voor Don Miguel
onmogelijk. Dit denkbeeld, hoe dikwijls het ook bij hem opkwam, had
hij met kracht van zich geworpen, het scheen hem al te monsterachtig.
Eindelijk besloot hij, om het kostte wat het wilde, schier het onmogelijke te beproeven tot redding van den onbekende, opdat zijn
rechtschapen menschengevoel en de bekende broedertrouw, die in de
woestijn onschendbare wet is, hem later niet verwijten zou dat hij
een mensch gedood had door hem aan zijn lot over te laten.
De toestand van den onbekende was des te bedenkelijker, daar
hij in den haast om zich voor zijne vijanden te bergen, zijn geweer
had laten vallen, dat onder den boom op den grond lag, zoodat hij
geen wapen had om zich uit zijne vesting te verdedigen en misschien
de peccaries een voor een te dooden.
Ondanks den fijnen reuk dien deze dieren in hooge mate bezitten,
hadden zij de komst van don Miguel niet bespeurd, die gelukkigerwijs tegen den wind in het bosch was genaderd.
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De Mexicaan steeg af en slaakte een diepen zucht ; hij streelde
zijn paard een poosje met de hand en ontdeed het toen behendig
van zadel en tuig.
Het edele dier' aan de liefkozingen van zijn meester gewoon, schudde
vergenoegd en dankbaar het hoofd en keek hem met de groote
schrandere oogen erkentelijk aan.
Don Miguel slaakte een tweeden zucht, er rolde een traan langs

zijne bleeke wangen. Op het punt zijnde om het vreeselijk offer
te brengen, aarzelde hij.
De bruine was hem een trouwe medgezel, bijna een vriend daar
hij van scheiden zou; doch het leven van een mensch stond op het
spel; de Mexicaan onderdrukte in zijn hart ieder ander gevoel, en
zijn besluit was genomen.
Hij sloeg het paard een leizeel om den hals en drong het tegen
allen weerstand in, om vooruit te stappen tot aan den ingang van
het kleine kamp waar de peccaries bezig waren.
Slechts een zwak gordijn van lianen en bladeren onttrok hen aan
zijn oog.
Toen hij tot dusver genaderd was, bleef don Miguel staan ; er
volgde nog een oogenblik aarzelens, maar dit was ook het laatste ;
hij nam een stuk zwam, dat hij in brand stak en zijn paard in het
oor stopte.
De uitwerking volgde snel en beslissend. Het paard hinnikte van
smart, en door den schrik wild geworden sprong het voorwaarts als
een razende en vloog het kamp in, terwijl het vruchteloos poogde
zich van de zwam te ontdoen die in zijn oor geheel afbrandde en
vreeselijke pijn veroorzaakte.
Don Miguel was ijlings teruggesprongen en volgde met angstige
blikken den uitslag der gruwzame proefneming om den onbekende
te redden.
Nauwelijks hadden de peccaries het paard zoo plotseling in hun
midden zien verschijnen, of zij sprongen woest op, formeerden een
dicht gesloten groep en stormden met de koppen omlaag op het
paard in, zonder verder om den man in den boom te denken.
Het paard, nog wilder geworden door den angst dien zijne woeste
vijanden hem inboezemden, stoof pijlsnel voort, alles met de borst
verpletterend of onder den voet loopend wat hem in den weg stond
en rende het bosch in, onmiddellijk door de zwijnen gevolgd.
De man was gered 1 —
Maar tot welken prijs?
Don Miguel smoorde een laatsten zucht van spijt en snelde het
kamp binnen.
De onbekende was intusschen reeds van den boom geklommen,
doch de spanning die hij ondervonden had was zoo groot geweest,
dat hij op den grond moest blijven zitten, bijna buiten kennis.
»Sta op 1 sta op!" riep don Miguel met drift, »laten wij ons haas-
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ten, wij hebben geen oogenblik te verliezen, de peccaries kunnen
zich bedenken en met ieder oogenblik terugkeeren."
»Dat is waar," mompelde de onbekende met een holle stem en
verschrikt om zich heen ziende; »laten wij aanstonds heengaan."
Hij vermande zich, en het gelukte hem ; hij greep zijn geweer
en stond op.
Zeker voorgevoel, daar hij zich geen reden van wist te geven, bekroop don Miguel tegen wil en dank, zoodra hij den onbekende in
de oogen zag, en vervulde hem met onweerstaanbaar wantrouwen en
afschuw.
Uit den aard zijner levenswijs in de nabijheid der grenzen, die
door allerlei slag van volk werden bezocht, had de hacendero dikwijls
jagers en strikkenzetters ontmoet, wier uitzicht alles behalve innemend was, maar nooit tot hiertoe had het toeval hem met iemand
van zoo ongunstig en verdacht voorkomen in aanraking gebracht.
Intusschen liet hij van zijn gevoelen niets blijken en verzocht hij
den man hem te willen volgen.
Deze liet het zich geen tweemaal zeggen en haastte zich om de
plaats te verlaten waar hij zoo dicht bij zijn dood was geweest.
Dank zij de bekendheid van den Mexicaan met het land, hadden
zij het bosch weldra achter den rug en kwamen de beide mannen na
verloop van een klein uur aan den oever der Rio del Norte, juist
tegenover het dorp.
Hun tocht was zoo snel geweest en hunne drift om weg te komen
zoo groot, dat zij geen woord hadden gewisseld, uit vrees voor de
peccaries, die zij ieder oogenblik achter zich meenden te hooren.
Gelukkig echter zagen zij niets van hen en bereikten zij het veer
zonder op nieuw aangerand of gemoeid te worden.
Don Miguel, die het zadel en tuig var zijn paard had medegenomen, wierp dit op den grond en keek om zich heen, hopende dat hij
iemand vinden zou die hem helpen kon om aan den overkant te komen.
In deze verwachting bedroog hij zich niet ; juist op het oogenblik
toen zij aan het veer kwamen, maakte een arriero (ezeldrijver) zich
gereed om met een recua (troep) muilezels de rivier over te trekken
en deze bood zich terstond met de gewone Mexicaansche welwillendheid aan, om de beide mannen naar Paso te brengen. Dit aanbod
werd gretig aangenomen, ieder ging op een ezel zitten en een half
uui later waren zij veilig in het dorp. Na den arriero eenige realen
te hebben gegeven, voor de goede dienst die hij hem bewezen had,
nam don Miguel het zadel van zijn paard weder op en wilde zich
verwijderen.
De onbekende hield hem staande :
»Eer wij hier zullen scheiden, Caballero," zeide hij met eene ruwe
stem en een sterk Engelsch accent, »moet ik u mijn (vechten dank
betuigen voor de edelmoedige wijs waarop gij mij het leven hebt
-

gered, met gevaar van het uwe."
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»Mijnheer," antwoordde de Mexicaan eenvoudig, »met u te redden
deed ik niets meer dan mijn plicht; in de woestijn zijn alle menschen
broeders en elkander bijstand schuldig ; spaar dus uwe dankbetuiging,
bid ik u, voor zulk eene gewone daad ; in mijne plaats zou iedereen
hetzelfde hebben gedaan."
»Dat kan wel zijn," hervatte de onbekende ; »maar wees dan zoo
goed, als ik u verzoeken mag, om mij uw naam te zeggen, opdat
ik weet aan wien ik mijn leven te danken heb." .
»Dat is niet noodig," riep don Miguel meesmuilend, »doch daar gij
in dit land vreemd schijnt te zijn, wil ik u een goeden raad geven."
»En dat is, mijnheer?"
»Dat gij u voortaan niet weder aan de peccaries waagt, het zijn
geduchte vijanden, die men niet ongestraft kan bevechten, veel minder overwinnen, als men geen talrijk gezelschap bij zich heeft; een
man alleen begaat door hen aan te tasten, een onvergeeflijke dwaasheid, daar hij steeds het slachtoffer van wordt."
»Houd u verzekerd, mijnheer," hernam de onbekende, »dat ik met
de les die ik heden ontvangen heb mijn voordeel zal doen en dat
ik mij nooit weder in zulk een wespennest zal steken; ik heb al te
groot gevaar geloopen om het gelag te betalen. Maar nog eens,
mijnheer, bid ik u, laten wij niet van elkander scheiden eer ik den
naam van mijn redder gehoord heb."
»Dewijl gij er op staat, mijnheer, weet dan : ik ben don Miguel
de Zarate."
De onbekende keek hem aan met een zonderlingen blik en sprong
bijna terug van verbazing.
»Zoo!" riep hij min of meer binnensmonds, en vervolgde toen
overluid : »ik zeg u dank, don Miguel de Zarate, ofschoon uw persoon mij onbekend was, kende ik uw naam sedert lang reeds."
»Dat is wel mogelijk," antwoordde de hacendero, »want ik ben
zeer bekend in deze streek, waar mijne familie sinds vele jaren gevestigd is."
»En ik, mijnheer!" hervatte de onbekende, »ik ben de man dien
de Indianen Ouitschastajouté, de menschen-eter, noemen; mijne
medebroeders de jagers noemen mij de Roode-Ceder."
Na de hand aan zijne muts te hebben geslagen, bij wijze van groet,
wierp de man zijn buks over schouder, keerde zich om en verwijderde zich snel.
Don Miguel volgde hem een poos met de oogen, daarna trad hij
vol gedachten naar het huis daar hij te Paso gewoonlijk zijn intrek nam.
De hacendero wist nu, dat hij zijn liefste paard had opgeofferd,
om zijn onverzoenlijksten vijand te redden.
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V.
DE WOND.
Tegen zonsopgang steeg don Miguel de Zarate weder te paard en
reed uit de Paso, in de richting der hacienda waar hij met zijn gezin
woonde.
Deze hacienda lag eenige mijlen ver van het presidio de San
Elezario in eene allerbekoorlijkste streek, men noemde haar de hacienda de la Noria (de Puthoeve.)
Het familie-verblijf van don Miguel Zarate verhief zich te midden
der uitgestrekte delta of driehoek tusschen de Rio del Norte en de
Rio San Pedro, of Duivels-rivier.
Het was een dier sterke en massieve gebouwen zoo als slechts de
Spanjaarden wisten te stichten toen zij nog de onbepaalde meesters
waren van Mexico.
De hacienda formeerde een groot parallelogram, of langwerpig
vierkant, van afstand tot afstand versterkt door stevige bolwerken
van gehouwen steen, zooals alle groote gebouwen aan de grenzen,
die eer vestingen dan woonhuizen mogen heeten ; aan de buitenzijde
waren slechts enkele kleine naar schietgaten gelijkende en van stevige ijzeren traliën voorziene vensters.
Dit verblijf was door een zwaren ringmuur omgeven, van boven
met een soort van kanteelen of zoogenaamde almenas voorzien, die

den adeldom van den eigenaar aanduidden.
Binnen dezen ringmuur, maar afgescheiden van de heerenhuizing,
bevonden zich de minder aanzienlijke gebouwen voor algemeen gebruik, als de stallen, wagenhuizen, schuren en het verblijf derpeones,
of bedienden.
Aan het uiterste eind der binnenplaats, in den hoek der hacienda,

verhief zich boven haar platte dak, de klokkentoren der kapel.
Deze kapel werd bediend door een monnik met name Fray Ambrosio.
De aanzienlijke landhoeve was door het heerlijkste landschap van
akkers en bosschen omgeven.
In een diepe vallei, van meer dan vijftig mijlen lengte, bevonden
zich welige bosschen van kegelvormige cactus, met bloemen en vruchten beladen, en wier stammen soms vijf tot zes voet dik waren.
Don Miguel had een groot aantal peones in dienst voor de suikercultuur, die hij op uitgebreide schaal dreef.
Iedereen zal weten dat men het suikerriet kweekt door het horizontaal in voren of groeven te leggen van een halven voet diepte.
Uit elke rietknoop schiet dan een nieuwe stengel op, die omtrent
drie ellen hoog wordt en na verloop van een jaar wordt afgesneden,
om er de suiker uit te persen.
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Geen schilderachtiger , gezicht dan zulk een suikerveld.
Het was een dier Amerikaansche ochtenden, wanneer de natuur
zich tooit als voor een feest en alles juicht wat leven ontvangen
heeft.
De centzontle of Amerikaansche nachtegaal sloeg lustig zijne welluidende tonen ; de kardinaalsvogels met hunne roode halzen, de
blauwe papegaaien en groene parkieten kweelden en snaterden tusschen het gebladerte ; in de verte over het ruime veld, huppelden
bij gansche troepen, de snelvoetige antilopen, schuwe ashates, en nu
en dan aan den uitersten horizon zag men de schichtige manadas
of troepen wilde paarden galoppeeren en wolken van stof met hunne
onbeslagen hoeven opjagen.
Eenige alligators lagen onbeschroomd op den modderigen rivieroever uitgestrekt en droogden hunne schubben in de zon ; terwijl hoog
in de lucht de reusachtige arenden der Sierra Madre statig boven
de vallei zweefden.
Don Miguel naderde snel in den sobropasa, den geliefkoosden pas
der Mexicaansche gineles — ruiters — daarin bestaande dat men het
paard de beide voorbeenen doet opheffen, terwijl de achterbeenen
bijna langs den. grond schijnen te schuiven, een eigenaardig soort van
telgang, die bijzonder zacht en zeer snel voortgaat.
De hacendero besteedde slechts vier uren om den afstand te doorloopen die de Paso van zijne woonplaats afscheidde, waar hij des
morgens ten negen ure aankwam.
Hij werd op den drempel ontvangen door zijne dochter, die van
zijne komst onderricht. zich gehaast had hem te gemoet te treden.
Don Miguel was sedert veertien dagen van huis geweest; de minzame beleefdheid van zijn dochter was hem dus zeer welkom.
Nadat hij haar verscheidene malen omhelsd en nog altoos in zijne
armen had, beschouwde hij haar eenige oogenblikken met gespannen aandacht.
»Wat schort u, mi querida Clara?" vroeg hij met belangstelling ;
»hoe ziet gij zoo treurig ? Zijt gij misschien verdrietig dat gij mij
terugziet?" vervolgde hij glimlachend.
»0 1 denk dat toch nooit, vader," antwoordde zij levendig, »gij weet
wel hoe gelukkig uwe tegenwoordigheid mij steeds maakt."
»Ik zeg u dank, mijn kind ; maar van waar dan die droevige wolk
die uw gelaat beschaduwt ?"
Het meisje sloeg de oogen neer en antwoordde niet.
Don Miguel wierp een bespiedenden blik om zich heen.
»Waar blijft don Pablo ?" riep hij, »waarom komt hij mij niet te
gemoet, is hij misschien niet op de hacienda ?"
»Neen vader, hij is hier."
»Welnu dan, waarom verwelkomt hij mij dan niet ?"
»Dat komt . . . ." begon het meisje, zij aarzelde.

»Dat komt ...." herhaalde don Miguel.

DE GIDS DER PRAIRIEN.

2

5

»Omdat hij ziek is."
»Ziek! mijn zoon ziek !" riep don Miguel.
»Ik vergis mij," hervatte dona Clara.
»Spreek ronduit, in 's hemels naam !"
»Nu dan, vader, Pablo is gewond."
»Gewond!" riep de hacendero zijne dochter woest terugstootende,
en hij liep het huis in, klom haastig den steenen trap op, snelde
tenige vertrekken door, zonder zich ergens op te houden, en kwam
in de kamer van zijn zoon.
De jongeling lag bleek en ontdaan op zijn bed uitgestrekt.
Toen hij zijn vader gewaar werd, begon hij te glimlachen en strekte
de hand uit.
Don Miguel hield bijzonder veel van zijn zoon, het was zijn eenige
erfgenaam. Hij ijlde naar hem toe.
»Wat is er met die wond daar ik van hoor ?" vroeg hij gejaagd.
»Niets van beduidenis, vader!" antwoordde de jongman met een
blik van verstandhouding op zijne zuster, die op dit oogenblik mede
binnentrad. »Clara is een dwaas kind, in hare onnoozelheid heeft zij
u verontrust om niets."
»Maar gij zijt dan toch geblesseerd?" vroeg de vader.
»Ja, maar ik herhaal u, het heeft niets te beduiden."
»Zeg mij in allen geval, waar en hoe hebt gij. die wond gekregen ?"
De jongman kreeg een bloos en bleef zwijgen.
»Ik wil het weten," riep don Miguel dringend.
»Mijn hemel, vader," riep don Pablo min of meer knorrig, »ik
begrijp niet waarom gij u ongerust maakt over zulk eene nietigheid:
ik ben immers geen klein kind, daar men voor beven moet bij de
minste buil of schram; hoe dikwijls bcn ik al niet reeds gewond geweest zonder dat gij er u zoo sterk om bekommerdet?"
»Dat kan wel waar zijn, maar de wijs waarop gij mij antwoordt en
de omzichtigheid waarmede gij de oorzaak van die wond voor mij
schijnt te willen verbergen, kortom, alles doet mij gelooven dat er
voor ditmaal iets bijzonders achter steekt."
»Gij bedriegt u, vader, en dat zult gij terstond zelf moeten be-

kennen."
»Ik verlang niets liever," riep don Miguel; zich toen tot zijne
dochter wendende vervolgde hij : »Clara, mijn lieve kind, laat voor
mij een ontbijt gereed zetten, ik verga letterlijk van honger."
Het meisje verwijderde zich.
»Thans zijn wij alleen," hervatte don Miguel, »zeg nu dadelijk,
waar zijt gij gewond ?"
»Mijn hemel, vader ! ik heb een lichte kneuzing aan mijn schouder ; en dat ik in mijn bed lig is inderdaad meer uit luiheid dan
wel iets anders."
»Hm ! maar hoe komt uw schouder gekneusd ?"
»Door een kogel.'
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»Een kogel ! Hoe dat ? hebt gij dan geduelleerd, ongelukkige ?"
riep don Miguel sidderend.
De jongman begon te glimlachen, drukte zijn vader de hand en
boog zich naar hem toe.
»Hoor eens, ik zal u zeggen wat er gebeurd is," zeide hij.
»Ik luister," antwoordde don Miguel, terwijl hij zich inspande om
bedaard te blijven.
»Twee dagen na uw vertrek, vader," vervolgde don Pablo, »was
ik naar de suikerfabriek gereden, om volgens uwe aanbeveling een
oog op het werk te houden en het rietsnijden te regelen, toen een
jager, zekere Andres Garote, dien gij meermalen in den omtrek
hebt zien zwerven, mij aansprak, juist op het oogenblik dat ik eenige
orders aan den mayordomo gegeven had en naar huis wilde terugkeeren. Na mij op zijne gewone kruipende manier gegroet te hebben, begon de kerel sluw te meesmuilen en sprak met eene gedempte stem opdat de anderen die er bij stonden het niet hooren
zouden: »Hoor eens, don Pablo, gij hebt immers wel een half ons
goud ten beste voor iemand die u een belangrijk nieuws brengt?" —
»Dat kan er naar wezen" gaf ik hem ten antwoord, daar ik den
man van ouds kende en wist dat men hem niet veel kon vertrouwen. — »Bah 1" hervatte hij indringend, »mijnheer is zoo rijk, zulk
een bagatel meer of minder in zijn zak maakt niets uit, terwijl het
in den mijnen een mooie som zou zijn."
Zijne gebreken daargelaten, heeft de kerel ons meer dan eens kleine
diensten bewezen; en daarbij, zooals hij wel zei, een half ons goud
beteekent zoo weinig, ik gaf het hem dus ; hij stak het dadelijk in
zijn borstzak, en fluisterde mij toen in 't oor : »Dank u, don Pablo,
ik zou u uw geld niet willen ontstelen ; uw paard heeft genoeg uitgerust, het kan nog een langen rid maken ; rijd even naar het dal
van den Bison, gij zult er iets vernemen dat u zeer interesseert." Te
vergeefs vroeg ik hem om nadere opheldering, het was onmogelijk
om iets meer uit hem te krijgen. Alleen toen hij van mij wegging,
voegde hij er bij : »Don Pablo, gij hebt immers goede wapenen, neem
die mede, men weet nooit wat er gebeuren kan." De halve vertrouwelijkheden van den man, en zelfs zijne blijkbare achterhoudendheid
maakten mij nieuwsgierig, ik besloot terstond om naar de vallei
van den Bison te rijden, om te weten wat er van die geheimzinnige
zaak was."
»Andres Garote is een schurk die u een strik heeft gespannen,
daar gij onnoozel zijt ingeloopen," viel don Miguel hem in de rede.
»Neen, vader, gij vergist u ; Andres is eerlijk en trouw voor mij,
geweest, ik kan hem niet anders dan bedanken ; alleen had hij zich
wel een weinig duidelijker kunnen verklaren."
De hacendero schudde twijfelachtig het hoofd.
»Ga voort," zeide hij.
»Ik trad in huis, nam mijne wapenen en toen mijn zwarte paard.

DE GIDS DER PRAIRIEN.

27

bestijgende, reed ik naar de vallei van den Bison. Zooals gij weet,
vader, is daar een groot bosch van esschen en cederboomen van
meer dan veertig mijlen in den omtrek, en er loopt een arm van de
Rio San Pedro doorheen, over de geheele lengte van het zuiden tot
liet noorden het behoort tot onze bezittingen, zooals gij weet."
»Zeker weet ik dat, ik denk er het volgende jaar een groot gedeelte van om te houwen om er bouwland van te maken."
»Gij zult u die moeite niet behoeven te geven," vervolgde de
jongman meesmuilend, »een ander heeft het reeds voor ons gedaan."
»Ei, ei! men zou zeggen. Hoe komt dat ?" riep de hacendero verstoord ; »wie heeft dat durven doen ?"
»Wel 1 wie anders, dan een van die roode kettersche Squatters,
zooals zij zelven zich noemen ; de schelm heeft de gelegenheid zeker
naar zijn zin gevonden en er zich gevestigd met zijn heele nest jonge
wolven, drie groote lummels met aangezichten als koeien ; die
mij brutaal uitlachten toen ik hun trachtte te beduiden dat het bosch
ons toebehoorde, en mij antwoordden met aangelegde geweren, zeggende dat zij Noord-Amerikanen waren, die zich zoo veel om mij
bekommerden als om een coyote, daar het land was voor degeen
die er het eerste gebruik van maakte, en dat ik hun groot pleizier
zou doen als ik zoo spoedig mogelijk wilde inpakken." Wat zal ik
er u meer van zeggen, vader? mijn temperament is als het uwe, ik
heb warm bloed en ik haat als de pest die roofzuchtige Yankees, die
sedert de laatste jaren als een zwerm moskieten op ons land zijn
komen neerstrijken. Moest ik dan ons schoone bosch zien plunderen,
de heerlijkste boomen zien omhouwen ; zulk een onwettige handelwijs
van dat brutale gespuis kon ik niet lijdelijk aanzien en de twist werd
weldra zoo hevig dat zij op mij schoten."
»Virgen Santissirna! Heilige Maagd!" riep don Miguel woedend, »zij
zullen er voor boeten, dat zweer ik! zulk een hoon als zij u gedaan
hebben gaat te ver ; ik zal er eene schitterende wraak over nemen."
»Laat u toch niet door drift vervoeren, vader," hervatte de jongman, blijkbaar teleurgesteld door den onverwachten indruk die zijn
verhaal te weeg bracht, »de schade die ons deze lieden berokkenen
is inderdaad voor ons van geringe beteekenis; ik deed verkeerd dat
ik er mij boos over maakte."
»Integendeel, gij hadt groot gelijk ; ik duld niet dat die roofzuchtige Noormannen hier komen plunderen ; ik zal er orde op weten te
stellen."
»Ik verzeker u, vader, als gij mij wilt laten begaan, dat ik die
zaak tot uw volkomen genoegen zal regelen."
»En ik verbied u om er verder de minste poging toe aan te wenden:
het is nu eene zaak die mij aangaat ; wat er ook gebeure, gij moet
er u niet mede bemoeien ; belooft gij mij dat ?"
»Daar gij het eischt, vader, beloof ik het u."
»Goed ; zorg maar dat gij zoo spoedig mogelijk beter zijt, en houd
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u bedaard ; de Yankees zullen het bloed dat zij u hebben afgetapt
duur betalen."
Met deze woorden ging don Miguel heen. Zijn zoon liet zich moedeloos op zijn hoofdkussen terugzinken, met een diepen zucht en een
half gesmoorden uitroep van teleurstelling, zoo niet van toorn.

V I.
DE SQUATTERS.
Don Pablo had zijnen vader het gebeurde niet in al de bijzonderheden, en vooral niet naar de volle waarheid verteld.
Eigenlijk gezegd had de jongrnan een onverhoedschen aanval te
verduren gehad. Hij was letterlijk door de drie gebroeders overrompeld geworden en zij zouden hem zonder genade hebben afgemaakt
om zijn dood later op rekening der wilde dieren te schuiven, zoo er
niet onverwachts, toen de een van hen zijn ponjaard reeds over hem
ophief terwijl de beide anderen hem op den grond hadden geworpen
en stevig vasthielden, redding ware opgedaagd in de persoon van
een aanvallig meisje van nauwelijks zestien jaar.
Het jonge meisje schoot op eens, snel als een hinde, uit het kreupelbosch te voorschijn en wierp zich stoutmoedig tusschen de moordenaars.
»Wat doet gij, broeders ?" riep zij met een heldere stem, die den
verschrikten don Pablo als hemelsche melodie in de ooren klonk ;
»waarom zoudt gij dien vreemdeling dooden ?"
De drie Squatters door deze verschijning verrast, die zij op dit
oogenblik allerminst verwachtten, deinsden terstond eenige passen
terug.
Don Pablo maakte van deze aarzeling gebruik om gezwind op te
staan en zijne wapens meester te worden, welke naast hem op den
grond lagen.
»Is het niet reeds erg genoeg," vervolgde het meisje, »dezen man
van zijn eigendom te berooven, dat gij hem ook het leven wilt benemen ? Foei ! mijne broeders ! weet gij niet dat hij die zijne handen
met onschuldig bloed bezoedelt, ze nooit weder rein kan wasschen ?
Laat dien man met vrede zijn weg gaan."
De drie jongelieden aarzelden ; en ofschoon zij tegen wil en dank
voor den invloed hunner zuster terug traden, schaamden zij zich
toch aan haar verlangen gehoor te geven ; intusschen durfden zij
hunne gedachten niet uitspreken en staarden met blikken vol haat
en verbittering op hun vijand, die hen met een pistool in iedere hand
onverschrokken stond af te wachten.
»Ellen heeft gelijk," riep op eens de jongste der broeders ; »neen,
ik wil niet dat men den vreemdeling een haar krenken zal."
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De twee anderen wierpen hem een woesten blik toe.
»Gij zoudt hem misschien wel willen verdedigen, niet waar, Shaw?
riep Nathan spotachtig.
»Waarom zou ik niet, als het noodig was ?" antwoordde de jongman ronduit.
»Zeg!" meesmuilde Sutter, »hij denkt aan de Eglantier der wouden."
Nauwelijks was dit woord uitgesproken of Shaw werd vuurrood,
zijn gelaat zwol op en zijne oogen fonkelden woest ; hij vloog naar
zijn broeder met het mes in de hand.
Sutter verroerde zich niet, maar wachtte hem af.
Het meisje schoot tusschen beiden.
»Stil ! stil !" gilde zij, »durft gij elkander dreigen, en dat broeders ?"
De beide jongelieden bleven roerloos staan, maar namen elkander
op van het hoofd tot de voeten en dreigden nog steeds handgemeen
te worden.
Dona Pablo staarde het meisje verbaasd aan. Zij was op dit oogen
blik inderdaad bewonderenswaardig.
Met haar gelaat vol verontwaardiging, hare fiere houding, verheven
gestalte en de armen tusschen de beide mannen uitgestrekt, geleek
zij naar eene priesteres der oude Saksen, die in den tijd der Druïden,
in de voormalige wouden van Germanië de krijgshelden ten strijde rie
pen, ofschoon zij hier als vredestichtster optrad.
In haar persoon vertegenwoordigde zij volkomen de zachte en nevelachtige vormen der Noordsche vrouwen.
Hare goudblonde haren glanzig als rijpe korenhalmen, hare oogen
waarin het zachte blauw des hemels zich scheen af te spiegelen,
haar ernstige mond met rozeroode lippen en parelwitte tanden, hare
ranke en buigzame gestalte, hare blanke gelaatskleur en fijne doorschijnende huid, nog gedekt met het donzige waas der eerste jeugd,
maakten dit schoone kind tot het bevalligste en bekoorlijkste schepsel
dat men zich verbeelden kon.
Don Pablo, wien deze soort van schoonheid geheel onbekend was,
gevoelde zich onwillekeurig door het jonge meisje aangetrokken, hij
werd er geheel en al door verbijsterd. Niet alleen dat hij de reden
vergat waarom hij aan deze plaats gekomen was, maar zelfs het gevaar dat hij geloopen had en dat hem nog altijd bedreigde, hij stond
als aan den grond genageld en sidderde inwendig bij deze betooverende gestalte, die hij vreesde dat met ieder oogenblik weder zou
verdwijnen als een visioen in een droom, en durfde de oogen niet
van haar afwenden. Zoo stond hij daar verzonken in stomme bewondering.
Het jonge meisje, met haar fijn gevormde leest en edele uitzicht,
vormde een zonderling contrast met de kolossale gestalten en donkere, sterkgeteekende trekken van hare drie broeders, wier plompe
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vormen en woeste manieren den edelen zwier van hare bekoorlijke
persoon nog meer deden uitkomen.
Intusschen kon dit tooneel niet lang duren, het was hoog tijd dat
er een eind aan werd gemaakt.
Ellen naderde don Pablo.
»Mijnheer," zeide zij, met een innemenden glimlach, »gij hebt
niets meer van mijne broeders te vreezen ; berg uwe wapenen, zij
zijn noodeloos ; gij kunt veilig te paard stijgen en zonder vrees vertrekken, niemand zal er zich tegen verzetten of u deeren."
De jongman begreep dat er voor hem geen reden bestond om langer op deze plaats te vertoeven ; hij boog het hoofd, stak zijne pistolen in de holsters, zat met een sprong te paard en verwijderde
zich, ofschoon met tegenzin en zoo zacht mogelijk.
Nauwelijks had hij een uur gereden, of hij hoorde een dravend
paard snel achter hem aankomen.
Hij keek om. De ruiter, die hem scheen te willen inhalen, was Shaw.
Weldra was hij bij don Pablo. De jongelieden reden een geruime
poos naast elkander zonder een woord te wisselen.
Beiden schenen in diepe gepeinzen verzonken.
Toen zij den uitersten rand van het bosch bereikt hadden, hield
Shaw zijn paard in en legde zacht de rechterhand op de teugels van
zijn nevenman.
Don Pablo bleef nu ook staan, wierp zijn zonderlingen kameraad
een vragenden blik toe, en wachtte of hij iets te zeggen had.
»Vreemdeling," begon de jonge Squatter, »mijne zuster zendt mij
tot u, en laat u verzoeken om allés wat er heden tusschen ons heeft
plaats gehad, zoo veel mogelijk geheim te houden ; de aanval waaraan gij zoo even hebt blootgestaan en de wond die u werd toegebracht, doet haar innig leed ; zij zal zien te bewerken dat onze vader
de Roode-Ceder zich van uw grondgebied verwijdert."
»Zeg uwe zuster mijnentwege hartelijk dank," antwoordde don Pablo, »verzeker haar dat hare wenschen voor mij zoo goed als bevelen
zullen zijn en dat ik mij gelukkig zal rekenen die te gehoorzamen."
»Ik zal haar uwe woorden overbrengen."
»Verplicht. Gij zoudt mij nog eene dienst kunnen doen.'
»Spreek."
»Hoe heet uwe zuster?"
»Ellen. Zij is de engel in ons huis ; mijn naam is Shaw."
»Ik zeg u dank dat gij mij ook uw naam doet kennen, ofschoon
ik de reden niet gissen kan die uwe beleefdheid zoover drijft."
»Ik wil u die zeggen. Ik heb mijne zuster Ellen boven alles lief
„en zij heeft mij verzocht dat ik u mijne vriendschap zou aanbieden.
Daaraan heb ik gehoorzaamd. Onthoud dus, vreemdeling, dat Shaw
u trouw zweert op leven en dood."
»Ik zal het niet vergeten, al hoop ik niet dat ik ooit noodig zal
,hebben mij op uw woord te beroepen."
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»Dat spijt mij," zei de Amerikaan hoofdschuddende, »maar indien
de gelegenheid zich eenmaal voordoet, zal ik u op mijn trouw als
Kentuckiër toonen dat ik geen man van twee woorden ben."
Hierop terstond zijn paard omwendende, verdween hij weldra in de
kronkelpaden van het bosch.
De Bisonsvallei, door de laatste stralen der ondergaande zon beschenen, vertoonde zich als een groen meer onder den tooverachtigen
gloed, waarmede de gouden avondnevel haar overtoog. Een dartele
koelte streek wapperend van de hoogste kruinen der cederboomen,
catalpas, tulpen- en banaanboomen, en langs de toppen van het lange
groene gras, tot aan de rietboschjes aan den oever der Rio San
Pedro.
Don Pablo liet de teugels achteloos op den hals van zijn paard
rusten, en reed stapvoets al droomende voort, tusschen de groene
spechten met gouden vleugels, gepurperde bontekraaien en kardinaalsvogels, die hier en daar van tak tot tak sprongen en elk op
zijne wijs en in zijn eigen taal den naderenden nacht verwelkomden.
Een uurtje later kwam de jongman aan de haciënda terug.
De wond echter die hij aan den schouder bekomen had was erger
dan hij vroeger onderstelde ; hij was tot zijn groot verdriet genoodzaakt om de volgende dagen het bed te houden, hetgeen hem belette om, ondanks al het gebeurde, het meisje weder te zien, wier
beeltenis in zijn hart zulk een diepen indruk had achtergelaten.
Zoodra de Mexicaan zich verwijderd had, waren de Squatters weder boomen gaan omhouwen en planken zagen, een arbeid dien zij
niet staakten voordat de nacht volkomen gedaald was.
Ellen was naar de Jacal teruggekeerd om haar moeder in de zorgen voor het huishouden te helpen.
De jacal was een ellendige hut, inderhaast gebouwd van jonge
boomstammen en samengevlochten . takken, die met iedere windvlaag
schudde en waar regen en zonnestralen bijna ongehinderd in doordrongen.
Deze hut was in drie afzonderlijke vakken of vertrekken afgedeeld :
aan de rechterzijde was de slaapkamer der twee vrouwen en aan de
linkerzijde die der mannen, terwijl het middelste vertrek, waar eenige
kreupele stoelen en banken stonden en eene tafel van ongeschaafde
planken was opgeslagen, tegelijk tot eetzaal en keuken moest
dienen.
Het was reeds laat, en de Squattersfamilie rondom een helder
vuur gezeten, waarover een groote ijzeren kookketel hing, wachtte
stilzwijgend op de terugkomst van den Roode-Ceder, die sedert dien
morgen afwezig was.
Eindelijk klonk de doffe galop van een paard op den hollen bodem, door den afval van het bosch sedert eeuwen opeengehoopt,
het geluid werd sterker en naderde meer en meer, tot eindelijk het
paard voor de hut stil hield en een man op den dre
mpel verscheen.
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Het was de. Roode-Ceder.
De Squatters wendden langzaam het hoofd naar hem om, maar
zonder zich verder te bewegen, en zonder hem een woord toe te
spreken.
Ellen alleen stond op, trad naar haren vader en kuste hem met
alle blijken van kinderlijke toegenegenheid.
De reusachtige man nam het meisje in Zijne krachtvolle armen,
hief haar van den grond en kuste haar bij herhaling, terwijl zijne
ruwe stem blijkbaar verteederde toen hij haar toevoegde :
»Goeden avond, mijn duifje."
Daarop zette hij haar weder op den grond en, zonder zich verder
met haar bezig te houden, wierp hij zich zoo lang als hij was op
eene bank naast de tafel en stak zijne voeten bij het vuur.
»Kom dan, vrouw," riep hij een poosje later, »gaan wij nog al
niet eten ? duivelsch ! ik heb honger als een wolf."
De vrouw liet het zich geen tweemaal zeggen ; eenige minuten
later stond er een verbazend groote schotel frijoles (gestoofde peren>
op tafel, met Spaansche peper gekruid en doormengd met cecina
(gezouten vleesch), benevens een paar kruiken pulque.
De maaltijd was kort en stilzwijgend.
De vier mannen aten met wolvenvraatzucht.
Nauwelijks waren de frijoles verslonden, of de Roode-Ceder en
zijne zonen staken hunne pijpen aan en begonnen te rooken onder
het drinken van een paar glazen whisky, maar altoos zonder te
spreken.
Eindelijk legde de Roode-Ceder zijn pijp neer, sloeg met de vuist
hard op de tafel en riep barsch :
»Kom vrouwen, breekt op ! gij hebt hier niets meer te maken, gij
zit ons in den weg, loop naar den duivel !"
Ellen en hare moeder stonden onmiddellijk op en gingen de kamer
uit naar het voor haar bestemde vertrek.
Een paar minuten hoorde men ze nog heen en weder loopen, toen
werd alles doodstil.
De Roode-Ceder gaf zijn oudsten zoon een wenk.
Nathan stond op en ging voorzichtig met zijn oor aan de reet
van de deur staan, hij luisterde eenige sekonden met ingehouden
adem, kwam toen weder naar zijne vorige plaats terug en zeide
kortaf:
»Zij slapen."
»Maakt u dan klaar, wolfskinderen," bromde de oude Squatter
zacht, »laten wij ons haasten, wij hebben geen minuut te verliezen,
de anderen wachten ons."
Thans begon er een zonderling tooneel in dit berookte en smerige vertrek slechts flauw verlicht door het uitgaande haardvuur.
De vier mannen stonden op, openden een groote kist die achter
een schut was geplaatst, en haalden er een bonte rommel van aller-
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lei vreemde kleedingstukken uit te voorschijn : leggins (broeken) mitanes mantels van bisonsvellen, halskragen van grauwe berenklauwen,
kortom het geheele kostuum der Indiaansche Apachen.
De Squatters vermomden zich als Roodhuiden ; toen zij al deze
kleederen hadden aangetrokken, die hen reeds onkenbaar genoeg
maakten, voltooiden zij hunne gedaanteverandering door hun aangezicht met verschillende kleuren te beschilderen.
Inderdaad, een vreemdeling die op dit oogenblik de hut ware
binnen getreden, zou niet anders gedacht hebben dan dat hij zich
in een hut van Apachen of Comanchen bevond.
De kleederen die de Squatters even te voren hadden uitgedaan,
werden zorgvuldig in het koffer geborgen daar de Roode-Ceder den
sleutel van bij zich stak, en nu traden de vier mannen, gewapend
met Amerikaansche geweren, de hut uit, bestegen hunne paarden,
die reeds gezadeld klaar stonden, en reden in vollen galop de kronkelpaden van het bosch in.
Op het oogenblik dat zij in de duisternis verdwenen, verscheen
Ellen aan de deur der hut, wierp een radeloozen blik naar den kant
waar de ruiters zich verwijderden en liet zich toen wanhopig op den
grond vallen met den uitroep :
»Mijn God ! welk goddeloos bedrijf zullen zij dezen r acht weer
gaan uitvoeren!

VII.
DE RANGERS. I)
Aan de boorden der Rio San Pedro, op een heuvelachtig terrein,
lag eene Rancheria, of Indiaansch dorp, bestaande in een tiental
hutten met eene bevolking van ongeveer zestig zielen, mannen,
vrouwen en kinderen samengerekend.
Deze lieden waren Coras-Indianen — jagers en landbouwers behoorende tot den stam van den schildpad.
Deze arme Indianen leefden daar in vrede met hunne naburen,
onder de bescherming der Mexicaansche wetten.
Als vreedzame en rustige menschen hadden zij sedert bijna twintig
jaar dat zij in dit oord waren gevestigd, geene enkele reden van
klachten aan hunne buren gegeven, die, integendeel, zich gelukkig
rekendente zien dat het hun goed ging, uithoofde van hunne zachte
en gastvrije zeden. Ofschoon aan de wetten van Mexico onderworpen,
regeerden zij zich onderling, op hunne wijs, onder het oppergezag
I)

Grensjagers te paard.
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hunner Caziken, die in eene vergadering van oudsten alle in het
dorp voorkomende zaken en geschillen beslisten.
In denzelfden nacht dat wij de vier vermomde Squatters uit hunne
hut zagen vertrekken, had zich een twintigtal onverlaten, tot aan
de tanden gewapend en in bonte kosturnen gekleed, met zwartgemaakte gezichten om onkenbaar te blijven, zich op omtrent twee mijlen
van de rancheria gelegerd in een klein kamp aan den oever der rivier.
Rondom groote vuren zaten of lagen zij te drinken, te twisten of
te dobbelen onder luidruchtig gelach, gebabbel en gevloek ; twee
mannen van de overigen afgezonderd zaten onder een grooten cactus
zacht te praten en rookten hunne maispapillas.
Deze twee mannen, van welke wij onzen lezers reeds vroeger gesproken hebben, waren Fray Ambrosio, de kapellaan der hacienda
de la Noria, en Andres Garote, de pelsjager en kastelein.
Andres Garote was een lange magere kerel, met een bleek, onvriendelijk, listig en gluiperig gezicht, die zich met voordacht in
smerige lompen kleedde, maar wiens wapens volmaakt in orde waren.
De andere knapen, die daar ginds zooveel leven maakten, waren
de Rangers.
Dit punt vereischt eenige nadere opheldering.
Bij ieder der tweehonderd negenendertig omwentelingen, die Mexico
sedert de hoogdravende onafhankelijkheids-verklaring van tijd tot tijd
hebben geteisterd, was het steeds de zorg van den nieuwen president
zoodra hij de macht in handen had, om de vrijwilligers te ontslaan
die onder zijne vanen gediend en hem in staat hadden gesteld om
zijn voorganger van den troon te bonzen.
Die vrijwilligers, wij moeten het tot hun lof of schande zeggen,
zijn het uitvaagsel der maatschappij en het schuim van al wat de
menschheid verachtelijks en schurkachtigs oplevert, bloeddorstige mannen zonder trouw of wet of geloof, zonder bloedverwanten of vrienden, in een woord een uitgemaakte pest voor het land.
Met geweld in de maatschappij teruggeworpen, strookt het nieuwe
leven dat zij gedwongen zijn te beginnen al zeer weinig met de plundering en moordtooneelen aan welke zij gewoon zijn, en niet langer
in de gelegenheid om hunne eigene medeburgers te bevechten, vormt
men hen tot kleine benden en verbinden zij zich, tegen een sober
salaris, om jacht te maken op de Indios-bravos of vrije Indianen, namelijk de Apachen en Comanchen die nu en dan de Mexicaansche
grenzen verontrusten. Boven en behalve hunne soldij, geeft het vaderlijk gouvernement der Vereenigde Staten in Texas, en van het
vrije bondgenootschap in Mexico, hun een zekere som of premie voor
eiken Indiaanschen haarschedel dien zij aanbrengen.
Wij gelooven hier niets meer te moeten bijvoegen om te verzekeren, dat deze lieden een plaag zijn voor de inwoners zoowel als
voor de kolonisten, die zij schaamteloos op allerlei wijs berooven of
uitplunderen, zoo al niet erger.

DE GIDS DER PRAIRIEN.

35

De bende die op dit oogenblik aan den oever der Rio San Pedro
vereenigd was, hield zich gereed om eene »oorlogspartij" te maken,
met welken naam zij de moordenarijen bestempelen die zij van tijd
lot tijd tegen de Roodhuiden bewerkstelligen.
Omstreeks middernacht kwamen de Roode-Ceder en zijne drie zonen in het kamp der Rangers.
Het schijnt wel dat zij niet ongeduld werden verwacht, want de
bandieten ontvingen hen met alle blijken van vreugd en met de warmste geestdrift.
De dobbelsteenen en kaarten, de mezcal- en whiskybekers werden
onmiddellijk verlaten; de Rangers stegen te paard en schaarden zich
rondom de vier Squatters bij welke Fray Ambrosio en zijn vriend
Andres Garote zich reeds gevoegd hadden.
De Roode-Ceder wierp een blik op de kleine bende en kon moeielijk een trotschen glimlach onderdrukken, bij het zien van de rijke
verzameling bandieten van allerlei soort die hem hier omgaven en
als hun chef eerbiedigden.
Hij strekte den arm uit om stilte te gebieden.
Allen zwegen.
De reus nam het woord :
»Senores caballeros !" begon hij met eene krachtige en duidelijke
-stem, die het hart der vagebonden deed zwellen van genoegen dat
zij zoo vleiend als »eerlijke lieden" werden aangesproken, »mijne
heeren caballeros, de vermetele overmoed der Rood-huiden wordt ondragelijk ; als wij hen laten begaan, zullen zij weldra het land overstroomen, waar zij zoo welig tieren dat zij er ons eindelijk uit zullen
jagen ; aan dezen staat van zaken moet paal en perk worden gesteld.
Het gouvernement beklaagt zich over onze karigheid in het leveren
van haarschedels, het zegt dat wij nalatig zijn in het nakomen onzer
verbintenis, het spreekt reeds van ons te zullen ontslaan, omdat
onze dienst nutteloos en derhalve bezwarend wordt voor de Republiek.
Het is derhalve onze plicht om deze kwaadwillige verklaringen op
eene schitterende wijs te logenstraffen, en aan de regeering, die ons
haar vertrouwen schonk, te toonen dat wij altijd gereed zijn om ons
voor de zaak der menschelijkheid en der beschaving op te offeren.
Ik heb u hier bijeenverzameld voor een krijgstocht op de grenzen,
die ik reeds sinds geruirnen tijd heb beraamd en die nog in dezen
nacht door ons zal worden uitgevoerd : wij zullen namelijk een aanval
doen op de rancheria der Coras-Indianen, die sedert ettelijke jaren
de stoutheid hebben gehad zich niet ver van deze plaats te vestigen,
Het zijn heidenen en roovers, die de kastijding welke wij hun zullen
toedienen honderdmaal verdiend hebben ; maar ik verzoek u, mijne
heeren caballeros, toont nu geen . kwalijk geplaatst medelijden, wij
moeten dit adderengebroedsel verdelgen; niet één moet er aan onze
wraak ontsnappen 1 De haarschedel van het kleinste kind is evenveel waard als die van den kloeksten krijgsman, laat u dus niet vertee-
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deren door klaaggeschrei of tranen ; scalpeert ! scalpeert, caballeros !"
Deze redevoering werd naar verwachting ontvangen, namelijk met
een daverend vreugdegejuich.
»Mijne heeren en ridders," hervatte de Roode-Ceder, »de eerwaardige priester die mij vergezelt zal den zegen des hemels over
onze onderneming afsmeeken ; knielt intusschen om de absolutie te
ontvangen die hij gereed staat u te geven."
De grensjagers stegen oogenblikkelijk van hunne paarden, namen
hunne hoeden af en knielden op het zand neder.
Fray Ambrosio las nu een lang gebed voor, dat zij met voorbeeldig geduld aanhoorden en bij elke pauze met »Amen" beantwoordden ;
ten slotte gaf hij hun de absolutie.
De Rangers rezen overeind, welvoldaan dat zij aldus van den last
hunner zonden ontslagen waren en stegen weder in den zadel.
De Roode-Ceder fluisterde thans eenige woorden in 't oor van Fray
Ambrosio, die toestemmend het hoofd boog en zich onmiddellijk verwijderde, in de richting der hacienda de la Noria en gevolgd door
Andres Garote.
De reusachtige Squatter wendde zich op nieuw tot de Rangers
die op zijne orders wachtten.
»Gij weet waar wij heengaan, mijne heeren caballeros," zeide hij ;
»trekken wij terstond op, maar als wij ons wild in zijn leger willen
overvallen, moeten wij vooral de stilte bewaren ; gij weet dat die
vervloekte Indianen zoo listig zijn als oppossums."
De kleine troep vertrok in galop, met den Roode-Ceder en zijne
zonen aan 't hoofd.
Het was een van die kalme met duizend verfrisschende geuren

bezwangerde nachten, zooals Amerika alleen schijnt te bezitten,,
en die vreedzamer zielen dan deze tot zoete droomen zouden hebben gestemd.
De hemel, van het donkerste blauw, was met tallooze sterren
bezaaid, waaronder het prachtige Zuiderkruis, en schitterde als een
koninklijke mantel ; de lucht was buitengewoon helder en doorzichtig, zoodat men de voorwerpen op verrenafstand kon onderscheiden ;
de maan verspreidde in volle mate haar zilveren stralen en gaf aan
het landschap een fantastisch aanzien, eene geheimzinnige koelte ruischte door de zacht wiegende toppen der hoogste boomen, en van tijd
tot tijd klonken er onbestemde geluiden door de ruimte en verloren
zich langzamerhand in de onmetelijke verte.
De sombere ruiters draafden steeds voort, zwijgend en norsch,
als spoken uit de oude legenden, die zich haastten om eene taak
zonder naam uit te voeren.
Na verloop van een klein uur. hadden zij de rancheria bereikt.
Alles in het dorp was stil, geen licht glinsterde in de jacals ; de
Indianen, door hun zware dagwerk vermoeid, sliepen gerust op iele
eens bezworen trouw der regeering en dachten aan geen verraad.
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Op twintig passen afstand van de rancheria liet de Roode-Ceder
halt maken en verdeelde hij zijne ruiters derwijze dat zij het kleine
dorp aan alle zijden konden insluiten.
Toen ieder op zijn post stond en de toortsen ontstoken waren,
verhief de Roode-Ceder den schrikkelijken oorlogskreet der Apachen,
en de Rangers stormden in vliegenden galop het dorp in onder vreeselijk gehuil, hunne brandende fakkels zwaaiend, die zij wijd en zijd
op de hutten wierpen.
Hierop volgde een tooneel van moord en verwoesting dat de menschelijkheid schuwt en de pen weigert te beschrijven.
De ongelukkige Indianen, in hunnen slaap overvallen, ijlden verschrikt en half naakt uit hunne armelijke hutten en werden meedoogenloos vermoord en gescalpeerd door de Rangers die onder duivelsgelach hun oogst van haarschedels inzamelden.
Vrouwen, kinderen, grijsaards, allen werden met barbaarsche
wreedheid afgemaakt.
Het dorp, door de fakkels der Rangers in brand gestoken, was
weldra niets meer dan een vuurpoel, waar slachtoffers en beulen
ordeloos door elkander woelden.
Intusschen was het eenige Indianen gelukt zich te vereenigen. In
een dichten troep van omtrent twintig koppen samengedrongen, bo
den zij hunne bloeddorstige moordenaars een wanhopigen wederstand.
Aan het hoofd van den troep bevond zich een Indiaan van reusachtige gestalte ; half naakt, onversaagd en schrander van uitzicht
bediende hij zich van een ploegschaar, met vervaarlijke kracht en
behendigheid ieder aanval afwerende en eiken bandiet neerbeukende
die onder het bereik kwam van zijn geducht wapen.
Deze man was de Caziek of Sachem der Coras. Aan zijne voeten
lagen zijne moeder, zijne vrouw en zijne kinderen verscheurd, die
hij niet had kunnen redden. De ongelukkige vocht met de woede
der wanhoop : zijn leven te behouden achtte hij niet, maar hij wilde
het zoo duur mogelijk verkoopen.
Te vergeefs hadden de Rangers hunne geweren op hem gelost,
de Caziek scheen onkwetsbaar ; geen der op hem afgeschoten kogels
had hem geraakt.
Hij vocht steeds voort, zonder dat het gewicht van zijn wapen zijn
arm scheen te vermoeien.
De Rangers hitsten elkander op om het met hem uit te maken,
maar geen van hen durfde hem naderbij komen.
De ongelijke strijd kon echter niet lang duren : van de twintig
mannen die hem in den aanvang hadden bijgestaan hield de Caziek
er slechts twee of drie over, de anderen waren reeds gesneuveld.
Er moest een eind aan komen. De kring die den dapperen Indiaan omsingelde werd al nauwer en nauwer ; voortaan was het voor

-

hen slechts een vraag van tijd, en de Rangers, die de onmogelijkheid hadden ingezien om dezen moedigen leeuw te overwinnen, wa-

38

DE GIDS DER PRAIRIEN.

ren van taktiek veranderd. Zij vielen hem nu niet langer aan, maar
vergenoegden zich met hem zoo nauw mogelijk in te sluiten en voorzichtig het oogenblik af te wachten, wanneer zijne krachten waren,
uitgeput om zich dan op hunne prooi te werpen die hun niet meer
zou kunnen ontsnappen.
De Caziek had het plan zijner vijanden spoedig doorgrond ; een
minachtende glimlach plooide zich om zijne lippen' hij rukte moedig
voorwaarts zijne tegenstanders te gemoet, die echter telkens terugweken..
Plotseling niet een zwaai zoo snel als eene gedachte, wierp hij zijn
ploegschaar met vervaarlijke kracht midden onder de Rangers ; toen
met de vaart van een panther voorwaarts stuivende, sprong hij onverwachts op het kruis van een paard en klampte zich met reuzenkracht vast aan den ruiter.
Eer nog de Rangers van hun schrik over dezen onverwachten aanval bekomen konden en steeds den ruiter onbewegelijk vasthoudende,
rukte hij een korten ponjaard uit zijnen gordel en stak dien zoo diep,
mogelijk in de lenden van het paard ; het gewonde dier hinnikte
van smart, stoof in blinde razernij voorwaarts, met zijn dubbele
vracht door de andere ruiters heen en rende met duizelende snelheid het bosch in.
De Rangers woedend dat zij zich door een enkel man zagen mis—
leiden en hun vijand niet willende laten ontsnappen, reden hein
ijlings achterna.
Met zijne vrijheid had de Sachem der Coras echter al zijne veerkracht terug bekomen ; van nu af aan was hij gered.
Ondanks de hopelooze pogingen der Rangers om hem te achterhalen, verdween hij weldra in de duistere kronkelpaden van het bosch_
De Sachem zette zijne vlucht zoolang voort, tot hij het paard onder zich voelde bezwijken.
Onder dit alles had hij den ruiter niet losgelaten, die zich niet.
kon verroeren en bijna verstikte onder zijn ruwen aangreep ; beiden
rolden thans op den grond.
De man droeg het kostuum der Apachen en scheen dus een Indiaan te zijn.
De Sachem beschouwde hem eenige oogenblikken met aandacht
Er kwam een verachtelijke glimlach op zijne lippen.
»Gij zijt geen Roodhuid," riep hij met een ruwe stem, »gij zijt.
niets meer dan een bleeke hond. Waarom kleedt gij u met een
leeuwenhuid, gij lafhartige Coyote ?"
De Ranger nog geheel bedwelmd door zijn val en door de langdurige klemming die hij had ondergaan, antwoordde niet.
»Ik zou u kunnen dooden," vervolgde de Indiaan, »doch daarmede.
zou mijne wraak niet voldongen zijn."
»Gij en de uwen zult mij al het onschuldige bloed betalen dat gij
dezen nacht lafhartig vergoten hebt. Ik zal u liever teekenen, om
later de,s te beter terug te vinden."
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Met vreeselijke koelbloedigheid wierp de Caziek den Ranger op
den rug, zette hem de knie op de borst en rukte hem met een dolksteek het rechteroog zoo gezwind uit, dat het terstond uit de holte
sprong.
Bij deze afschuwelijke verminking gaf de ongelukkige een smartelijken gil die zich niet laat beschrijven.
De Indiaan stond op.
Ga," zeide hij, »thans ben ik zeker dat ik u later terstond herkennen zal."
Op dit oogenblik hoorde men in de verte paarden galoppeerén ;
blijkbaar hadden de Rangers den noodkreet van hun kameraad gehoord en kwamen zij hem te hulp.
De Sachem der Coras vluchtte naar het bosch en was spoedig uit
het gezicht.
Eenige minuten daarna kwamen de Rangers.
»Mijn zoon Nathan !" riep de Roode-Ceder, van zijn paard afspringende en zich op het lichaam van den gewonde werpende, »Nathan,
mijn eerstgeborene ! is hij dood ?"
»Neen !" antwoordde een der Rangers, »maar hij is deerlijk gewond."
Werkelijk was het de oudste zoon van den Squatter dien de Cazike aldus verminkt had.
De Roode-Ceder nam zijn zoon, die in zwijm lag, in zijne armen,
zette hem voor zich in den zadel en de bende vertrok in galop.
De Rangers hadden hun moorddadig werk volbracht ; zestig haarschedels hingen als eene bloedige trofee aan hunne gordels.
De rancheria der Coras was in een aschhoop herschapen. Van al
de inwoners van dit ongelukkige dorp was de Cazike de eenige die
overbleef.
Die eene was echter in staat om zijne broeders te wreken.

VIII.
HET BISONSDAL.
Toen don Miguel Zarate zijn zoon verlaten had, was hij onmiddellijk te paard gestegen en regelrecht naar Paso gereden, om zich
te beklagen bij den Juez de letras (den rechter crimineel) don Luciano Perez.
De hacendero was een der rijkste grondbezitters van het land, en
met het karakter der beschikkers van het recht in Mexico grondig
genoeg bekend, zdodat hij niet verzuimde een welvoorziene beurs
bij zich te steken : dubbele drangreden om den rechter in zijn belang
te winnen, gelijk later werkelijk blijken zal.
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De achtbare don Luciano huiverde toen hij het gebeurde tusschen
don Pablo en de Squatters tot in de kleinste bijzonderheden hoorde
verhalen, en hij zwoer dat hij onmiddellijk eene schitterende wraak
zou nemen over de verregaande schelmerij van zulke kettersche hondsvotten, het zou inderdaad tijd worden om hen tot reden te brengen.
Terwijl hij zich in dit besluit meer en meer versterkt gevoelde,
gespte hij zijn degen op zijde, gaf aan een tiental welgewapende
algtiazils (politie-beambten) bevel om op te zitten, stelde zich toen
aan het hoofd van dit talrijk geleide en sloeg den weg in naar de

vallei van den Bisons
Don Miguel had met heimelijken weerzin deze bluffende machtsvertooning aangezien ; hij stelde weinig vertrouwen in den moed der
politie-agenten, en zou veel liever gewild hebben dat de rechter
hem volle vrijheid had verleend om naar eigen goedvinden te handelen. Hij had zelfs eene zijdelingsche poging aangewend, om van
don Luciano eene schriftelijke volmacht te bekomen, die hem in
staat zou hebben gesteld om de zaak geheel alleen af te doen, maar
de rechter brandde te zeer van olgewonen strijdlust om reden te verstaan, en bovendien aangevuurd door de aanzienlijke som die hem
was toegeteld, bleef hij hardnekkig besloten om zich aan het hoofd
der expeditie te stellen.
Don Luciano Perez was een kort dik man van ongeveer zestig
jaar, rond als een mortier, met een vol en vroolijk gezicht, dat met
een purperrooden neus prijkte en als doorboord was met twee kleine,
ronde, listige en stekelige oogen.
Deze man droeg aan alle Noord-Amerikanen een doodelijken haat
toe ; en in het moedig bedrijf dat hij thans aanvaardde, had deze
haat ten minste evenveel deel als zijne schraapzucht.
De kleine troep reed in gestrekten draf en vorderde met snelheid.
De rechter blaasde vuur en vlam tegen dé vermetele la.ndroovérs,
zoo als hij ze noemde; hij sprak niet anders dan om hen zonder
genade te dooden, op het minste verzet tegen de bevelen die hij
hun geven zou. Don Miguel die veel kalmer was, voorzag Weinig
goeds van deze overdrevene gramschap en zocht hem te vergeefs tot
bedaren te brengen, door hem te verzekeren, dat hij waarschijnlijk
met lieden te doen zou krijgen, die zich niet licht bevreesd lieten maken en tegen welke koelzinnigheid het veiligste wapen zou zijn.
Intusschen begon men te naderen ; de hacendero had om den tocht
te bespoedigen den • troep een dwarspad laten inslaan, dat den weg
meer dan een derde bekortte en regelrecht op de bedoelde plaats
uitliep ; reeds zag men op een mijl afstands in de verte de eerste
boomen van het bosch opdagen.
De schade door de Squatters aangericht, was veel aanzienlijker dan

don Pablo aan zijn vader gezegd had.
Bij den eersten oogopslag zou men het voor onmogelijk hebben gehouden, dat vier mannen, al werkten zij met de uiterste kracht, in
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zulk een kort tijdbestek zoo veel boomen hadden kunnen vellen.
De schoonste en gaafste stammen lagen op den grond uitgestrekt,
groóte stapels gezaagde balken en delen waren van afstand tot afstand opgehoopt en in de San-Pedro lag reeds een volkomen vlot
gereed, dat nog slechts op eenige stammen wachtte om op de rivier
stroomafwaarts te drijven.
Don Miguel slaakte een onwillekeurigen zucht bij het zien der verwoesting in een zijner schoonste bosschen te weeg gebracht.
Hoe meer zij echter de plaats naderden waar men de Squatters
dacht te ontmoeten, hoe meer de strijdlust van don Luciano en zijne
handlangers begon te verflauwen, zoozeer zelfs, dat de hacendero in
plaats van hen in bedwang te houden, zoo als hij tot hiertoe gedaan
had, integendeel verplicht was om hen aan te vuren en vooruit te
rijden.
Op eens weergalmde eenige passen voor den troep uit, het geluid
van de houthakkersbijl; de rechter, hetzij gedreven door plichtgevoel
of uit schaamte om zich bevreesd te toonen, reed stoutweg in de richting waar het geluid vandaan kwam ; zijn eskorte volgde hem op
den voet.
»Halt!" riep eene ruwe stem op hetzelfde oogenblik toen de politiemannen den laatsten hoek van het pad omsloegen.
Met dat instinct van zelfbehoud dat den alguazils bijzonder eigen
is, bleven zij onmiddellijk staan, zoo pal alsof de paarden eensklaps
met de hoeven aan den grond kleefden.
Nauwelijks tien passen verder, midden op het pad, stond een kerel
van bijna zes voet, met de beide handen rustig op zijn Amerikaansche buks gekruist.
De rechter crimineel wendde zich naar don Miguel, met zulke
duidelijke blijken van aarzeling en schrik, dat de hacendero onwillekeurig begon te lachen.
»Komaan,, houd moed, don Luciano," zeide hij ; »die man is immers alleen, hij zal zoo verwaand niet zijn om ons den doortocht te
betwisten."
» Con mil diablos !" riep de rechter, innig beschaamd over den zotten
indruk dien hij tegen wil en dank verwekt had, terwijl hij zijn gezicht zooveel mogelijk in een barschen plooi zette ; »voorwaarts !
mannen, schiet dien kerel neer als hij het hart heeft om ons moeite te
maken."
De alguazils rukten vooruit, ofschoon voorzichtig en aarzelend.
»Halt ! zeg ik u," herhaalde de Squatter ; »hebt gij niet verstaan
wat ik u bevolen heb ?"
Don Luciano, door de tegenwoordigheid van den hacendero aangemoedigd, rukte nu vooruit met eene vertooning van groote onversaagdheid die inderdaad allerbespottelijkst stond door de inwendige
vrees die hem bezielde en die tegen wil en dank zijne stem deed
beven toen hij zoo barsch mogelijk begon :
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»Ik, don Luciano Perez, Juez de letras van de stad Paso, kom u,

in naam der wet en ingevolge de macht die mij door het gouvernement is opgedragen, gelasten, dat gij en al uwe aanhoorigen binnen
vier en twintig uren dit bosch moet verlaten daar gij u wederrechtelijk zijt komen vestigen, en dat.,.."
»La la !" riep de onbekende, terwijl hij hem brutaal in de reden
viel en met den voet op den grond stampte, »ik geef om al uwe

wetten en al uwe woorden zoo veel als om een paar oude mocksens(schoenen) ; het land behoort aan hem die er het eerst gebruik van
maakt ; wij bevinden ons hier wel en wij zullen hier blijven."
»Uw taal is te stout, jong mensch," zei thans don Miguel, »gij
moest liever bedenken dat gij alleen zijt en dat wij, bij gebreke van
andere rechten, op dit oogenblik althans de sterke macht aan onze zijde
hebben."
De Squatter begon te lachen.
»Denkt gij dat, vreemdeling !" riep hij, »verneem dan, dat ik om
de tien zwakke mannen die gij hebt medegebracht zoo veel geef als
om een woodcock (snip) en dat zij verstandig zullen doen van mij
hier met rust te laten, of zij moesten tot hunne schade willen ondervinden hoe zwaar mijn arm weegt. Maar wat meer is, daar komt
mijn vader ; zie dat gij het met hem afmaakt."
Hierop begon hij op zijn gemak het Amerikaansche volkslied te
fluiten : »Yankee Doodle."
Op hetzelfde oogenblik traden drie mannen met de Roode-Ceder
aan 't hoofd het pad op.
Bij deze onverwachte versterking die hun grootsprekenden vijand
kwam ondersteunen, maakten de rechter en alguazils eene achterwaartsche beweging ; de omstandigheden schenen zich zonderling
te verwikkelen en dreigden voor hen een ernstigen keer te zullen
nemen.
»Wel ! wat is 't ?" vroeg de oude Squatter barsch, »wat is hier te
doen, Sutter ?"
»Die menschen daar," antwoordde de jongman, achteloos de schouders ophalend, »komen ons, ingevolge ik weet niet welke wetten, uit
het bosch verjagen."
»Zoo !" zei de Roode.Ceder, terwijl zijn oog fonkelde, en met een
verwilderden blik op de Mexicanen. »De eenige wet die ik in de
woestijn erken is dit," vervolgde hij met een krachtigen slag op zijn
geweer ; »vertrek dus, vreemdelingen, zoo gij niet wilt dat er bloed
tusschen ons vergoten wordt ; ik ben een vreedzaam mensch, die
niemand leed zoekt te doen, maar ik verzeker u dat ik mij niet zal
laten onteigenen zonder mij te verdedigen."
»Maar," waagde de rechter schroomvallig in 't midden te brengen,
»hier is niemand die u zoekt te onteigenen, gij integendeel zijt het,
die u meester maakt van hetgeen een ander toebehoort."
»Van al uwe rechtsgeleerde praatjes, die ik niet begrijp, wil ik
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niets weten," riep de Squatter brutaal. »God heeft de aarde aan de
menschen gegeven om haar te bewerken ; ieder bezitter die aan deze
voorwaarde niet voldoet staat zijn recht stilzwijgend af, het land
wordt dus feitelijk het eigendom van hem die het met zijn zweet
besproeit ; loop dus naar den duivel, laat mij uwe hielen zien en maakt
dat gij hoe eer hoe beter weg komt, zoo gij geen ongeluk wilt krijgen."
»Denkt gij ons hier met uwe bedreigingen schrik aan te jagen'"

antwoordde de rechter, die thans warm begon te worden en van
kwaadheid voor een oogenblik Zijne vrees scheen te vergeten : »wat
er ook moge gebeuren, wij zullen onzen plicht weten te doen."
»Probeer het," meesmuilde de Roode-Ceder. Hij gaf zijne zonen
een wenk.
Deze schaarden zich thans op een rij en besloegen de gansche
breedte van het pad.
»In naam der wet I" schreeuwde de rechter met de hand naar den
ouden Squatter wijzende, »alguazils, pakt dezen man aan."
Maar, zoo als het in zulke gevallen meer gebeurt, was dit bevel
gemakkelijker te geven dan uit te voeren.
De Roode-Ceder en zijne zonen schenen alles behalve genegen om
zich bij den kraag te laten pakken.
Waarheidshalve moeten wij hier zeggen dat de alguazils geen °ogenblik aarzelden ; zij weigerden ronduit om het ontvangen bevel uit te
voeren.
»Nog eens en voor 't laatst, dam you 1 wilt gij verkassen," riep deSquatter, »leg aan, jongens !"
Zijne drie zonen legden hunne geweren aan.
Bij deze beweging, die iederen twijfel, voorzoover die nog in hun
gemoed was overgebleven, ophief, en hun bewees dat de Squatters
geen zwarigheid zouden maken om tot dadelijkheden te komen, werden de alguazils zoodanig door vrees bevangen dat zij terstond den
teugel wendden en zich in galop verwijderden, achtervolgd door het
gejuil der Amerikanen.
Slechts één man had onbewegelijk stand gehouden. Die man
was don Miguel Zarate. De Roode-Ceder had hem tot dusver niet
herkend, hetzij door den afstand hetzij dat de hacendero, met voordacht, den rand van zijn hoed diep over de oogen geslagen had.
Don Miguel steeg af, nam de pistolen uit de holsters en stak ze
in zijn gordel, bond zijn paard vast en stapte toen met de buks over
schouder koelzinnig en bedaard de Squatters te gemoet.
Niet weinig verwonderd over den moed van dezen eenen man,
die alleen durfde wagen wat de anderen gezamenlijk geweigerd hadden te doen, lieten zij hem ongehinderd naderen zonder zich in 't
minst te verroeren.
Toen don Miguel zich op twee passen afsta.nds van den ouden
Squatter bevond, bleef hij staan, zette zijn geweer op den grond en
nam zijn hoed af.

,
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»Herkent gij mij, Roode-Ceder?" zeide hij.
»Don Miguel de Zarate 1" riep de Squatter met verwondering.
»Daar de rechter mij in den steek laat,' vervolgde de hacendero,
»en uit vrees voor uwe bedreigingen lafhartig de wijk heeft genomen,
ben ik genoodzaakt mij zelven recht te verschaffen, en bij den hemel ik zweer u dat ik het doen zal. Roode-Ceder, als eigenaar van
dit bosch, waar gij u zonder mijne vergunning hebt neergezet, vorder ik dat gij zoodra mogelijk vertrekt.'
De jonge Squatters mompelden onderling eenige dreigende gezegden.
»Stilte!" riep de Roode-Ceder ; »laat den caballera uitspreken."
»Ik heb uitgesproken, en ik wacht op uw antwoord."
De Squatter stond eenige minuten in diepe gedachten.
»Het antwoord dat gij vordert is moeielijk te geven," sprak hij eindelijk, »mijne -stelling tegenover u is niet vrij."
»Waarom niet?'
»Omdat ik aan u mijn leven te danken heb."
»Ik ontsla u van alle erkentenis."
»Dat kan wel waar zijn, het staat u vrij dit te doen, maar ik, ik
kan de dienst niet vergeten die gij mij eens bewezen hebt."
»Daar is niets aan gelegen"
»Veel meer dan gij denkt, caballero ; ik mag door mijn karakter,
door mijne gewoonten en door het leven dat ik leid, buiten de wetten der beschaafde wereld geplaatst zijn, maar ik ben toch een
mensch, en al ben ik er misschien een van de slechtste soort, vergeet ik toch zoo min een weldaad als eene beleediging."
»Bewijs het dan door u ten spoedigste te verwijderen, dan hebben wij met elkander afgerekend."
De Squatter schudde van neen.
»Hoor eens, don Miguel," zeide hij, »gij draagt in deze provincie
den naam van beschermer der ongelukkigen, ik zelf weet bij eigen
ondervinding, hoe ver uwe goedhartigheid gaat en hoe grootmoedig
gij zijt; daarbij zegt men is uw fortuin zoo onmetelijk, dat gij uw
eigen rijkdom niet kent."
»Ga voort," riep de hacendero ongeduldig.
»De schade die ik hier kan doen, al zoude ik zelfs al de boomen
in het bosch vellen, zou voor u zeer weinig uitmaken ; waarom staat
gij er dan zoo sterk op om mij hier van daan te jagen ?"
»Uwe vraag is niet ongepast, en ik zal er u op antwoorden. Ik
vorder uwe verwijdering, omdat mijn zoon eenige dagen geleden door
uwe kinderen, laaghartig aangevallen en ernstig gewond werd, zoo
dat hij slechts als door een mirakel aan den dood is ontsnapt ; zie
daar de reden waarom wij niet langer in elkanders nabijheid kunnen
wonen, er is bloed tusschen ons."
De Roode-Ceder fronste de wenkbrauwen.
»Is dat waar?" vroeg hij, zich tot zijne zonen wendende.
De jonge Squatters bogen toestemmend zonder te antwoorden.
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»Ik wacht uw antwoord," hervatte don Miguel.
»Ons verschil laat zich hier niet wel uitmaken, kom in mijn jacal,"
zei de oude Squatter.
»Waartoe dit? met ja, of neen, is de zaak eenvoudig beslist."
»Minder dan ooit kan of mag ik u hier antwoorden. Wij moeten
eerst samen een lang gesprek voeren, dan zult gij ten slotte zelf beslissen wat mij te doen staat. Volg mij dus zonder vrees."
»Ik vrees voor niets, dat meen ik u alreeds bewezen te hebben.
Ga voor, zoo gij er op staat, ik volg u."
De Roode-Ceder wenkte zijne zonen om te blijven waar zij waren,
en stapte toen snel naar zijne hut, die niet ver af lag.
Don Miguel volgde hem dicht op de hielen als of hem niets deeren kon.
Zij traden de hut binnen, die geheel ledig was, daar de twee vrouwen zonder twijfel mede in het bosch aan 't werk waren.
De Roode-Ceder sloot de deur der jacal achter zich dicht, ging
op een bank zitten, wenkte zijn gast om hetzelfde te doen en nam
toen met eene zachte en afgemeten stem het woord, als vreesde hij
daar buiten gehoord te worden.

IX.
DE ROODE-CEDER.
»Hoor mij aan, don Miguel," zei de oude Squatter, »en vooral,
vat mijn woorden niet verkeerd op. Ik heb volstrekt _geen plan om
u door dreigen vervaard te maken; ik denk er evenmin aan om uw
vertrouwen te winnen, door mededeelingen die gij wellicht met reden
vermoedt dat bij toeval ter mijner kennis zijn gekomen."
De hacendero zag den spreker verwonderd aan, wiens toon en
manieren zoo plotseling veranderd waren.
»Ik begrijp u niet," zeide hij ; »verklaar u nader, want de woorden die gij spreekt zijn zoo raadselachtig, dat ik te vergeefs naar
een oplossing zoek."
»Gij zult voldaan worden , caballero, en zoo gij mijne woorden
dan nog niet begrijpt, moet ik ronduit zeggen dat het u aan goeden
wil hapert. Even als alle verstandige menschen, zijt gij de onophoudelijke strijd en verdeeldheid moede waarin de krachten van uw
land zich nutteloos uitputten ; gij begrijpt te recht dat zulk een rijk,
zulk een vruchtbaar, in een woord zulk een mild met schatten
en middelen begaafd land als Mexico, niet langer kan, laat ik liever zeggen, niet langer mag ten prooi worden gelaten aan de bekrompen en laaghartige heerschzucht waarmede kleine dwingelanden
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ken. Sedert bijna dertig jaar hebt gij nu reeds de vrijmaking be,00gd, niet van uw geheele vaderland, zulk eene taak zou voor uwen
arm te machtig en bovendien uit den aard der zaak onuitvoerbaar
zijn, maar gij hebt bij u zelven gezegd : »Zoon van Nieuw-Mexico
laat ik uw land onafhankelijk maken en tot een vrijen staat vormen,
die door wijze mannen . geregeerd, en door krachtig gehandhaafde
wetten bestuurd wordt; laat ik door liberale instellingen een uitweg
geven aan de onmetelijke schatten die gij in uwen schoot verbergt,
en aan het licht der beschaving al de onbelemmerde vrijheid verzekeren die het behoeft; dan wellicht zal, na verloop van weinige jaren
het gansche Mexicaansche bondgenootschap, de heerlijke uitkomsten
bewonderen die ik verkregen heb en mijn voorbeeld volgen : en dan
zal ik gerust kunnen sterven met het oog op mijne daden : ik zal
mijn doel hebben bereikt, en mijn vaderland bewaard hebben voor
den afgrond, waarmede de invallen der Amerikaansche Unie aan
-de eene en de verbastering van het Spaansche ras aan de andere
.zijde het bedreigt. Zijn deze ideën niet de uwe, caballero ? Vindt
_gij niet dat ik mij voor ditmaal duidelijk genoeg heb uitgedrukt ?"
»Misschien, ofschoon ik nog niet duidelijk inzie waar gij met uwe
verklaring heen wilt. De denkbeelden die gij mij toeschrijft, zijn
natuurlijk eigen aan alle verlichte menschen die hun vaderland wezenlijk liefhebben, ik zal mij dus niet verontschuldigen die gekoesterd te hebben."
»Daar zoudt gij zeer verkeerd aan doen, want zij zijn groot en
edel en ademen de zuiverste vaderlandsliefde."
»Spaar uwe vleiende komplimenten en laten wij eindigen als ik u
verzoeken mag, want ik heb niet veel tijd."
»Geduld, caballero, ik heb nog niet uitgesproken. De zoo even
door mij genoemde denkbeelden, moesten bij u, als afstammeling van
den eersten koning der Azteken, en als geboren beschermer der
Indianen in dit ongelukkige land nog gereeder opkomen dan bij een
ander ; zoo als gij ziet, ken ik u zeer goed, don Miguel de Zarate."
»Misschien al te goed," prevelde de Mexicaansche edelman.
De Squatter glimlachte en ging voort:
»Het is niet bij toeval dat ik in dit land ben gekomen — eer ik
er kwam wist ik reeds waar ik heen ging en waarom ik er heen
ging. Don Miguel, het °ogenblik 'is ernstig en plechtig, al uwe toebereidsels zijn voltooid ; zoudt gij nu aarzelen om aan Nieuw-Mexico
het sein te geven tot den opstand die het vrij zal maken van de
dwingelandij der hoofdstad, die zich sedert jaren ten uwen koste vetmest? Antwoord mij!"
Don Miguel sidderde onwillekeurig, hij staarde den Squatter aan
met een vlammenden blik van wantrouwen zoowel als van bewondering over de stoute taal die deze man voerde.
De Roode-Ceder trok de schouders op.
»Welnu, twijfelt gij nog?" vroeg hij.
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Hij stond op, trad naar een koffer, en haalde er eenige brieven
uit, die hij voor den Mexicaan op de tafel wierp.
»Lees," zeide hij.
Don Miguel greep driftig naar de brieven, doorliep ze snel en wierp
ze weder op tafel.
»Welnu?" vroeg hij, terwijl hij den Squatter scherp aankeek.
»Gij ziet wel," zeide de Roode-Ceder, »ik ben uw medeplichtige ;_
de Generaal Ibanez te Mexico houdt correspondentie met mij, even
als Mr. Wood, uw agent te New-York."
»Inderdaad," antwoordde de Mexicaan koel, »ik zie gij zijt in het
geheim der samenzwering, alleen moet ik nog weten in hoever gij
er mede bekend zijt?"
»Ik draag kennis van alles ; ik ben belast om de vrijwilligers aan
te werven die de kern van het leger der opstandelingen moeten
vormen."
»Goed."
»Intusschen ziet gij uit deze brieven van Mr. Wood en van Ibanez
dat zij mij gelasten mij met u te verstaan en uwe orders te ontvangen."
»Dat zie ik."
»Wat denkt gij te doen?"
»Niets I"
»Wat ! niets?" riep de Squatter verrast opspringende, »dat is u
geen ernst, zou ik denken."
»Hoor mij op uwe beurt en let wel op hetgeen ik u zeggen zal,
want het behelst mijn onherroepelijk besluit ; ik weet niet en ik
verlang niet te weten door welke meer of minder eerlijke of oneerlijke middelen gij het vertrouwen mijner deelgenooten hebt weten
te verwerven, noch hoe gij in • het bezit zijt geraakt van onze geheimen ; dit alleen staat bij mij vast, dat iedere zaak, die door
zulke lieden gediend wordt als gij zijt, verdacht en verloren is; en
ik zie dus af van iedei e samenspanning in welke gij geroepen zijt
eene rol te spelen, uwe antecedenten, het leven dat gij leidt, hebben
u buiten de wet gesteld."
»Ik ben een bandiet, laten wij het rechte woord noemen ; maar
wat maakt dat uit, zoo gij maar slaagt ? Het doel rechtvaardigt immers de middelen ?"
»Dat moge uwe leer wezen en misschien van zoovele anderen, de
mijne wordt zij nooit ; ik verwerp alle gemeenschap van denken en
doen met lieden van uw slag ; ik verlang u noch als hulpmiddel noch
als bondgenoot."
De Squatter schoot hem een blik toe vol haat en teleurstelling.
»Gij kunt terwijl gij ons dient," vervolgde don Miguel, »niet an
ders hebben dan baatzuchtige oogmerken, die ik de moeite niet zal
nemen van te gissen ; geen Anglo-Amerikaan zal ooit een Mexicaan
Zijne vrijheid helpen veroveren, hij zou er te veel bij verliezen."
»En dus ?"
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»En dus zie ik van nu af aan en voor altijd af van de plannen
die ik eenmaal gevormd had. 't Is waar, ik heb, ja, gedroomd, dat
ik aan mijn land de vrijheid zou kunnen terug geven die men het
wederrechtelijk ontnomen heeft, helaas ! dat plan zal een droom
blijven."
»Is dat uw laatste woord ?"
»Ja."
»Weigert gij ?"
»Ja."
»Goed, ik weet nu wat mij te doen staat."
»En wat zult gij dan doen ? Laat hooren," zei de hacendero terwijl
hij de armen op de borst kruiste en den Squatter strak in de oogen
keek.
»Dat zal ik u zeggen."
»Spreek op ! Ik wacht."
»Ik weet uw geheim."
»Geheel ?"
»Ja. Gij zijt dus in mijne macht."
»Nog zoo zeker niet."
»Wie belet mij om u bij den gouverneur van den Staat te gaan
aanklagen ?"
»Hij zal u niet gelooven."
»Denkt gij dat?"
»Ik weet het zeken"
»Nog zoo zeker niet, zeg ik op mijne beurt."
»Hoe dat ?"
»0, dat kan ik u gemakkelijk bewijzen."
»Ik zou het wel eens willen zien."
»Hoe rijk gij ook wezen moogt, don Miguel Zarate, en misschien
juist omdat gij zoo rijk zijt en zooveel welvaart rondom u verspreidt,
is het aantal uwer vijanden zeer groot."
»Dat weet ik."
»Goed dus : die vijanden zullen met vreugde de eerste gelegenheid
de beste aangrijpen om u in het verderf te storten."
»Wel waai schijnlijk."
»Gij ziet dus, als ik den gouverneur ga spreken en hem zeg dat
gij samenzweert, en tot steun van mijne aanklacht niet alleen deze
brieven overgeef, maar nog vele andere, door u geschreven en geteekende stukken die daar ginds in mijn koffer zijn, zoudt gij dan
denken dat de gouverneur mij voor een bedrieger zal aanzien en
weigeren u te arresteeren ?"
»Dus hebt gij brieven door mijne hand geschreven en onderteekend ?"
»Ik heb er drie die genoeg zijn om u te doen fusilleeren."
»Ei !"
»Ja ! Dam! gij begrijpt wel dat in eene zaak van zoo veel gewicht als
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deze, men wijs doet om de noodige voorzorgen te nemen, men kan
nooit weten wat er gebeurt, en lieden van mijn stempel," vervolgde
hij met een spotachtigen glimlach. »hebben altijd meer reden om op
hunne hoede te zijn dan anderen."
»Nu, dat noem ik fijn spelen," zei de hacendero schijnbaar luchthartig.
»Niet waar ?'
Ja, ik maak u ronduit mijn kompliment, gij zijt nog sterker dan ik
reeds dacht.
»0 ! gij kent mij nog niet."
»Het weinige dat ik weet is mij genoeg."
»Derhalve ?"
»Zullen wij het hierbij laten, als ik u verzoeken mag."
»Gij blijft dus weige en."
»Meer dan ooit."
De Squatter fFonste de wenkbrauwen.
»Wees op uwe hoede, don Miguel," mompelde hij met een doffe
stem, »wat ik gezegd heb zal ik doen."
»Ja, als ik er ti tijd voor laat."
»Hum !"
»Caspita ! zoo gij een behendige schurk zijt, ben ik ook geen or,ncozel kind ; of denkt gij dat ik mij door uwe dreigementen laat afschrikken en dat ik geen middel zou weten om u buiten staat te
stellen tot handelen ? niet om mijnentwil, ik geef al zeer weinig om
hetgeen gij zoudt kunnen doen, maar om mijne vrienden, die allen
achtenswaardige en eervolle mannen zijn en wier leven ik niet in gevaar mag laten brengen door uw verraad."
»Ik zou wel eens willen weten welke middelen gij zult gebruiken
om dit doel te bereiken,"
»Dat zult gij zien," antwoordde don Miguel bedaard.
,

»Laat hooreri."
»Ik zal u dooden."
»0, ho !" riep de Squatter met een genoegelijken blik op Zijne gespierde armen, »dat zou zoo gemakkelijk niet gaan."
»Gemakkelijker dan gij wel denkt, vriend."
»Zoo ! En tegen wanneer denkt gij mij te dooden ?"
»Dadelijk."
De beide mannen zaten voor den haard elk op den hoek van een
bank ; de tafel stond tusschen hen in, maar een weinig achterwaarts,
zoodat zij er onder het gesprek slechts niet den elleboog op konden leunen.
Bij het uitspreken der laatste woorden sprong don Miguel op als
een tijger, vloog naar den Squatter, die op dezen onverhoedschen
aanval niet verdacht was, greep hem bij de keel en wierp hem achterover.
De twee vijanden rolden over den hobbeligen grond der jacal.
De aanval van den Mexicaan was zoo snel en zoo juist bereDE GIDS DER PRAIRIEN.
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kend dat de half verworgde Squatter, in weerwil van zijne herculische kracht, zich niet aan de ijzeren vuist van zijn vijand kon onttrekken, die hem de keel. letterlijk toekneep, zoodat hij buiten staat
was een kreet te uiten of den minsten tegenweer te bieden, terwijl
de knie van den Mexicaan hem de borst bijna indrukte.
Toen hij hem tot volkomen machteloosheid had gebracht, rukte
don Miguel uit de kap van zijn laars een kleinen dolk en stak dien
den Squatter in de borst.
De bandiet bewoog zich eenige seconden krampachtig ; eene doodelijke bleekte verspreidde zich over zijn gelaat ; zijne oogen sloten
zich, hij kreeg eene laatste stuiptrekking en bleef toen onbewegelijk liggen.
Don Miguel liet zijn dolk in de wond steken en stond langzamerhand op.
»Ha 1" mompelde hij met een sardonischen blik op zijn slachtoffer, »ik denk dat de kerel mij nu niet meer zal aanklagen."
Zonder tijd te verliezen nam hij de twee brieven die op de tafel
lagen, greep uit den openstaanden koffer nog eenige papieren, stak
alles in zijn borstzak, opende de deur der hut, die hij zorgvuldig
achter zich toesloot, en verwijderde zich met allen spoed.
De zonen van den Squatter stonden nog altoos op hun post.
Zoodra zij den Mexicaan zagen aankomen traden zij naar hem toe.
»Wel," vroeg hem Shaw, »hebt gij u met den oude kunnen verstaan ?"
»Volkomen," antwoordde don Miguel lakoniek.
»Dus is de zaak geschikt?" riep Sutter.
»Ja, tot wederzijdsch genoegen."
»Des te beter !" riepen de jonge lieden verheugd.
De hacendero maakte zijn paard los en sprong in den zadel.
»Tot wederziens, heeren !" zeide hij.
»Tot wederziens!" antwoordden de anderen met een beleefden groet.
De Mexicaan bracht zijn paard in den draf; maar bij den eersten
draai van den weg vierde hij het den vollen teugel, gaf het met
kracht de sporen en vertrok in vliegenden galop.
»Nu denk ik," zei Sutter, »dat wij gerust naar de hut kunnen
gaan."
De jonge lieden stapten al pratende onbekommerd naar de jacal.
Intusschen was don Miguel niet zoo gelukkig geweest als hij wel
dacht.
De oude bandiet had een taai leven.
Onverhoeds aangevallen, had de Squatter geen weerstand pogen,
te bieden, dien hij van het eerste oogenblik af als nutteloos beschouwde en slechts gediend zou hebben om zijn vijand nog meer te
verbitteren ; met bewonderenswaardige schranderheid had hij zich toen
hij den dolksteek voelde tegen de pijn ingezet, en besloten, zoo als
zijne landgenooten het noemen : playing possum — den oppossum
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te
— dat is, zich te houden alsof hij dood was r). Zijne
krgslist gelukte volkomen ; don Miguel, vast overtuigd dat hij zijn
land gedood had, dacht er niet aan om hem een tweeden stoot
toe te brengen.
Zoo lang de Mexicaan in de jacal was gebleven, wachtte de
Squatter zich wel om de minste beweging te maken die hem had kunnen verraden ; zoodra hij zich echter alleen bevond opende hij de
wogen, rees met moeite overeind en trok den ponjaard uit de wond,
die terstond door een golf zwart bloed werd gevolgd, ten bewijze
.dat er geen slagader geraakt was, naar de deur ziende die de Mexi7caan even te voren was uitgegaan, zeide hij op een toon van onbeschrijfelijken haat :
»Thans zijn wij guit, don Miguel Zarate ; gij hebt mij het leven
willen ontnemen dat gij mij eenmaal gered hadt ; bid God dat wij
nooit weder tegenover elkander staan."
Hierop slaakte hij een diepen zucht en viel met een doffen slag op
den grond neder, waar hij in zwijm lag toen zijne zonen de hut
linnen traden.
.,

X.
DE SACHEM DER CORAS.
Het was eenige dagen na de gebeurtenissen in het voorgaande
hoofdstuk vermeld — een dier heete en verblindend heldere dagen,
die wij in ons kouder en meer beneveld klimaat niet kennen.
De zon verspreidde met overstelpende mildheid hare gloeiende
stralen, die de steenen deden glinsteren en zich spiegelden in het
kiezelzand der paden in de huerta (tuin) van de hacienda de la
Noria.
Onder een priëel van bloeiende oranje- en citroenboomen, wier
wasemende geuren de lucht vervulden, te midden van een dicht bosch
van nopals, cactussen en aloës, sliep eene jonge vrouw, achteloos
uitgestrekt op eene mat van gevlochten phormium tenax, die tusschen
twee oranjeboomen was uitgespannen.
Met het hoofd achterover, op de mollige rechterhand, de lange
gitzwarte haarvlechten ontbonden en ordeloos over hals en schouders
golvend, terwijl de half geopende koraalroode lippen, die het schitI) De oppossum (de Amerikaansche buidelrot) ofschoon hij er zeer dom uitziet
is een der listigste dieren die er bestaan kunnen ; onder andere middelen
van verdediging, bezit hij de eigenschap om zich dood te houden in zulk
eene mate, dat de vijand die hem aantast er door bedrogen wordt. Vandaar
het boven door ons vermelde Amerikaansche spreekwoord.
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terend glazuur der kleine parelwitte tanden lieten doorschemeren,
was dona Clara — want niemand anders dan zij, sluimerde hier den
lichten slaap der prille maagdelijkheid — schoon als een engel ; al hare
trekken ademden ongestoord geluk, geen wolkje had tot dusver den
blauwen horizon van haar kalm en rustig leven verduisterd.
Het was bijna middag ; geen koeltje bewoog de lucht of deed het
glimmende blad der oranjeboomen trillen, die hare slaapkoets overschaduwden : de brandende zonnestralen maakten daar buiten de
hitte zoo ondragelijk, dat ieder zich in de hacienda had terug getrokken, om zich neer te vlijen in de welkome rust die in de keerkrings-streken algemeen den naam draagt van siesta (middagslaapje).
Op korten afstand nochtans van het plekje, waar dona Clara kalm
en met een zoeten glimlach op de lippen wiegde in haar hangende
bed, ritselden lichte voetstappen, eerst bijna onmerkbaar, maar die
allengs zich duidelijker lieten hooren, en er verscheen een man.
Die man was Shaw, de jongste zoon van den Squatter.
De jongman naderde hijgend ; het middagzweet droppelde langs
zijne zonbruine wangen.
Aan den ingang van het boschje bleef hij staan en wierp een verstolen blik naar de hangmat.
»Daar is zij!" murmelde hij zacht maar hartstochtelijk' »zij slaapt!"
Toen boog hij de knieën op het mulle zand en bleef het slapende
meisje een poos zwijgend en bevend bewonderen.
Zoo verliepen er eenige minuten ; zijn starende blik onafgewend
op de schoone slaapster gericht, had een zonderlinge uitdrukking;
eindelijk zuchtte hij diep, ontrukte zich met geweld aan zijne droomende bespiegelingen, stond tegen wil en dank op en prevelde met
eene nauwelijks hoorbare stem :
»Ik moet weg 1 . 0! als zij eens ontwaakte . . Helaas ! zij zal
nooit weten hoezeer ik haar bemin!"
Hij plukte een bloesem van den oranjeboom en wierp dien het
meisje ongemerkt in den schoot ; toen verwijderde hij zich, maar keerde
onmiddellijk terug en greep met zenuwachtig sidderende hand de
rebozo (sluier) van dona Clara die buiten het rustbed afhing, drukte
het uiterste eind aan zijne lippen en sprak met eene gesmoorde stem
bevend van ontroering :
»Die heeft hare haren aangeraakt 1 .
Daarop stormde hij het priëel uit, vluchtte dwars door de huerta
en verdween.
Hij had in de verte voetstappen hooren naderen. Werkelijk trad,
eenige sekonden na zijn vertrek, don Miguel het priëel binnen.
»Kom ! op! op !" riep hij vroolijk, terwijl hij de hangmat schudde,
)>sta op, Slaapkopje ! is uwe siesta nog al niet uit?"
Dona Clara sloeg de oocren op en glimlachte.
»Ik slaap niet meer, vader," zeide zij.
»Zoo veel te beter," riep hij »Wij zullen zien."

" Die heeft hare haren aangeraakt
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Hij trad naderbij om haar te omhelzen.
Maar plotseling rees het meisje onstuimig overeind, als ware zij
uit een akeligen droom wakker geworden, en haar gelaat verbleekte
zichtbaar.
»Wat schort u ? wat is er gebeurd ?" riep de hacendero verschrikt.
Dona Clara wees naar den oranje bloesem.
»Wel ! wat zou dat," hervatte haar vader, »heeft die bloem iets
verschrikkelijks ? zij zal van den boom op uwe hangmat zijn gevallen
terwijl gij sliept."
Dona Clara schudde treurig van neen.
»Neen 1" zeide zij ; »reeds sedert verscheidene dagen als ik wakker
word, zie ik zulk een bloem op mij geworpen."
»Kom, loop heen, zottinnetje, het toeval alleen is er de schuld van,
niemand anders kan het gedaan hebben. Denk er niet langer om ;
gij zijt zoo bleek als de doad, kind, hoe kunt gij u zoo bang ma.
ken om een beuzeling? Buitendien, als gij zoo bevreesd zijt voor
bloemen, waarom neemt gij dan uwe siesta niet liever in de slaapkamer, dan hier in het diepste bosch weg te schuilen ?"
»Gij hebt gelijk, vader," zei do•aa Clara opgeruimd, terwijl zij hare
vrees reeds geheel scheen vergeten te zijn, »ik zal doen wat gij zegt."
»Dat zullen wij voor gezegd houden, laten wij er niet verder van
spreken; kom en kus mij nu maar."
Het bevallige kind vloog haar vader om den hals en bedekte hem
met hare kussen.
Zij gingen thans samen op een zooden bank in de schaduw der
oranjeboomen zitten, en verdiepten zich weldra in dat zoete gekeuvel,
dat alleen zij die het geluk hebben van kinderen te bezitten naar
waarde weten te schatten.
Onder deze bedrijven kwam er een peon (knecht).
,Wat komt gij hier doen?" vroeg don Miguel.
»Senorio," antwoordde de peon, »een krijgsman der Roodhuiden
is zoo even aan de hacienda gekomen en verlangt u te spreken."
»Kent gij hem?" hervatte don Miguel.
»0 ja, senorio, 't is Mookapec — Arends-veer — de Sachem der
Coras van de Rio-San-Pedro."
»Mookapec !" herhaalde de hacendero verwonderd. ,Wat reden kan
die hebben om bij mij te komen? Breng hem hier."
De peon ging heen, maar kwam na verloop van een paar minuten terug met Arends-veér.
Het opperhoofd was gekleed in den oorlogsdos der Sachems van
zijn volk.
Zijne haren waren met een slangenvel (crotale) doorvlochten en op
-

de kruin van het hoofd samengebonden ; in het midden stak een
adelaarsveer, het zinnebeeld van zijn naam; een ruime hemdrok of
kiel van gestreept katoen, en met een menigte bellen of rinkels bezet, hing hem los over de dijen, die tegen het steken der moskieten.
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beschermd werden door een korte broek van dezelfde stof; een paar
mocksens of sandalen van peccari-huid, met valsche parelen en egelpennen doorstikt, dienden hem tot laarzen ; aan de hielen waren
verscheidene wolvenstaarten vastgemaakt, het onderscheidingsteeken
der beroemde krijgslieden ; om zijn middel sloot zich een breede
gordel van elands-leder tot berging van zijn mes, zijne pijp en zijn.
medicijnenzak; om den hals droeg hij een keten van grauwe beerenklauwen en bisonstanden; eene prachtige robe uit een enkele sneeuwwitte bisonshuid, van binnen roodgeverfd, en onder de kin met een
zilveren haak gesloten, dekte zijne schouders en viel naar achteren
af als een mantel; in de rechterhand hield hij een waaier, bestaande'
uit een geheelen arendsvleugel, en in de linkerhand eene Amerikaansche buks.
Er was iets zonderbaar indrukwekkends en krijgshaftigs in de houding en in het gansche voorkomen van dezen echten zoon der wildernis.
Terwijl hij het boschje binnenkwam, boog hij met gratie voor dona.
Clara, en bleef toen onbewegelijk staan voor don Miguel.
De Mexicaan beschouwde hem met aandacht; er lag een uitdrukking van sombere zwaarmoedigheid over het anders zoo mannelijk
en sterk sprekend gelaat van den reusachtigen Indiaan.
»Ik heet mijn broeder welkom," zeide de hacendero; »waaraan hebik het genoegen van zijne komst te danken?"
Het opperhoofd wierp een zijdelingschen blik naar dona Clara.
Don Miguel begreep terstond wat hij meende, hij gaf zijne dochter een wenk om zich te verwijderen, en zij bleven alleen.
»Mijn broed; r kan nu spreken," zei de hacendero, »de ooren van,
een vriend zijn voor hem open."
»Ja, ik weet dat mijn vader goed is,' antwoordde de Sachem met
zijne gewone Indiaansche keelstem, »hij heeft zijne kinderen de Roodhuiden lief; 't is maar jammer dat al zijne broeders de Bleekgezich
ten hem niet gelijk zijn."
»Wat wil mijn broeder hiermede zeggen? heeft hij zich over iemand.
te beklagen?"
De Indiaan glimlachte treurig.
»Is er nog recht voor de Roodhuiden ?" riep hij, »de Indianen zijn
dieren, de groote Geest heeft hun geen ziel gegeven zoo als aan de
Bleekgezichten; het is geen misdaad hen te dooden !"
»Wat bedoelt gij, hoofdman, ik bid u spreek niet zoo raadselachtig ; verklaar mij, waarom hebt gij uw stam verlaten ? De Rio-San -Pedro ligt vrij ver van hier."
»Mookapec is alleen, zijn stam bestaat niet meer."
»Hoe dat ?"
'

»De Bleekgezichten zijn gekomen bij nacht, als jaguars zonder
moed ; zij hebben het dorp verbrand en al de inwoners vermoord,
vrouwen, kinderen en grijsaards."
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»0, dat is afschuwelijk," riep de hacendero met afgrijzen.
»Helaas!" hervatte de Sachem op een toon van bittere ironie, »de
haarschedels der Roodhuiden worden duur betaald!"
»Kent gij de mannen die dit verfoeielijk misdrijf hebben gepleegd !"
»Mookapec kent hen; hij zal zich wreken."
»Noem mij hun hoofd, zoo gij zijn naam weet ?"
»Dien weet ik. De Bleekgezichten noemen hem Roode-Ceder, en
de Indianen Menschen.verdelger 1"
»0, wat hem aangaat, zijt gij gewroken, hoofdman, want hij is
dood."
»Mijn vader bedriegt zich."
»Wat ! bedrieg ik mij ? Ik zelf heb hem gedood."
De Indiaan schudde het hoofd.
»De Roode-Ceder is sterk," zeide hij ; »het mes daar mijn vader
zich van bediend heeft was te kort; de Roode Ceder is gewond, maar
niet gevaarlijk, en binnen weinige dagen zal hij weder in staat zijn
cm de Indianen te dooden en te scalpeeren."
Dit bericht was verpletterend voor den hacendero.
De vijand van wien hij meende ontslagen te zijn, leefde nog; hij
zou dus een nieuwen en gevaarlijker strijd met hem te verduren hebben.
»Dat mijn vader op zijne hoede zij," veivolgde het opperhoofd, »de
Roode-Ceder heeft gezworen dat hij zich wreken zal."
»0, daar zal ik hem den tijd niet toe laten. Die man is een duivel, daar men de wereld zoo spoedig mogelijk van verlossen moet,
eer hij op nieuw de krachten krijgt om zijne moordenarijen te hervatten."
»Ik zal mijn vader in zijne wraak bijstaan."

»Ik zeg u dank, hoofdman, ik mag uw aanbod niet afwijzen, daar
ik misschien spoedig de hulp van al mijne vrienden noodig zal hebben. Maar gij, wat denkt gij intusschen te .doen?"
»Daar de Bleekgezichten mij verstooten hebben, keert de Arendsveer naar de woestijn teiug ; hij heeft vrienden onder de Cm-lunchen,
dat zijn de Roodhuiden, zij zullen hem met blijdschap ontvangen."
»Ik zal u niet pogen af te trekken van uw besluit, hoofdman, het
is billijk, en als gij later plannen van wraak jegens de blanken beraamt, hebben zij geen reden om zich te beklagen, zij zelven zijn
er de schuld van. Wanneer denkt mijn broeder te vertrekken?"
»Tegen zonsondergang."
»Blijf hier een dag uitrusten; morgen is het tijds genoeg om op
weg te gaan."
»Mookapec moet heden vertrekken."
»Doe dan zoo als gij goedvindt ; hebt gij een paard ?"
»Neen, maar bij de eerste manade i) zal ik er een vangen met
den lasso."
1) Troep wilde paarden.
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»Ik gedoog niet dat gij zoo heengaat; laat ik u een paard geven."
»Ik zeg u dank ; mijn vader is goed ; Mookapec zal het niet vergeten . .
»Kom meê, gij moot er zelf een uitkiezen."
»Ik heb mijn vader nog iets te zeggen."
»Spreek hoofdman, ik luister."
»Koutonepi, de blanke jager, heeft mij gelast mijn vader iets
belangrijks mede te deelen."
»Wat is dat ?"
»Mijn vader wordt door een groot gevaar bedreigd ; Koutonepi
wenscht mijn vader zoo spoedig mogelijk te zien, om hem in eigen
persoon te zeggen wat er van is."
»Goed, mijn broeder kan den jager zeggen dat ik morgen in het
kamp van den Donder-Eik kom, waar ik hem wachten zal tot zonsondergang."
»Ik zal de woorden mijns vaders getrouw aan den jager overbrengen," zei Mookapec met eene diepe buiging.
De .beide mannen gingen thans het prieel uit en begaven zich snel
naar de stallen der hacienda.
Don Miguel gaf aan Mookapec de vrije keus uit een aantal paarden, en toen hij den Sachem bezig zag met zijn dier naar Indiaansche
wijs op te tuigen, begaf hij zich naar zijne slaapkamer en liet zijn
zoon bij zich roepen. De jongman was van zijne wond volkomen hersteld. Zijn vader gaf hem kennis dat hij voor eenige dagen van huis
moest, en droeg hem het bestuur der hacienda op, hem aanbevelende om toch vooral de hoeve niet verlaten en zorgvuldig voor
zijne zuster te waken.
De jongman beloofde zijne bevelen stipt te zullen nakomen en
achtte zich gelukkig dat hij gedurende eenige dagen volkomen heer
en meester zou zijn. Na zijne dochter omhelsd en zijnen zoon de laatste
orders gegeven te hebben, ging don Miguel naar het patio (voorplein).
Intusschen vermaakte zich IVIookapec, met het heerlijke paard dat
hij had uitgekozen eenige kunstmatige wendingen en sprongen te
doen uitvoeren.
Don Miguel bewonderde een poos de behendigheid en gratie waarmede de Indiaan zijn paard wist te besturen, inderdaad kon deze,
wat gemak en stoutmoedigheid betreft, den besten Mexicaanscheit
pikeur een les geven. Daarop zette de hacendero zich in den zadel
en reden de beide mannen terstond in gestrekten draf naar de Paso
del Norte, welk dorp zij noodwendig door moesten, hetzij om in de
woestijn te komen of om het kamp van den Donder-Eik te bereiken.
Hun tocht geschiedde in de grootste stilte, beiden hielden zich met
hunne eigen gedachten bezig.
Op het oogenblik dat zij de Paso inreden, ging de zon aan den
gezichteinder schuil achter eene zee van rosachtige dampen, die een
onweder voorspelden voor den aanstaanden nacht.
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Aan den ingang van het dorp namen zij afscheid van elkander. De
Sachem vervolgde zijn weg naar de woestijn, terwijl don Miguel,
zooals wij bereids in ons eerste hoofdstuk gezien hebben, eerst den

volgenden morgen met het krieken van den dag vertrok, naar het
afgesproken punt in het kamp van den Donder-Eik, waar hij Koutonepi zou ontmoeten.
Hiermede eindigt onze vrij lange uitweiding of tusschenverhaal,
dat echter onvermijdelijk was tot recht verstand der gebeurtenissen
die volgen zullen, en alzoo hervatten wij den draad onzer geschiedenis, waar wij dien een poos hebben laten rusten.

XI.
EEN GESPREK.
, Valentin Guillois, dien wij den lezer reeds in een vorig werk leerden kennen 1) woonde, of om juister te spreken, zwierf sedert vijf
of zes jaren, in de onmetelijke wildernissen van Nieuw-Mexico en

Texas. Men had hem voor de eerste maal gezien in de omstreken
der Rio Puerco in gezelschap met een Araucaansch opperhoofd, beiden jacht makende op tijgers. Deze twee mannen waren bekend als
de stoutmoedigste jagers in het gansche grensland.
Van tijd tot tijd, wanneer zij een groote partij pelterijen, of liever dierenhuiden verzameld hadden, gingen zij die in de grensdorpen
verkoopen, om nieuwen voorraad van kruit en kogels op te doen,
benevens de onontbeerlijkste levensbehoeften, die de woestijn hun
niet verschaffen kon. Somwijlen verbonden zij zich voor acht of
voor veertien dagen met de voornaamste landhoevenaars, om voor
hen de wilde dieren te schieten die hunne gronden onveilig maakten
en hunne kudden verscheurden ; maar nauwlijks waren de leeuwen,
jaguars of coyotes verdelgd, en de premie gewonnen, of onze jagers
wierpen hun geweer over den schouder en vertrokken, zonder dat de
schitterendste beloften der hacenderos hen konden terughouden.
Niemand wist wie zij eigenlijk waren of waar zij van daan kwamen.
Valentin en zijn kameraad bewaarden omtrent de lotgevallen en,
levensomstandigheden, die tot hunne komst in deze streken aanleiding hadden gegeven, steeds hei diepste stilzwijgen.
Slechts eene enkele bijzonderheid had het geboorteland van Valentin — di 2 door zijn kameraad Koutonepi werd genoemd, hetgeen in
de taal der Aucas letterlijk de dappere beteekent verraden, namelijk het ridderkruis van het Legioen van Eer, dat hij nog altijd op
zijne borst droeg.
I) Het opperhoofd der Aucás

2

dl. hij denzelfden uitgever.
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De kloeke daden van allerlei aard door deze jagers uitgevoerd,
maakten het geliefkoosd ondeiwerp uit der gesprekken onder de inwoners aan de grenzen, bij avond aan den gezelligen haard, of bij
nacht rondom de bivak vuren in het kamp ; het aantal tijgers, cougouars en andere verscheurende dieren dcor hen gedood, was inder-

daad niet meer te tellen.
Het toeval had hen in aanraking gebracht met don Miguel de Zarate, onder omstandigheden van vrij zonderlingen aard, en sedert
dien tijd waren zij met hem onafgebroken op den besten voet van
verstandhouding gebleven.
In zekeren stormachtigen nacht namelijk. was don Miguel van een
gewissen dood gered, alleen door de geoefende hand en vasten blik
van Valentin, die het paard van den Mexicaan een kogel door den
kop joeg, op het oogenblik toen het door een bliksemstraal verschrikt
en op hol geraakt, naar geen stem of teugel meer luisterde en met
zijn berijder naar een diepe bergkloof rende, daar hij slechts weinige
ellen meer af was en ontwijfelbaar in te pletteren zou zijn gestort.
Van dat uur af had don Miguel zijn redder een eeuwige dankbaarheid gezworen.
Valentin en Curumilla waren de leer meesters zijner kinderen geworden en deze van hunnen kant hadden voor de jagers een innige
vriendschap opgevat.
Menigmaal had don Pablo niet Zijne twee vrienden belangrijke jachtpartijen in de prairiën gemaakt. Aan hen had hij de zekerheid van
zijn schot, Zijne behendigheid in het voeren van allerlei wapenen en
vooral Zijne bekwaamheid in het temmen en africhten van paarden
te danken.
Van zijn kant had don Miguel Zaiate \ oor de beide jagers geene
geheimen. Zij lazen in zijn hart als in een opengeslagen boek, en
waren de vertiouwdste deelgenooten van al Zijne plannen ; daar deze
ruwe maar eerlijke woudloopers voor zich zelven niets anders begeerden dan de onbei aalde vrijheid der wildernis.
Evenwel, ondanks de banden van vriendschap en sympathie die
deze verschillende personages zoo vast aaneenstrengelden, en in,
weerwil van het onbepaalde vertrouwen waarop hunne gemeenzaamheid rustte, hadden noch don Miguel noch Zijne kinderen ooit van
de jagers kunnen te weten komen wat er véör hunne komst in Mexico
niet hen gebeurd was.
Niet zoo zeer uit nieuwsgierigheid als wel uit belangstelling in alles
wat hen betrof, had don Miguel hetzij door een behendig woord of
eene gepaste wending van het gesprek, meei malen gepoogd zijne
vrienden tot meerdere vertrouwelijkheid te bewegen, maar Valentie
had deze pogingen altijd, met zijne gewone Fransche gemanierdheid
allerbeleeldst weten af te wijzen, zonder den Mexicaan door den,
schijn van wantrouwen te kwetsen of hem door zijn hardnekkig stil-

zwijgen boos te maken.
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Met Curumilla ging dit nog eenvoudiger. Deze wist zich steeds
achter de stoïsche onverschilligheid der Indianen te verschansen en
onder den dekmantel zijner gewone wooidkarigheid, weelde hij alle>
nieuwsgierige vragen af met een geheimzinnig hcofd.schudden zonder
een woord te antwoorden.
Eindelijk den vruchteloozen strijd moede, hadden de hacendero en
zijne familie opgehouden met langer te willen indringen in geheimen,
die hunne vrienden om, erzettelijk voor hen wilden verbergen. De
vriendschap was daarom echter niet bekoeld en altijd deed het don
Miguel groot genoegen als hij zijne vrienden weder ontmoeten mocht,
na eene langdurige afwezigheid bij hunne verre jagerstochten in de
prairiën, die hen soms maanden achtereen van de hacienda verwijdei d hielden.
Thans zat de Mexicaan met Valentin bij een groot vuur, terwijl
Curumilla bezig was om met zijn lange jachtmes de twee tijgers te
villen die, zoo als wij gezien hebben, don Miguel zoo Lehendig hadt
gedood, en indeidaad buitengewoon piachtige beesten waren.
»Wel! corntadre," zei don Miguel lachende, »wat zijt gij lang weg
gebleven, ik begon mijn geduld reeds te verliezen, en dacht waarlijk dat gij de samenkomst vergeten waart die gij zelf mij hier hadt
aangewezen."
»Ik vergeet nooit iets, dat weet gij," antwoordde Valentin ernstig;
»ik kon niet eerder komen, omdat de afstand van mijn jacal naar dit
kamp zoo groot is."
»Ik zou u niet gaarne een verwijt toevoegen, vriend, maar ik moet
u desniettemin bekennen dat het vooruitzicht om den nacht in dit
bosch geheel alleen door te brengen, mij maar half aanstond, en dat,
zoo gij voor zorsondergang niet verschenen waart, ik bepaald vertrokken zou zijn."
»Dan hadt gij zeer verkeerd gedaan, don Miguel; wat ik u te zeggen heb is voor u van het hoogste gewicht, zoodat, als ik het u
niet had kunnen mededeelen, de gevolgen niet te berekenen zouden
geweest zijn."
»Gij maakt mij inderdaad ongerust, vriend."
»Ik zal mij nader verklaren ; laat ik u ‘ooreeist zeggen dat gij'
eenige dagen geleden een grooten misslag hebt begaan, welks gevolgen u met ernstige gevaren bedreigen."
»Welke misslag ?"
»ik zeg één, maar ik had liever moeten zeggen twee."
»Ik zal met mijn antwoord wachten," zei don Miguel min of
meer ongeduldig, »totdat gij duidelijk gelieft te spieken."
»Gij hebt geschil gehad met een Nooid Amelikaanschen bandiet."
»Met de Roode-Ceder.'
»Ja ; en toen hij zoo goed als in uwe macht was, hebt gij hem
laten ontsnappen, in plaats van hem koelbloedig te dooden."
»Dat beken ik, ik deed verkeerd; maar kon ik het helpen, dat.
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de schelm zoo taai van leven is als een alligator ? Stel u echtergerust, als hij ooit weer in mijne handen komt zweer ik u dat hij
mij niet ontsnappen zal."
»Intusschen is hij ontsnapt, zie daar uw misslag."
»Hoedat ?"
»Gij zult het hooren. Die man is een slechte kerel, het schuim

der Vereenigde Staten, zooals er sinds eenige jaren maar al te veel
op onze grenzen zwerven; hoe het hem gelukt is uw agent te
New-York te misleiden weet ik niet, maar hij heeft diens vertrouwen zoo volkomen weten te winnen, dat hij hem al uw geheime
plannen heeft medegedeeld."
»Dat heeft hij mij zelf gezegd."
»Zeer goed. En toen hebt gij hem een dolksteek gegeven ?"
»Ja, en hem tegelijk de klauwen gekort door hem de brieven
te ontnemen die hij bezat en die mij in gevaar konden brengen."
»Gij vergist u, de schurk is veel te doortrapt om zich niet op
iedere kans van verraad voor te bereiden : hij had nog een brief, de
gewichtigste en de gevaarlijkste van allen, dien hebt gij hem niet
ontnomen."
»Ik heb er drie in mijn bezit."
»Ja, maar hij had er vier ; en daar de vierde hem meer waard
was dan al de anderen samen, droeg hij dien steeds aan een stalen
ketting om zijn hals bij zich ; dien brief hadt gij op zijne borst
moeten zoeken."
»Maar welk belang steekt er in een brief dien ik mij niet kan herinneren ooit geschreven te hebben, dat gij er zooveel gewicht aan
hecht."
»Die brief is niets minder, dan het tusschen u, generaal Ibanez
en Mr. Wood gesloten en door u drieën onderteekend traktaat."
»Con mil demonios!" riep de hacendero verschrikt, »dan ben ik
verloren ; want zoo de kerel werkelijk dat stuk in handen heeft, zal
hij er ongetwijfeld gebruik van maken om zich aan mij te wreken."
»Er is niets voor u verloren zoo lang er nog een hart in uw boezem klopt, don Miguel ; de zaak is kritiek, dat beken ik, maar ik
heb mij wel eens uit erger omstandigheden gered dan die waarin gij
u thans bevindt."
»Wat moet ik doen ?"
»De Roode-Ceder is sedert twee dagen weder op de been ; zijne
eerste zorg, zoodra hij weder kon paardrijden, was om zich naar
Santa-Fé, de hoofdstad van Nieuw-Mexico, te begeven en u aan te klagen bij den gouverneur ; dat gedrag kan u geenszins verwonderen
in zulk een man."
»Dan heb ik niets meer te doen dan zoo spoedig mogelijk te vluchten."
»Niet zoo voorbarig : in het hart van ieder mensch schuilt, als lokaas
voor den duivel, ten minste de kiem van één der zeven hoofdzonden.
»Waar dwaalt gij heen ?"
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»Dat zult gij zien ; gelukkig voor ons heeft de Roode- Ceder de sterk
ontwikkelde kiem van alle zeven in zijn halt, inzonderheid is de geldgierigheid bij hem in den hoogsten graad ontwikkeld.'
»En dan ?"
»En dan is dit gebeurd ; Onze man heeft u aan de regeering aangeklaagd als samenzweerder enz. maar hij was zoo dwaas niet om
terstond het bewijs af te geven dat bij tot steun zijner aanklacht in
handen had ; en toen de gouverneur-generaal Isturitz hem dit bewijs
vroeg, heeft hij geantwoord dat hij bereid was om het af te leveren, maar tegen een som van honderdduizend piasters in goud.'»Ah !" riep de hacendero ruimer adem halende, »en wat heeft
Isturitz gezegd ?"
,»De generaal is een uwer bitterste vijanden, dat is zeker ; het
zon hem veel genoegen doen u te kunnen laten fusilleeren."
»Inderdaad."
»fa, maar toch kwam hem de som, zoo als zij werkelijk is, buitensporig hoog voor, des te meer nog daar hij die geheel uit zijn eigen
kas zou moeten lichten, want het gouvernement laat zich met zulke
handelingen niet in."
»En wat heeft toen de Roode-Ceder gedaan ?"
»Hij heeft de zaak niet als mislukt beschouwd, maar integendeel
aan den generaal gezegd dat hij hem acht dagen tijd gaf om zich
te bedenken en is daarop rustig het Cabildo uitgegaan."
»Hm ! en op welken dag heeft hij dit voorstel bij generaal Isturitz gedaan ?"
»Gisteren ochtend ; zoodat gij voor u nog zes dagen hebt om te
handelen."
»Zes dagen, dat is kort genoeg."
»Kort riep de Franschman de schouders ophalende, op eene manier zoo koddig dat wij niet zullen wagen die te beschrijven ; »in
mijn land . ."
»Ja, maar gij zijt ook Franso'hen !"
»Dat 's waar ; maar gij hebt wel driemaal zoovee! tijd als wij ooit
zouden behoeven ! Intusschen, zonder gekheid, gij zijt iemand van
ongewonen ijver en voortvarendheid, gij beoogt inderdaad het welzijn
van uw land, laat u dus niet door den eersten tegenspoed ter neer
slaan ; wie weet ? misschien zal alles beter gaan dan gij denkt."
»Ach ! lieve vriend, ik ben alleen ; generaal Ibanez, de eenige die
mij in deze zaak met kracht zou kunnen ondersteunen, is vijftig
mijlen ver van hier : wat kan ik doen ? Niets."
»Alles. Ik heb uwe tegenwerping vooruitgezien ; Arends-veer, de
Sachem der Coras, is door mij naar Ibanez gezonden : gij weet hoe
snel de Indianen reizen, binnen weinige uren zal hij met den generaal hier zijn, daar ben ik zeker van."
Don Miguel keek den jager aan met eene mengeling van bewon,

dering en eerbied.
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»Hebt gij dat gedaan, vriend ?'' riep hij, hem met warmte de hand
drukkende.
»Pardi," antwoordde Valentin vroolijk, »ik heb nog iets anders gedaan, dat vrij wat meer beteekent ; als het oogenblik daar is, zal
ik het u zeggen, maar laten wij geen tijd verliezen, wat denkt gij
intusschen te doen ?"
»Doortasten."

»Goed, zoo hoor ik u gaarne spreken."
»Ja, maar ik moet mij eerst met den generaal kunnen verstaan."
»Dat is zoo, maar dat maakt het minste bezwaar uit," antwoordde
Valentin, terwijl hij naar de lucht keek om den stand der sterren
waar te nemen ; »het is omtrent acht uren, de Arends-veer en degeen
dien hij met zich voert, bevinden zich tegen middernacht aan den
ingang der Canon del Buitre ; wij hebben nog vier uren voor ons,
dat is meer dan wij behoeven, daar wij slechts tien mijlen hebben af
te leggen."
»Voort, voort dan," riep don Miguel met drift.
»Een oogenblik nog, wij hebben zoo groote haast niet ; stel u gerust, wij komen tijds genoeg."
Thans wendde hij zich tot Curumilla en sprak met hem een paar
-woorden in het Araucaansch, die de hacendero niet verstond.
De Indiaan stond op zonder te antwoorden, en verdween in het
dichtste van het bosch.
»Zoo als gij weet," hervatte Valentin, »ben ik steeds gewoon te
voet te reizen ; evenwel, in zulke omstandigheden als de tegenwoordige zijn de oogenblikken te kostbaar om er een van te verliezen,
ik heb mij dus van twee paarden voorzien."
»Gij denkt aan alles, vriend."
»Ja, als het mijne vrienden geldt die ik lief heb," antwoordde
Valentin met een zucht, terwijl hij zich het verledene scheen te herinneren.
Er volgde een poos stilte en de beide mannen wisselden verder
geen woord.
Na verloop van een kwartieruurs omtrent, hoorde men eenig gedruisch in de struiken ; de takken werden uit elkander geschoven en
Curumilla trad het kamp binnen, twee opgetuigde paarden aan de
hand leidende.
Deze edele dieren, een paar nauwelijks getemde mustangs (wilde
paarden) geleken volmaakt naar de paarden der Apachen waarmede
zij gewoonlijk de grenzen afloopen ; zij waren letterlijk met arendsveeren, valsche parelen en gekleurde linten bedekt ; lange roode en
witte strepen, op de wijs der Perzen en Chineezen geschakeerd,
voltooiden hunne vermomming en maakten hen schier geheel onkenbaar.
»In den zadel !" riep don Miguel, zoodra hij hen gewaar werd,
.»het is hoog tijd."
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»Nog een woordje," zei Valentin.
»Spreek."

»Gij hebt nog altijd als kapellaan, zekeren monnik in dienst, met
name Fray Ambrosio, niet waar ?''
»Ja.'

»Neem u in acht voor dien man, hij is een schurk."
»Zoudt gij dat denken ?"
»Ik weet het zeker."
»Goed : ik zal het onthouden."
»Gij zult er wel aan doen. Nu op weg," vervolgde Valentin, terwijl
hij zijn paard met kracht de sporen liet voelen.
En de drie ruiters schoten voorwaarts in de duisternis met de
snelheid van een wervelwind.

XII.
EL MESON.
Op den dag waarmede dit hoofdstuk begint, bood het dorp Paso
del Norte een buitengewoon schouwspel. Al de klokken luidden om
het hardst ; het derde eeuwfeest der grondvesting van deze plaats
werd plechtig gevierd. De bevolking van Paso, ofschoon, sedert de
onafhankelijkverklaring van Mexico sterk verminderd, stroomde naar
de kerken, die schitterden van al het goud en zilver.
De huizen waren rijkelijk met vlaggen en draperiën versierd en de
straten met bloemen bestrooid.
Tegen den avond begaven de inwoners, die de tropische zon gedurende een groot gedeelte van den dag in hunne huizen, had opgesloten gehouden, zich in grooten getale naar buiten, om de geurige
woestijnkoelte in te ademen en hunne smachtende longen een weinig
met versche lucht te verfrisschen.
De poblacion (het volk) dat eenige uren vroeger geheel uitgestorven scheen, begon eensklaps te herleven ; het gejuich en gelach
liet zich weder hooren ; de publieke wandelingen werden door de
menigte ingenomen ; binnen weinige minuten waren de mesons (herbergen) met lediggangers gevuld, die er mezcal en pulque begonnen
te drinken, onder het rooken hunner papelltos en het geruisch der
jarabes en der vihuelas (fluiten en violen).
In een onaanzienlijk huis, als de meeste anderen, van adobes (ongebakken klei) gebouwd en met kalk aangestreken, staande op den
hoek der Plaza Mayor en der Calle de la Merced, zaten twintig of
vijf en twintig personen, te spelen of te drinken. Aan de veer op
hunne hoeden en aan hunne brutaal opgestreken knevels, maar vooral
aan de lange sleepsabels met gepolijst ijzeren gevest, die zij op zijde

64

DE GIDS DER PRAIRIEN.

hadden, waren zij terstond gemakkelijk te herkennen als avonturiers
en standjesmakers. Zij dronken aguardiente (brandewijn) en pulque
als water, en speelden kaart, schreeuwden als doove lieden en keven
als kemphanen, vloekten als heidens en dreigden ieder oogenblik
om van leer te trekken.
In een hoek van de zaal waar dit luidruchtig gezelschap zich bevond, zaten twee onbekende mannen aan een kleine tafel tegenover
elkander ; zij schenen in diepe gedachten verzonken en lieten den
blik verstrooid rondweiden, zonder hunne bekers te ledigen, die reeds
meer dan een uur gevuld voor hen stonden.
Deze twee mannen vormden samen het grootste contrast.
Beiden waren nog jong. De eene, hoogstens vijf en twintig jaar
oud, had een van die openhartige, eerlijke en krachtvolle gezichten
welke terstond innemen en eerbied wekken.
Zijn bleek voorhoofd en dof blanke gelaat, door een breede lijst
van zware golvende zwarte lokken omgeven, zijne volle, groote, met
fraai gewelfde wenkbrauwen bekroonde oogen, zijn zuiver geteekende
met beweeglijke vleugels voorziene neus, zijn vrij groote mond, met
eene oubbele rij tanden bezet van het schitterendste wit, en met
een fijnen bruinen knevel gedekt, kortom, alles droeg een stempel van
zekere edelheid, die nog sterker uitkwam door den stijven, om niet te
zeggen gemeenen vorm van zijn kostuum.
Hij droeg de bekende kleeding der woudloopers, namelijk de Canadeesche mitasse (of pantalon) nauwsluitend aan de heupen, en tot
aan de enkels reikende ; een paar koeherderslaarzen van dassenvel
onder de knie vastgemaakt, een kort buisje en een zarape of mantel
van wit met harde kleuren gestreept katoen.
Zijn groote stroohoed lag voor hem op de tafel onder het bereik
zijner hand, naast een Amerikaansch geweer en een paar pistolen met
dubbelen loop ; aan zijn linkerzijde hing een machete of hartsvanger,
en de steel van een lang mes stak uit de kap van zijn rechter laars.
Zijn kameraad, die over hem zat, was klein en gezet van postuur,
maar zijne goed geproportioneerde leden en sterk uitkomerde spieren gaven ongewone kracht te kennen ; zijn gelaat, dat alles behalve
eene hooge geboorte verried, had een zweem van lichtzinnigheid en
spotzucht, die echter somwijlen plotseling verdween, om plaats te
maken voor zekeren zielenadel, wanneer hij onder den indruk van
een of ander sterke gemoedsbeweging de wenkbrauwen fronste en
zijn overigens verscholen blik eensklaps schitterde van geestdrift of
verontwaardiging.
Hij droeg ongeveer hetzelfde kostuum als zijn kameraad, alleen
zijn smerige hoed en de verschoten kleuren van zijn buis, bewezen
dat hij er sinds lang mede in regen en wind of brandenden zonneschijn geloopen had en ze niet dikwijls vernieuwde.
Even als de straks door ons beschreven persoon was hij wel gewapend.
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Bij den eersten oogopslag zag men reeds dat deze twee personen
niet behoorden tot het Spaansch-Amerikaansche ras, hetgeen tevens
nader en ontwijfelbaar bleek uit hunne gevoerde gesprekken, daar
zij zich bedienden van het gewone min of meer verouderde Fransch
der Canadeezen.
»Zeg !" zoo begon de eerste terwijl hij zijn beker opnam en achteloos aan den mond bracht ; »alles wel ingezien, Harry, geloof ik dat
we wel zouden doen als wij hoe eer hoe liever te paard stegen en
vertrokken, in plaats van langer hier te blijven, in deze stinkende
kroeg onder dat gespuis van Gachupines, die hier snateren als kikkers
voor een onweersbui."
»Loop naar den duivel met uw ongeduld 1" antwoordde de tweede
min of meer kwaad, »kunnen we dan geen oogenblik uitrusten."
»Noem je dat een oogenblik, Harry ! we zitten hier reeds meer
dan een uur."
•
»Pardi ! die vind ik goed," lachte de andere, »denkt gij dan dat
alle zaken zich maar zoo uit de hand laten beslaan ?"
»Kort en goed dan, wat wil je en waar moet het heen ? want de
drommel zal mij halen of een grauwe beer mij den strot afbijten, als
ik er iets van begrijp. Sedert vijf jaren hebben wij nu samen gejaagd
en elkander broederlijk geholpen ; samen zijn wij uit Canada gegaan,

duizende mijlen ver tot hiertoe ; daarbij heb ik mij, zonder dat ik
zelfs weet waarom, aangewend, om mij in alles wat ons gemeenschappelijk belang aangaat, naar uw oordeel te gedragen ; het zou mij
dus niet spijten, al was het maar om de zeldzaamheid, dat ik eindelijk eens weten mocht waarom wij thans de prairie hebben verlaten,
waar wij het zoo goed hadden, en hier zijn gekomen waar het ons
zoo slecht bevalt."
»Hebt gij reden u te beklagen over het vertrouwen dat gij tot dusver in mij steldet ?"
»Dat zeg ik niet, Harry, de hemel beware mij ! Maar toch, ik
vind...
»Gij vindt het niet goed," viel de jongman hem in de rede, »laat
mij eens begaan, en als gij binnen drie maanden uw hoed niet
driemaal gevuld ziet met klinkklaar goud, ben ik een zot of een bedrieger."
Bij deze schitterende beloften, blonken de oogen van Dick, den
kleinsten der beide jagers, als twee sterren : hij zag zijn kameraad
aan met blijkbare verwondering.
»0 ! o !" riep hij half binnensmonds, »gaan we uit op een goudmijn?"
»Wat denkt gij !" riep de andere schouderophalend, »waarom zouden wij anders hier komen ? Maar stil daar komt onze man."
Werkelijk trad er op dit oogenblik iemand binnen.
Zoodra men hem zag, werd het in de meson plotseling doodstil ;
de avonturiers, die aan de tafeltjes speelden en vloekten, stonden
op als werden ze door onzichtbare springveren opgestooten, namen
'
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eerbiedig de gepluimde hoeden af en schaarden zich met neergeslagen oogen op eene rij om hem door te laten.
De binnenkomende bleef een poos onbeweeglijk op den drempel
staan, liet zijne blikken over de verzamelde gasten weiden en trad
toen naar de beide jagers daar wij zoo even van gesproken hebben.
Hij was gekleed als een kloosterling, zijn strak gelaat, met scherpe
diep geteekende trekken, vertoonde de echte type der Spaansche
monniken die Titiaan op zijne schilderijen zoo goed heeft weten weer
te geven. Dwars door de avonturiers heengaande, bood hij hun links en
rechts zijne wijde mouwen, die zij met eene eerbiedige buiging kusten.
Toen hij tot bij de jagers was doorgedrongen, wendde hij zich om.
»Zet uw spel gerust voort, mijne kinderen," zeide hij tot de aanwezigen, »laat ik u niet storen in uwe uitspanningen; ik kom mij
slechts weinige °ogenblikken onderhouden met deze caballeros."
De avonturiers lieten zich het bekomen verlof geen tweemaal
zeggen, zij keerden onstuimig naar hunne plaatsen terug, en het
schreeuwen en vloeken werd hervat met dezelfde hevigheid als te voren.
De monnik glimlachte, nam een butape (stoel) en ging tusschen
de twee jagers zitten, die hij met een uitvorschenden blik aankeek.
Deze hadden al de bijzonderheden van het voorafgaande tooneel
met een lachend gezicht aangezien, en zij lieten den monnik ongehinderd tusschen hen plaats nemen.
Zoodra hij gezeten was, vulde Harry hem een groot glas itu/pe,
en zette het schoteltje maisbladen en de tabak onder zijn bereik.
»Drink en rook, senor padre," zeide hij.
De monnik rolde, zonder de minste aanmerking te maken, een
cigarette, stak haar aan, nam het glas pulque en dronk het leeg
in een enkelen teug, ging toen met de ellebogen op de tafel liggen,
boog het hoofd voorwaarts en zei:
»Gij zijt prompt op uw tijd."
»Wij hebben meer dan een uur gewacht," mompelde Dick op een
toon van verwijt.
»Wat zegt een uur bij de eeuwigheid vergeleken?" antwoordde
de monnik glimlachend.
»Laten wij geen tijd meer verliezen," hervatte Harry; »wat komt
gij ons voorstellen?"
De monnik wierp een verdachten blik in het rond, — en zei
toen met een gedempte stem :
»Ik kan u, zoo gij wilt, binnen weinige dagen schatrijk maken."
»Wat moet er voor gedaan worden ?" vroeg Dick.
»Het fortuin dat ik u aanbied," hernam de monnik, »kan mij
persoonlijk al zeer weinig schelen, dat weet de hemel, en zoo ik
ooit verlang om het mij toe te eigenen, is het vooreerst omdat het
aan niemand toebehoort, en ten tweede omdat het mij in staat zal
stellen den nood dier dmzende armen te verlichten, die de kerk aan
mijne zorg heeft toevertrouwd.'
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»Dat begrijpt zich, senor padre," antwoordde Harry ernstig, »maar
'aten wij over al die bijzonderheden niet verder uitweiden; naar gij
mij eenige dagen geleden verteldet, hebt gij een rijke placer (goudmijn) ontdekt."
»Ik niet," riep de monnik met drift.
»Dat doet er niets toe, als het maar zoo is," antwoordde Dick.
»Met uw verlof, dat doet er zeer veel toe, ik zou de verantwoording van zulk eene ontdekking niet gaarne op mij nemen; als
men er verder naar zoeken gaat, kan zij, naar ik ineen, verscheidene menschen het leven kosten, en de kerk gruwt van bloed."
»Zeer goed ; gij wilt er dus alleen de baten van trekken?"
»Niet voor mij zelven."
»Voor uwe arme parochianen, zeer goed ; maar maken wij er een
-eind aan, als het wezen kan, onze tijd is te kostbaar om hier in
ijdele gesprekken te verspillen."
» VaIga me Dios!" riep de monnik, een kruis makende, »wat
zit u de drift van het Fransche bloed nog diep in de aderen. Hebt
toch een weinig geduld, ik zal mij nader verklaren."
»Dat is het eenige wat wij verlangen."
»Maar gij belooft mij vooraf
»Niets," viel Dick hem in de rede : »wij zijn vrije mannen, wij
zijn niet gewoon ons zoo los weg te verbinden, eer wij bepaald
weten wat men van ons vordert."
Harry bewees met een hoofdknik dat hij dit met zijn vriend volkomen eens was.
De monnik dronk nog een glas pulque en blies bij herhaling eenige
mondvollen rook uit zijn cigarette.
»Het zij dan zoo als gij verlangt," zeide hij, »gij zijt verschrikkelijke menschen. Zie hier waar het op neerkomt."
»Laat hooren."
»Een arme drommel van een gambusino (woudlooper) die ik weet
niet hoe in de woestijn verdwaald was, heeft ergens tusschen de
Rio Gilo en de Colorado, in eene woeste, door vulkanische uitbarstingen omgekeerde streek, de rijkste goudmijn ontdekt die men
zich verbeelden kan. Volgens zijn zeggen, puilt er het goud over
een smalle strook land van drie of vier mijlen lengte, letterlijk uit
den grond, in grooter of kleiner klompen, maar waarvan de meesten
voldoende zouden zijn om een man schatrijk te maken. De gambusino, door al deze schatten als bedwelmd, maar alleen en zonder
bijstand niet in staat om zich die toe te eigenen, heeft na het trotseeren van de grootste gevaren en moeielijkheden eindelijk de beschaafde wereld weten te bereiken. Slechts met de grootste inspanning en stoutmoedigheid is het hem gelukt om de tallooze vijanden
te ontkomen, die hem aan alle zijden bespiedden en omsingelden;
kortom, met Gods hulp is hij door duizend bezwaren en gevaren nog
"

.,gezond en ongedeerd te Paso gekomen."
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»Zeer goed," merkte Dick aan, »dat alles kan strikt genomen waar
zijn ; maar waarom hebt gij, in plaats van ons over een goudmijn
te spreken, daar gij even weinig van weet als wij, niet liever dien
gambusino hier medegebracht ? Hij zou ons bepaaldelijk hebben kunnen inlichten nopens hetgeen wij vooraf weten moeten, ingeval
dat wij genegen waren om u in het opsporen van dezen schat te
helpen."
»Helaas!" antwoordde de monnik, schijnheilig de oogen neerslaande,
»de ongelukkige heeft • van zijne ontdekking, die hij met zooveel
gevaar gedaan heeft, geen voordeel mogen trekken. Nauwelijks twee
dagen na zijne aankomst te Paso kreeg hij geschil met een anderen
gambusino en ontving daarbij een navajada (messteek) die hem binnen weinige uren den dood kostte."
»Zoo! maar," opperde Harry, »hoe hebt gij dan al die bijzonderheden kunnen te weten komen, senor padre ?"
»Dat ging zeer eenvoudig, mijn zoon : ik ben de man die hem in
zijne laatste oogenblikken heeft bijgestaan, en zijne arme ziel met den
hemel mocht verzoenen, en," vervolgde de monnik op een toon van
geveinsd Medelijden, »toen hij begreep dat zijn einde nabij en hij door
niets meer te redden was, heeft hij mij, uit erkentenis voor den
troost dien ik hem toedeelde, alles toevertrouwd wat ik u gezegd
heb en niet alleen het oord aangeduid waar de mijn gelegen is, maar
tot meerdere zekerheid, mij eene in 't ruwe op de plaats zelve geteekende kaart ter hand gesteld ; gij ziet dus dat wij in deze zaak
bijna niet kunnen mistasten."
»Ja, alles goed," zei Harry nadenkend, »maar waarom hebt gij u
niet liever eerst tot uwe eigen iandgenooten, de Mexicanen gewend, in plaats van onze hulp voor deze onderneming in te roepen ?"
»Omdat de Mexicanen menschen zijn die men niet vertrouwen
kan, en te meer nog, daar wij alvorens de goudmijn te bereiken, de
Apachen en de Comanchen zullen moeten bevechten, die deze streek
bewonen."
Op deze verklaring volgde tusschen de drie sprekers een tamelijk
lange stilte ; ieder verzonk in diepe gedachten over hetgeen hij gehoord had.
De monnik bespiedde met gluipende blikken welken indruk zijne
mededeeling op de jagers had te weeg gebracht, maar zijne hoop
werd bedrogen, op hun gelaat kwam geen de minste verandering.
Eindelijk nam Dick het woord op, en sprak met een blik van verstandhouding naar zijn kameraad, op gemelijken toon :
»Dat is alles zeer goed, maar zou het niet dwaas zijn te veronderstellen, dat twee mannen, al waren zij nog zoo dapper, zulk eene
onderneming kunnen wagen, in een onbekende landstreek en bevolkt met woeste Indianen-horden; daartoe heeft men ten minste vijftig onversaagde trouwe mannen noodig : zonder dat is het volstrekt
onmogelijk."
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»Gij hebt volkomen gelijk en daar heb ik wel degelijk aan gedacht;
gij krijgt een aantal stoutmoedige knapen onder uwe bevelen, die ik
met zorg heb uitgekozen, en ik zelf zal u vergezellen."
»Als gij dan maar niet te veel op ons hebt gerekend, dan zoudt
gij u deerlijk vergissen, want wij gaan niet mede," zei Harry
beslissend ; »wij zijn eerlijke en rechtschapen jagers, maar voor het
vak van gambusino zijn wij niet geschikt; als het ons ooit om een
onberekenbaar fortuin te doen was, zouden wij ons nooit laten aanwerven onder een bende goudzoekers."
»Ook dan niet, wanneer de Roode-Ceder zich aan het hoofd
der onderneming stelde en zelfs den troep aanvoerde ?" vroeg de
monnik met eene looze vleiende stem en een sluwen blik.
Harry sidderde onwillekeurig, een hoog rood overtoog zijne wangen en met eene door ontroering gebroken stem, riep hij uit :
»Hebt gij er hem dan van gesproken."
»Vraag liet hem zelf, daar is hij," antwoordde de monnik.
Werkelijk trad er op dit oogenblik iemand de meson binnen.
Harry boog verlegen het hoofd : Dick trommelde met zijn ponjaard op de tafel en floot tusschen zijne tanden.
Een moeielijk te verklaren glimlach speelde op de bleeke lippen
van den monnik.

XII I.
DE ROODE-CEDER.
Wij moeten hier in eene nadere beschrijving treden, en daarbij
misschien in een paar onvermijdelijke herhalingen vervallen, om den
man te leeren kennen, dien wij reeds vroeger aan onze lezers hebben voorgesteld, en die bestemd is om in ons verhaal zulk eene gewichtige rol te spelen.
De Roode-Ceder was meer dan zes Engelsche voeten lang ; zijn
groote hoofd, door een korten stevigen stierennek gedragen, rustte
op een paar breede vierkante schouders ; zijne knokkige leden waren met spieren gedekt zoo hard als kabels ; kortom, zijn gansche

figuur was een toonbeeld van dierlijke kracht in den hoogsten graad.
Eene muts van vossenbont, dicht over de ooren getrokken, liet
eenige vlokken grof ijzergrauw haar zichtbaar en zat hem diep in
de kleine ronde lichtgrijze oogen, die buitengewoon dicht bij elkander stonden ; zijn niet zeer lange neus was sterk gebogen, als de
bek van een roofvogel; zijn breede mond was nog rijkelijk van
spitse zuiverwitte tanden voorzien ; zijne sterk , vooruitspringende
wangbeenderen waren donkerrood, of liever violetkleurig, en het
onderste gedeelte van zijn gezicht verborg zich achter een zwaren
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zeer dichten baard van zwart kroeshaar, hier en daar met grijs doormengd.
Hij droeg een jachtkiel van gestreept katoen, boven de heup gesloten met een bruinlederen buikriem, waarin een koppel pistolen,
een bijl en een lang mes, een leggins, of broek, van hartsleer,
hier en daar met haar doorstikt, kwam hem tot aan de knieën,
Zijne beenen staken in een paar Indiaansche mocksens of halve laarzen, rijkelijk met valsche paarlen en rinkels versierd. Een weitasch
van dassenvel, die goed gevuld scheen, hing op zijn rechterheup.
In de hand hield hij een Amerikaansche met koperen spijkers
versierde buks.
Niemand wist wie de Roode-Ceder eigenlijk was of waar hij van
daan was gekomen.
Ongeveer twee jaren voor het tijdvak waarmede ons verhaal aanvangt, was hij onverwachts in het land verschenen, in gezelschap
eener reeds min of meer bejaarde vrouw, eene soort van megera,
van een zeer terugstootend manachtig voorkomen, eene beeldschoone
dochter van zeventien jaar en drie kloeke zonen, die hem te zeer
geleken om zijn vaderschap een °ogenblik in twijfel te trekken, en
wier ouderdom afwisselde tusschen de negentien en vierentwintig jaar.
De Roode-Ceder zelf scheen hoogstens vijf en vijftig te zijn; gelijk wij reeds vroeger gezegd hebben, noemde men hem ook Ouitchasta-Jouto (menscheneter), beide namen waren hem door de Indianen gegeven, wier onverzoenlijke vijand hij was en van welke hij
zich beroemde meer dan twee honderd gedood te hebben.
De oude vrouw heette Betsy, het meisje Ellen, de oudste zoon
Nathan, de tweede Sutter en de jongste Shaw.
Dit gezin had eene hut opgeslagen in het bosch, eenige mijlen van
Paso, en woonde geheel alleen te midden van eene wildernis, zonder
eenige betrekking met de inwoners van het dorp aan te knoopen, zoo,
min als met de andere trappers of woudloopers in zijne nabuurschap.
Het geheimzinnig karakter dezer onbekende lieden gaf tot vele vragen en geruchten aanleiding, maar allen bleven zonder antwoord of
nadere oplossing, en na verloop van twee jaar waren zij nog even
onbekend als op den eersten dag hunner komst.
Intusschen liepen er op hunne rekening allerlei sombere en raadselachtige verhalen rond en boezemden zij ook den Mexicanen een
onwillekeurigen haat en afschuw in ; zoo fluisterde men elkander toe
dat de oude Roode-Ceder en zijne drie zonen niets minder waren
dan zoogenaamde koppenschillers, een titel die hen in de publieke
schatting nog lager stelde dan de gewone bandieten der prairie, een
soort van roofdieren dat iedereen vreest en veracht.
De komst van den Roode-Ceder in de meson scheen voor hem
iets bijzonders, en de anders niet zeer schroomvallige gasten in de
gelagkamer traden plotseling met zekere teekenen van afschuw ter
Zijde om hem door te laten.
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De oude vrijbuiter stapte de zaal door met een trotschen blik ; een
verachtende glimlach plooide zich om zijne lippen toen hij den indruk bemerkte dien zijne komst bij de aanwezigen maakte, en zoo
naderde hij den monnik en zijne twee kameraden. Terwijl hij voor
hen trad, zette hij de kolf van zijn geweer ferm op den grond, legde de beide handen kruiselings op den tromp en wendde zich met
een loenschen blik tot den monnik.
»Voor den duivel ! hier ben ik nu, senor padre," zeide hij met eene
heesche stem, »wat moet gij nu van mij hebben ?"
Wel verre van over deze brutale toespraak kwaad te worden, keek
onze pater den kolossalen man vriendelijk aan, reikte hem de hand
en antwoordde met zekeren zwier :
»Ik heet u welkom, Roode-Ceder, wij wachten u reeds met ongeduld ; zet u naast mij op deze butaque, dan kunnen wij onder het
drinken van een glas pulque samen praten."
»Loop naar den duivel met uw vervloekte pulque ! Houdt gij mij
voor een halfwassen zwakkeling van uwe soort?" antwoordde de reus
terwijl hij zich op den stoel wierp die hem werd aangeboden, »geef
mij een glas brandewijn zoo sterk mogelijk ; gij moet niet denken
dat ik een kind ben."
Zonder een woord aan te merken stond de monnik op, trad naar
het buffet en kwam terug met een flesch sterken drank daar hij den
ouden Squatter een groot bierglas van inschonk.
Laatstgenoemde ledigde zijn glas in een enkelen teug, zette het
weder op tafel met een welluidend »hum !" en richtte toen blijkbaar
voldaan het woord tegen den monnik :
»Komaan ! de duivel schijnt toch zoo zwart niet als hij er wel uitziet, senor padre," begon hij, terwijl hij zich met de mouw over den
mond streek om zijn knevel af te vegen, »ik zie wel dat wij het
samen eens kunnen worden."
»Dat zal alleen van u afhangen, Roode-Ceder ; ziedaar twee dappere
Canadeesche jagers, die niets doen willen zonder uwe mede- werking."
De Hercules wierp de jonge lieden een zijdelingschen blik toe.
»Wel !" riep hij, rwat hebt gij met deze kinderen te maken ? Heb
ik u niet gezegd dat ik alleen met mijne drie zonen in staat was
om de placer te bereiken ?"
»Nu ja, gij zijt kloek en dapper genoeg, gij en uwe drie kinderen,
dat moet ik bekennen, maar ik twijfel toch of vier mannen, al
waren zij nog sterker dan gij, zulk een zware taak tot een goed
einde zouden brengen ; gij zult onderweg tallooze vijanden te bekampen hebben."
»Zooveel te beter ! hoe meer er zijn, hoe meer wij er dooden zullen," zeide hij met een boosaardigen lach.
»Senor padre, wat mij aangaat kan het mij weinig schelen . .."
begon Dick, maar hij zweeg plotseling stil, daar zijn kameraad hem
een zijdelingschen wenk gaf.
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»Wat kan u weinig schelen, aardige jongen ?" vroeg de reus spotachtig.
»Niets," antwoordde de jongman droogjes : »houd het er maar
voor, dat ik geen woord gezegd heb."
»Goed !" zei de Roode-Ceder, »zoo als gij verkiest ; op uwe gezondheid !"
En nu vulde hij zijn glas met het restant van de flesch.
»Laat ons hooren, senor padre, wat gij te zeggen hebt," zei
Harry, »maar eens en vooral zoo kort mogelijk en zonder omhaal
van woorden."
»Dat ben ik met u eens," zei de Roode-Ceder, »de menschen
moesten hun tijd niet verkwisten met babbelen."
»Zeer goed ; hoort dan wat ik u voorstel : de Roode-Ceder zal hier
binnen drie dagen, onder zijn kommando, dertig dappere mannen
vereenigen, en dan gaan wij onmiddellijk op weg om de goudmijn op
te sporen ; is dat naar uw genoegen ?"
»Hum !" riep de Roode-Ceder, »om de goudmijn op te sporen
moeten wij ten minste eerst weten in welken koers zij zoo wat te
vinden is, of ik geef er den duivel van om mij met die onderneming in te laten."
»Maak u deswege niet ongerust, Roode-Ceder, ik ga met u ; en
ik heb immers eene kaart van de plaats ?"
De kolossus schoot den monnik een vlammenden blik toe, maar
hij haastte zich om er den gloed van te temperen en de oogen neerslaande, zeide hij bedaard :
»Dat 's waar, ik dacht er niet om dat gij zelf mede gaat ; dus
wilt gij gedurende uwe afwezigheid uwe schapen in den steek laten ?"
»God zal voor hen waken."
»Nu, er zal zoo wat aan te doen zijn, of ik heb het mis ; enfin,
dat gaat mij niet aan ; alles is dus afgesproken, maar waarom hebt
gij mij toch eigenlijk in deze meson laten komen ?"
»Om u in kennis te brengen met deze twee jagers, die met ons
me'è zullen gaan."
»Met uw verlof," opperde Dick, »ik zie volstrekt niet in hoe ik u
hierbij van eenige dienst kan zijn ; mijne hulp en die van mijn kameraad kunt gij, dunkt mij, zeer wel missen."
»Wel verschooning !" antwoordde de monnik levendig, »ik heb
inzonderheid op u gerekend."
De Roode-Ceder was intusschen opgestaan.
»Begrijpt gij dat nog niet ?" riep hij, terwijl hij Dick met de ruwe
hand op den schouder sloeg ; »deze eerwaardige persoon, die niet geaarzeld heeft een mensch te vermoorden om hem het geheim van
zijn goudmijn te ontstelen, durft zich niet met mij alleen in de
prairie te wagen. Hij is bang dat ik hem dooden zal om hem op
mijne beurt het geheim te ontrukken, dat hij door eene misdaad
meester is geworden ; ha 1 ha 1 ha !"
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Hiermede keerde hij hem zonder omslag den rug toe.
»Kunt gij mij van zulke dingen verdenken, Roode-Ceder?" riep de
monnik.
»Denkt gij dat ik u niet door en door ken ?" hervatte de kolos ;
',maar dat gaat mij niet aan, doe wat gij wilt, ik laat u vrijheid
om te handelen naar eigen goedvinden."
»Hoe is 't, vertrekt gij reeds ?"
»Pardi ! wat zou ik hier langer doen ? Alles is tusschen ons afgesproken ; over drie dagen zullen dertig van de voortreffelijkste grensloopers onder mijn opzicht vereenigd zijn aan de Grauwe-Beeren-Kreek,
waar wij u zullen afwachten."
Na nog eens de schouders te hebben opgehaald, verwijderde hij
zich zonder te groeten of om te zien.
»Ik moet u bekennen," zei Dick, »dat die man een echt schelmengezicht heeft. Wat een afschuwelijk mensch."
»0 !" antwoordde de monnik met een zucht, »het uitwendige is
nog niets, men moet hem inwendig kennen."
»En waarom, als gij dit weet, laat gij u dan met hem in ?"
De monnik bloosde min of meer.
»Omdat ik niet anders kan 1" mompelde hij.
»Dat mag gelden voor u," hervatte Dick, »maar terwijl er niets
is dat mij of mijn vriend noodzaakt om met dien man in nadere betrekking
te komen, zult gij het moeten goedkeuren, senor padre, dat
••
wij
»Houd u stil, Dick !" riep Harry met drift, »gij weet niet wat gij
zegt. Wij zullen met u gaan, senor padre, gij kunt op ons rekenen
om u des noods te verdedigen, want ik geloof dat de Roode-Ceder
gelijk heeft."
»In welken zin ?"
»Ik begrijp dat gij uw leven niet weerloos in zijne handen durft
vertrouwen, en dat gij op ons gerekend hebt om u te verdedigen.
Is het zoo niet ?"
»Waartoe zou ik het langer ontveinzen ? Ja, ik ben bang voor
dien man, en ik wil mij niet aan zijne genade of ongenade overgeven."
»Stel u gerust, wij zullen er bij zijn, en op onze jagerstrouw ! hij
zal u geen haar krenken."
Bij deze edelmoedige verzekering kwam er op het gelaat van den
monnik een glans van genoegen.
»Ik dank u," zeide hij met warmte.
Het gedrag van Harry kwam Dick intusschen hoogst zonderling
voor ; maar hij kende de edele gevoelens en aangeboren eerlijkheid
van zijn kameraad te goed, en zonder verder te onderzoeken wat hem
in deze oogenblikken bewoog om dus te handelen, bepaalde hij
,zich bij een enkelen hoofdknik ten bewijze van toestemming.
»Weest verzekerd, caballeros," vervolgde de monnik, »dat ik u,
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als wij aan de goudmijn komen, een ruim aandeel zal geven van den
buit, en dat het u niet berouwen zal niet mij te zijn medegegaan."
»De financieele kant van de zaak is voor ons van weinig belang,"
antwoordde Harry, »mijn vriend en ik zijn vrije jagers die zich weinig om rijkdom bekommeren, daar deze ons veeleer een last dan een
bron van genot zoude zijn ; het is alleen uit nieuwsgierigheid en uit
zekere zucht om onbekende streken te bezoeken dat wij dezen tocht
met u zullen ondernemen."
»Welke ook de reden zijn mag die u mijne voorstellen doet aanvaarden," zei de monnik, »ik ben er u niet te minder dankbaar voor."
»Thans zij het ons vergund om afscheid van u te nemen," zeide
Harry, »wij houden ons aan onze afspraak en blijven ter uwer beschikking."
»Gaat, mijne heeren, ik zal u niet verder ophouden, daar ik weet
waar ik u in geval van nood vinden kan."
De jongelieden namen hunne hoeden, wierpen hun geweer over
schouder en gingen de herberg uit.
De monnik oogde hen na.
»0 !" mompelde hij, »ik geloof vast dat ik mij op hen gerust kan
verlaten ; zij hebben nog eenige droppels van dat eerlijke bloed in
hunne aderen, dat van geen verraad weet. Maar het zij zoo 't wil,"
vervolgde hij, »ik zal voor het mijne zorgen."
Na deze alleenspraak stond hij op en keek rond.
De zaal was vol gelukzoekers, die dronken, en rookten, en molde
(banco) speelden, en wier kra,chtvolle gestalten zonderling uitkwamen
in de schemering van het ruime vertrek, slechts hier en daar verlicht door een walmende lamp.
Na zijn plan een poos rijpelijk overwogen te hebben, sloeg de monnik met de gesloten vuist hard op de tafel, en riep met eene luide
nadrukkelijke stem
»Senores caballeros, hoort mij, als ik u verzoeken mag ; ik geloof
dat ik u een voordeelig aanbod te doen heb."
Al de aanwezigen keken op ; zij die zaten te spelen lieten een
oogenblik hunne kaarten en dobbelsteenen varen ; alleen de drinkers
behielden de glazen die zij in hunne hand hadden, maar allen naderden den monnik en groepeerden zich met groote belangstelling
en met alle blijken van nieuwsgierigheid rondom hem.
»Caballeros," vervolgde hij, »als ik mij niet vergis, zijn al de heeren
die ik hier om mij heen zie, min of meer de slachtoffers eener grillige fortuin."
De gelukzoekers, als automaten door een onzichtbaren draad in beweging gebracht, neigden met zonderlinge eenparigheid allen tegelijk
het hoofd ten blijke van toestemming.
»Zoo gij wilt," hervatte hij met een onmerkbaren glimlach, »neem
ik op mij om het ongelijk te herstellen dat zij u deed, of het verlorene ruimschoots te vergoeden."
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De avonturiers spitsten de ooren.
»Ga voort ! ga voort ! senor padre," riepen allen vol geestdrift.
»Wat moet er voor gedaan worden ?'' vroeg een kerel van allergemeenst uitzicht, die vooraan stond.
»Een krijgstocht dien ik binnen weinige dagen in Apacheria denk
te beproeven," antwoordde de monnik, »en daar ik uwe hulp voor
noodig heb."

Bij deze verklaring begon het eerste vuur der omstanders merkbaar te bekoelen ; de Comanchen en Apachen worden door de bewoners der Mexicaansche grenzen zeer gevreesd.
De monnik begreep dat hij een verkeerden indruk maakte, maar
zonder te laten blijken dat hij er iets van gemerkt had, hervatte hij
onmiddellijk : »Ik neem u daarvoor in dienst gedurende eene maand,
tegen vier harde piasters i) per dag."
Op dit heerlijk aanbod glinsterden de oogen der avonturiers van
verlangen ; de vrees maakte plaats voor hebzucht en zij juichten van
vreugd.
»Dat nemen wij aan, eerwaarde pater."
»Maar," hervatte de man die reeds gesproken had, »wij zouden
zoo gelukkig zijn, senor padre, als gij ons, eer wij op marsch gaan,
uw heilige benedictie wildet geven, en ons van onze dagelijksche
zonden zuiverdet, die wij mochten begaan hebben."
»Ja, ja," juilde de gansche vergadering, »als gij dat woudt doen,
zouden wij zeer gelukkig zijn.'
De monnik scheen na te denken, en de avonturiers stonden in
gespannen verwachting.
»Welaan, het zij zoo !" antwoordde hij eenige oogenblikken later ;
»alzoo het werk daar ik u toe roep in Gods oogen niet anders dan
verdienstelijk zijn kan, zal ik u mijn zegen geven en u van uwe zonden ontslaan."
Nu ontstond er in de zaal een oorverdoovend concert van juichen,
schreeuwen en stampvoeten, tot de monnik eindelijk stilte gebood,
en zoodra deze hersteld was, sprak hij op plechtigen toon :
»Mijne heeren caballeros, geef mij thans ieder uwen naam op,
zoodat ik u kan terug vinden wanneer ik u noodig zal hebben."
Daarop ging hij zitten en nu begon de formeele aanwerving der
avonturiers, die, te zamen met de mannen welke de Roode-Ceder
moest aanbrengen, de bende zouden uitmaken waarmede de monnik
de bewuste goudmijn dacht op te sporen.
Wij zullen den eerwaarden pater in de gelagkamer der meson
del Paso een poos alleen laten, om de twee Canadeesche jagers te.
volgen.
I) Een piaster staat gelijk met ƒ2,6o.

.
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XIV.
DE TWEE JAGERS.
Harry en Dick, de twee Canadeesche vrienden die wij in de meson
te Paso met Fray Ambrosio en de Roode-Ceder aan dezelfde tafel
hebben gezien, waren echter, wat hun zedelijk karakter betreft,
aan de beide laatstgenoemde personages zeer ongelijk.
Het waren eerlijke en stoutmoedige jagers, die hun leven grootendeels in de prairie hadden doorgebracht, en in de eenzaamheid der
onmetelijke wildernis een avontuurlijk maar onbezoedeld leven leidden, vrij van het zedenbederf en de vele ondeugden die het verkeer
in de steden vaak medebrengt, en die de kanker zijn der maatschappij.
Voor hen was het goud niets meer dan een gereed hulpmiddel om
de noodige voorwerpen aan te schaffen voor hun beroep als jagers
of bevervangers, zonder zich daarbij ooit te verbeelden dat het bezit
van een grooten schat van dit in hunne oogen zoo onbeduidende gele
metaal, in staat zou zijn om hun edeler en schooner genoegens te
geven dan die welke zij dagelijks volop genoten, onder den vrijen
hemel en bij het najagen der wilde dieren, op hunne verre tochten, onder
duizend dreigende gevaren, moedige daden en ongekende verrassingen.
Daarom was Dick niet weinig verwonderd toen hij zijn vriend met
zooveel drift het voorstel van den monnik zag aannemen, en zich
verbinden om een zoogenaamd placer te gaan zoeken, maar wat hem
nog meer verbaasde, was dat Harry niet eer had willen vertrekken
voordat hij hoorde dat de Roode-Ceder de onderneming zou besturen.
Wel is waar kon hij den Squatter geen bepaalde verwijtingen doen,
dank zij de voorzorg die deze gebruikte om zijn roofzuchtig en moorddadig leven te verbergen ; maar toch, de geheimzinnige houding die
hij aannam en de volstrekte afzondering in welke hij met zijne famiiie zich terugtrok, hadden hem onder zware verdenking gebracht
en als een onverlaat gebrandmerkt. Iedereen hield hem voor een
zoogenaamden koppenschiller of menschenjager' ofschoon niemand
openlijk de gruwzame feiten durfde verzekeren daar men hem heimelijk van beschuldigde.
Uit hoofde van deze algemeene verdenking onder welke de Squatter lag — eene verdenking die wij trouwens reeds in een vorig hoofdstuk gezien hebben, dat maar al te wel verdiend was, hadden al
de jagers en trappers aan de grenzen hem en zijne familie op den
index geplaatst en vermeed men niet alleen hun gezelschap maar
zelfs iedere aanraking met hen.
Dick kende het rechtschapen karakter en edele hart van zijn vriend
Harry bij ondervinding ; zijn gedrag in de tegenwoordige omstandigheden was hem dus geheel onverklaarbaar, en hij besloot daarom
met hem tot de vereischte opheldering te komen.
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Nauwelijks hadden zij de meson verlaten, waar Fray Ambrosio
inmiddels mannen van lossen zin en lichtvaardig besluit voor zijn gewaagde onderneming zocht aan te werven, of Dick nam zijn vrien d
in den arm en fluisterde hem met een uitvorschenden blik het volgende in 't oor :
»Het is nu vijf jaar, Harry, dat wij samen in de woestijn hebben
gejaagd, gewaakt en geslapen, tot hiertoe heb ik mij steeds door
u laten geleiden en u altijd vrijheid gelaten om voor ons gemeenschappelijk welzijn te zorgen ; maar heden avond komt uw gedrag mij zuo
onbegrijpelijk voor, dat ik in naam der vriendschap, die tot op dezen
dag zich nimmer verloochende, mij verplicht zie om u opheldering te
vragen over hetgeen er voor mijne oogen gebeurd is.''
»Waartoe zou dat dienen, vriend ? kent gij mij dan niet genoeg
om zeker te zijn dat ik nooit waag iets te beginnen dat niet volkomen
eerlijk is ?"
»Tot op heden avond ja, zou ik hierop gezworen hebben, Harry, opmijn woord van eer, ik zou het gezworen hebben."
»En thans ?" vroeg de jongman, terwijl hij stilstond en zijn vriend
in de oogen keek.
»Thans," antwoordde Dick met zekere aarzeling, »bij mijne ziel,
Harry, ik wil oprecht met u zijn, zooals een jager altijd wezen moet,
thans weet ik niet of ik het wel doen zou, neen, waarachtig ! ik weet
het niet."
»Wat gij mij daar zegt, Dick, doet mij waarlijk zeer ; gij noodzaakt mij om uw onbillijke verdenking op te heffen, en u een geheim toe te vertrouwen dat mij niet geheel toebehoort, en dat ik
u overigens voor niets ter wereld had willen mededeelen."
»Vergeef mij, Harry, maar ik ben overtuigd dat gij in mijne plaats
eveneens zoudt handelen ; wij zijn zeer ver buiten ons vaderland,
dat wij misschien nooit zullen wederzien ; onze belangen zijn, als in
een eerlijk vennootschap, solidair aan elkander verbonden ; onze daden moeten dus boven alle dubbelzinnigheid en redelijken twijfel verheven zijn."
»Ik zal aan uwe eischen voldoen, Dick, wat het mij ook koste,
ik erken de billijkheid uwer opmerking en ik begrijp hoe zeer mijne
gedrag van heden avond u heeft moeten ergeren en verdacht voorkomen ; ik gedoog niet dat tusschen ons de geringste wolk van verdenking besta en onze vriendschap bederve ; gij zult voldaan zijn.'
»Ik bedank u, Harry, wat gij mij zegt schuift mij een zware last
van het hart; ik verzeker u dat ik geen raad zou hebben geweten
als ik u had moeten verdenken, maar ik beken u dat de listige
.

woorden van den schijnheiligen monnik en de gedragingen van zijn
waardigen handlanger de Roode-Ceder mij schier buiten mij zelven hebben gebracht; zoo gij mij niet telkens gewenkt hadt te zwijgen, zou ik, zoo waar als ik leef, hun geducht de waarheid hebben
gezegd."

.
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»Gij hebt u zeer verstandig gedragen door het stilzwijgen te be
waren, vriend, wees verzekerd dat ik u daarvoor innig dankbaar ben;
weldra zult gij alles begrijpen en dan ben ik zeker dat gij mijne
handelwijze volkomen zult goedkeuren."
»Daar twijfel ik niet meer aan, Harry, en nu ik weet dat ik mij
vergist heb ben ik weder geheel opgeruimd."
Zoo pratende hadden de jagers ongemerkt doorgestapt met dien
gezwinden en luchtigen tred, zoo eigen aan lieden die gewoon zijn om
verre afstanden te voet af te leggen. Zij waren thans buiten het
dorp en bevonden zich reeds een eind ver in het open veld.
De verkwikkende geur van duizend bloemen vervulde de lucht, die
licht bewogen werd door den koelen avondwind.
De beide jagers marcheerden steeds verder.
»Waar gaan wij toch heen, Harry?" vroeg Dick ; »ik geloof dat
wij beter zouden doen met eenige uren rust te nemen, in plaats
van ons zonder reden en geheel doelloos te verrhoeien."
»Ik doe zelden iets zonder reden of doel, vriend, dat weet gij,"
antwoordde Harry, »laat u door mij geleiden, wij komen spoedig
waar wij wezen moeten."
»Doe zoo als gij goedvindt, vriend, ik zeg niets meer."
»Ik wil u intusschen wel mededeelen dat de Fransche jager Koutonepi, mij om zekere, mij onbekende redenen verzocht heeft Fray
Ambrosio niet uit het oog te verliezen; ziedaar de eerste reden die
mij bewogen heeft om heden avond dat mondgesprek met hem
te houden, ofschoon ik overigens zoo weinig om een goudmijn geef
als om een muskusrat."
»Koutonepi is de beste jager op onze grenzen, hij heeft ons dikwijls goede diensten bewezen, gij hebt dus welgedaan, Harry, met
aan zijn verzoek gevolg te geven.'
»Wat de tweede reden betreft van mijn gehouden gedrag, die zult
gij spoedig vernemen."
Deels pratende, deels mijmerende bereikten de jongelieden het
Bisons-dal, en stapten zij zonder verpoozen het bosch in, daar de
Squatter en zijne familie zich gevestigd hadden.
»Waar duivel moeten wij toch heen?" vroeg Dick ongeduldig.
»Houd u stil," antwoordde Harry, »wij zijn er nu haast."
In het bosch was het stikdonker, het dichte bladgewelf onder
hetwelk de twee wandelaars voorttrokken onderschepte volkomen het
zwakke schijnsel der maan, maar de beide jagers, sinds lang aan
nachtelijke wandelingen gewoon, vonden in dien doolhof van boomen
en lanen schier even gemakkelijk den weg als op den vollen middag.
Op zekere plaats komende waar de boomen minder dicht aan elkander stonden, en een soort van steeg vormden die het onzekere
maanlicht min of meer doorliet, bleef Harry staan en gaf hij zijn
kameraad een wenk om niet verder te gaan.

»Hier is het," zeide hij zacht, »doch daar het meisje dat zoo
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aanstonds komt, mij alleen verwacht en uwe tegenwoordigheid haar
wellicht zou doen schrikken, moet gij u achter dien lorkenboom
verbergen, en vooral niet te voorschijn komen eer ik u roep."
»Oho !" riep de jager lachend, »hebt gij mij misschien voor een
verliefde samenkomst medegenomen, Harry ?'
»Dat moet gij afwachten," antwoordde de andere lakoniek. »Verschuil u."
Dick, die van nieuwsgierigheid brandde, liet het zich geen tweemaal zeggen ; hij verdween achter den boom dien zijn vriend hem
had aangewezen, en achter welks dikken stam zich wel tien mannen
hadden kunnen verschuilen.
Nauwelijks was Harry alleen of hij bracht de vingers aan den mond
en bootste driemaal, kort achter elkander, het geschreeuw van een
katuil zoo bedriegelijk na, dat Dick zelf er door misleid werd en
onwillekeurig opkeek, als zocht hij den vogel in de bovenste takken van den boom daar hij onder stond.
Een oogenblik later liet zich een licht gedruisch in de struiken hooren
en verscheen er een slanke witte gedaante op den kruisweg.
Het was een meisje.
Dat meisje was Ellen.
Zij kwam snel op den jongman af.
»0 ! Harry, zijt gij daar !" riep zij vroolijk. »Goddank! ik was
bang dat gij niet meer komen zoudt, het is reeds laat."
»Neem mij niet kwalijk, Ellen ; gij hebt gelijk, maar ik heb al
het mogelijke gedaan om mij te haasten, het is mijn schuld niet
dat ik zoo laat kom."
»Gij zijt wel goed, Harry, dat gij u zooveel moeite geeft voor
mij ; hoe zal ik ti ooit de diensten vergelden die gij mij gedurig
bewijst?"
»0! spreek daar niet van; ik ben altijd gelukkig als ik iets doen
kan dat u aangenaam is."
»Helaas!" murmelde het meisje. »God weet dat ik zeer veel van
u houd, Harry."
De jongman zuchtte in stilte.
»Ik heb alles gedaan wat gij mij gevraagd hebt," zeide hij schielijk.
»Het is dus waar, dat mijn vader van hier vertrekken wil om nog
verder het land in te gaan?"
»Ja, Ellen, en naar afschuwelijke streken, onder wilde Indianen."
Het meisje huiverde van schrik.
»Weet gij niet waarom hij vertrekken wil?" vroeg zij.
»Ja, om een goudmijn te gaan zoeken."
»Helaas ! wie zal mij dan beschermen, wie zal mij voortaan verdedigen als wij op weg zijn ?"
»Ik, Ellen," riep de jager met drift, »heb ik u niet gezworen dat ik
u overal volgen zou ?"
»Dat is waar," zeide zij treurig, »maar waarom zoudt gij uw leven
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wagen op de verre reis die wij ondernemen zullen ? Neen Harry, blijf
gij hier, ik wil niet hebben dat gij medegaat. Zoo als ik mijn vader
hoorde zeggen, is de troep dien hij kommandeeren zal zeer talrijk,
wij hebben dus weinig van de Indianen te vreezen, terwijl gij, die u
altijd zult moeten verbergen, aan duizende gevaren blootstaat. Neen,
Harry, ik zal niet gedoogen dat gij rnedegaat."
»Laat ik u uit den droom helpen, Ellen, ik zal niet verplicht zijn
mij schuil te houden ; ik zal niet alleen zijn, ik behoor tot uw vaders bende."
»Is dat mogelijk, Harry," riep zij op een toon van blijde verrassing,
die den jongman deed ontroeren.
»Ik heb mij heden avond bij zijn troep laten aanwerven," zeide
hij.
»0 1" riep zij, »dan kunnen wij elkander dikwijls zien ?"
»Zooveel gij maar wilt, Ellen, zoo lang ik daar ben."
»0 1 nu wil ik hoe eer hoe liever van hier ; ik wou dat wij reeds
vertrokken waren."
»Dat zal spoedig genoeg gebeuren, stel u gerust ; ik weet zeker
dat wij over zeven of acht dagen op weg gaan.''
»Ik zeg u dank voor het goede nieuws dat gij mij brengt, Harry."
»Zijn uw vader en moeder nog altijd zoo hard voor u, Ellen ?"
»Ach hemel 1 wat zal ik u daarvan zeggen, dat blijft al zoo 't zelfde,
en toch is hun gedrag ten mijnen opzichte zeer zonderling : ik begrijp er niets van, zoo wonderlijk als het is, het eene °ogenblik
schijnen zij mij zeer lief te hebben ; mijn vader vooral, kan mij soms
vleien en kussen, en dan op eens, zonder dat ik weet waarom,
stoot hij mij ruw van zich af en ziet mij aan met een gezicht dat mij
doet beven."
»Dat is inderdaad vreemd, Ellen."
»Niet waar ? en dan is er nog iets dat ik volstrekt niet begrijp ?"
»Wat dan, Ellen ? kan ik het misschien verklaren ?"
»Zoo als gij weet is mijne geheele familie protestant ?"
»Ja."
»Welnu, en ik bdn Roomsch-katholiek."
»Dat is al zeer wonderlijk."
»Ik draag een klein goud kruis om mijn hals, en zoo dikwijls als
mijn vader of moeder dat kruis in de oogen blinkt worden zij boos,
dreigen zij mij te slaan en zeggen mij dat ik het bedekken moet,
kunt gij dit begrijpen, Harry ?"
»Neen, dat begrijp ik niet, Ellen ; maar hoor eens, laten wij dit
aan den tijd over, misschien zal die ons het raadsel oplossen dat
wij thans vergeefs zoeken te doorgronden."

»Och ja ! Uwe komst heeft mij voor langen tijd gelukkig gemaakt,
Harry, nu moet ik weer weg."
»Zoo spoedig reeds ?"
»Ik kan niet langer, vriend : geloof maar dat het mij even zeer
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spijt als u, maar mijn vader is nog niet terug, hij kan ieder oogenblik
thuis komen en als hij dan zag dat ik nog op was, weet ik niet wat
er gebeuren kon." Bij deze laatste woorden stak het meisje den jager
de fijn gevormde hand toe ; de Canadees bracht die hartstochtelijk
aan zijne lippen ; Ellen trok hare hand schielijk terug en sprong als
een verschrikte hinde het bosch in, waar zij weldra verdween, terwijl
zij den jongman een laatste afscheidswoord toeriep, dat 'hem van
vreugde deed trillen :
»Tot spoedig."
Harry bleef een geruimen tijd staan, met de blikken onafgewend
naar de plek gericht waar de bekoorlijke gestalte verdwenen was ;
eindelijk slaakte hij een zucht, wierp zijn buks over den schouder
en keerde terug alsof hij terstond door wou stappen.
Dick stond voor hem.
Harry was verrast : hij had niet meer om de tegenwoordigheid van
zijn vriend gedacht.
Deze begon te lachen.
»Nu begrijp ik uw gedrag, Harry," zeide hij, »ik moet u volkomen
gelijk geven, vriend ; verschoon mijne onbillijke verdenking, en reken
op mij in alles en voor altijd."
Harry drukte stilzwijgend de hand die zijn vriend hem toestak,
en zij stapten samen in haast terug naar het dorp Paso.
Aan den uitgang van het bosch kwamen zij een man voorbij, die
hen niet opmerkte.
Het was de Roode-Ceder.
Zoodra hij ver genoeg weg was, hield Harry zijn vriend staande
en wees hem den Squatter, wiens reuzengestalte zwart door het
bosch zweefde.
»Die man," zeide hij, zijn vriend met de hand op den schouder
kloppende, »draagt een vreeselijk geheim met zich om, maar ik heb
gezworen dat ik het ontdekken zal."

XV.
FRAY AMBROSIO.
Fray Ambrosio bleef een geruimen tijd in de zaal der meson, om
de namen op te teekenen der avonturiers, die zich in zijne bende
lieten aanwerven.
Het was reeds laat eer hij heenging om de hacienda de la Noria
te bereiken, maar hij was wel voldaan met zijn avondwerk en juichte
in stilte over de rijke verzameling bandieten, vagebonden en moordenaars die hij aan zijne onderneming verbonden had.
De monniken maken in Mexico eene bevoorrechte kaste uit, zij
DE GIDS DER PRAIRIEN.
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kunnen op ieder uur van den nacht gaan en komen waar zij willen,
zonder iets van de talrijke bandieten te vreezen te hebben, die alle
wegen en straten onveilig maken ; hun gewaad alleen boezemt een
eerbied in die hen tegen iedere beleedigmg vrijwaart, en hen beter
dan iets anders beschermt tegen gewelddadige aanranding.
Voor het overige moet de lezer reeds bespeurd hebben, dat Fray
Ambrosio de man niet was om de noodige voorzorg te verzuimen,
in een land waar men van de tien personen die men tegenkomt,

op negen schelmen kan rekenen, terwijl de tiende altijd nog twijfelachtig is.
Onze waardige kapellaan droeg onder zijn monnikspij een paar
dubbele pistolen, behoorlijk geladen en in zijn rechtermouw verborg
hij een lange navaja, zoo scherp als een scheermes en zoo spits als
een naald.
Zonder zich om de eenzaamheid te bekommeren die rondom hem
heerschte, besteeg de monnik zijn muilezel en reed bedaard naar de
hacienda de la Noria.
Het was ongeveer elf ure des avonds.
Terwijl Fray Ambrosio rustig .het smalle voetpad volgt dat hem
binnen twee uren naar de plaats zijner bestemming moet voeren,
zullen weinige regels genoegzaam zijn om onze lezers al de verdorvenheid te doen kennen van dezen man, die ongelukkigerwijs geroepen is om in den loop van ons verhaal een gewichtige rol te
spelen.
Op zekeren dag kwam er een gambusino of goudzoeker, die twee
jaar geleden het land was ingegaan, zonder dat iemand wist waarheen, en die zoo men dacht sedert lang door de Indianen in de
woestijn vermoord was, plotseling te Paso del Norte terug.
Die man, Joaquin geheeten, de broeder van Andres Garote, was
een avonturier van de slechtste soort en had ten minste een dozijn
cuchilladas (messteken) op zijn geweten, zoodat hij iedereen schrik
inboezemde, maar juist daardoor te Paso, ondanks zijne bekende misdrijven een soort van straffeloosheid genoot, daar hij overigens
zonder schroom bij elke voorkomende gelegenheid misbruik van
maakte.
Men zag de twee broeders samen de mesons en ventas van het

dorp. afloopen, van den morgen tot den avond drinkend of spelend,
terwijl zij hun gelag betaalden met stofgoud dat zij in dikke pennenschachten bij zich droegen, of met klompjes goud zooals het uit de
mijnen komt.
Weldra verspreidde zich te Paso het gerucht dat Joaquin een rijke
placer ontdekt had, en dat de verteringen die hij maakte, betaald
werden met de proefjes die hij had medegebracht.
De gambusino beantwoordde de nieuwsgierige vragen zijner vrienden, of liever zijner drinkebroeders, noch met ja, noch met neen :
hij knipoogde slechts of lachte geheimzinnig, en als men hem deed
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.opmerken dat hij op die wijs voortlevende, spoedig geruïneerd zou
zijn, haalde hij de schouders op en zei:
»Als ik niets meer heb, weet ik wel waar ik ander kan halen :"
,en zoo ging hij onbezorgd voort met al de vermaken te genieten,
die zulk een ellendig dorp als Paso kon opleveren.
Even als iedereen had ook Fray Ambrosio van de goudmijn gehoord, die men veronderstelde dat de gambusino ontdekt zou hebben, en zijn besluit stond onmiddellijk vast om het geheim van den
man meester te worden en hem, zoo mogelijk, zijne goede vondst
te ontrooven.
Dienzelfden avond zaten Joaquin en zijn broeder Andres volgens
gewoonte in de meson te drinken, onder een troep ruwe kerels van
dezelfde dubbelzinnige soort.
Fray Ambrosio zat aan een andere tafel alleen, met de handen
in de mouwen van zijn kleed verborgen, het hoofd voorover, en scheen
in ernstige gedachten verzonken, ofschoon hij met loerende blikken
al de bewegingen der gasten gadesloeg en geen hunner woorden hem
ontging.
Op eens kwam er een man binnen, luchtig op de beenen, met den
hoed op een oor, de hand op de heup, en een sigaar in den mond,
die hij den eerste den beste die hem in den weg trad in 't gezicht
wierp; hij ging recht tegenover Joaquin zitten, zonder hem een woord
toe te voegen, maar begon hem brutaal aan te staren met een uitdagenden blik, van tijd tot tijd de schouders ophalende, of lachend
meesmuilende bij ieder woord dat de gambusino sprak.
Joaquin was niet van de geduldigsten, en hij had spoedig gezien
dat deze persoon ruzie met hem zocht; daar hij over het geheel
moeds genoeg bezat en voor geen vijand, hij mocht mensch of duivel
zijn, uit den weg liep, trad hij stout naar hem toe, en hem op zijne
beurt brutaal in de oogen ziende, vroeg hij met zijn gezicht dicht
bij dat van den andere:
»Zoekt gij twist, Tomaso?''
»Waarom niet?" antwoordde Tomaso onbeschaamd, terwijl hij
zijn glas ledigde en met een smak weder op de tafel zette dat
het klonk.
»Ik ben uw man, wij zullen vechten, de wijze waarop laat ik aan
uwe beleefdheid."
»Bah !" riep Tomaso onverschillig ; »laten wij onze zaken niet ten
halve doen, wij zullen vechten met het volle mes."
»Met het volle mes, goed."
Bij hunne geschillen gaan de avonturiers inderdaad als verscheurende dieren te werk ; deze woeste bloeddorstige kerels doen niets
liever dan vechten, en leven als zij bloed zien.
De aangekondigde strijd bracht de gansche zaal in opstand en deed
de harten der leperos en bandieten, die zich rondom de beide kampvechters verdrongen, trillen van dierlijke vreugd ; de pret van den
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avond zou haar hoogste toppunt bereiken ; een der partijen zou ongetwijfeld moeten vallen, misschien beiden, het bloed zou dus rijkelijk vloeien ; men hoorde niets dan handklappen en trappelen, en
bravo roepen, kortom, de geestdrift onder de toeschouwers was algemeen.
Het mesvechten is de eenigste wijze van duelleeren die in Mexico
bestaat, maar is alleen onder de leperos en de lieden der laagste
klasse in gebruik. Dit duel heeft zijne vaste regels, van welke niemand mag afwijken. De messen die men daarbij gebruikt zijn gewoonlijk veertien á zestien duim lang, en men vecht, naar de zwaarte
der beleediging, op een, twee, drie, zes duim, of op de geheele lengte
van het lemmer. Deze duimen worden zorgvuldig op het lemmer gemerkt en de hand vat het mes op de aangeduide plaats.
Ditmaal was het een duel met de volle lengte, dus een vooraf berekende moord.
Met afschuwelijke koelbloedigheid en beleefdheid werd het gebruikelijk ceremonieel aangevangen en liet de chef der meson door de
toeschouwers in het midden der zaal een grooten kring formeeren,
binnen welken de twee kampioenen zich tegenover elkander plaatsten
op ongeveer zes passen afstand.
Er heerschte eene roerlooze stilte in de zaal, een oogenblik te voren
nog zoo vol leven en geweld ; ieder wachtte met belangstellende
nieuwsgierigheid den afloop van het gruwzame drama af.
Alleen Fray Ambrosio had zijne plaats niet verlaten. Hij zat onbeweeglijk en scheen niets te zien of te hooren van al wat er rondom hem gebeurde.
De beide kampvechters wikkelden de zarapes om den linkerarm
en zetten zich tegenover elkander schrap, met de beenen wijd vaneen, het lijf een weinig voorovergebogen, en de punt van 't mes, dat
zij in de rechterhand hielden, in rust op den linkerarm ; zoo stonden
zij elkander een poos met vlammende blikken aan te staren. Er verliepen eenige minuten, en ide twee kampioenen stonden nog altijd
roerloos.
Alle harten waren beklemd, aller borst haalde moeielijk adem.
Het was een tooneel, de stift van een Collot of Salvator Rosa
waardig: al die mannen met hunne verbrande gezichten, ruwe trekken en havelooze kleeding, een kring te zien maken rondom hunne
twee gezellen, gereed om elkander te vermoorden, in die berookte
zaal, bij het flauwe licht eener walmende lamp, dat het blauwe staal
der messen somber deed glinsteren ; terwijl daar ginds in een donkeren
hoek, bijna onzichtbaar door zijne zwarte monnikspij, Ambrosio verscholen zat met zijn onverbiddelijken blik en spotachtigen grijnslach,
als een bloedgierige tijger die op zijn prooi loerde.
Op eens kwam er beweging, en snel als een bliksemstraal schoten
de twee kampvechters op elkander los, onder het uiten van een
woest gebrul. De messen schitterden, men hoorde een scherp ge-

hij bleef onbeweeglijk liggen op den hobbeligen vloer der
meson. bladz. 85.
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kletter': en beiden deinsden terug als bij onderlinge afspraak. Joaquin
en Tomaso hadden elkander gelijktijdig denzelfden stoot toegebracht, die in de gemeene volkstaal quapo — de moedige --- genoemd wordt.
Beiden hadden eene lange snede over het aangezicht. De toeschouwers applaudisseerden als razenden bij dit heerlijk begin.
De tijgers hadden bloed geroken en werden meer en meer opgewonden.
»Een schoon gevecht ! een schoon gevecht!" klonk aan alle kanten
de bewonderende kreet.
intusschen, ofschoon afzichtelijk gewond en schier onkenbaar door
het bloed dat hun langs de wangen gudste, loerden de beide kampioenen op de eerste gelegenheid om elkander met voordeel aan te vallen.
Plotseling schoten zij vooruit. Voor ditmaal was het geen bloote
schermutseling, maar een ernstige kamp op leven en dood, zonder
genade.
Beiden hadden hun prooi beetgepakt en als twee kronkelende slangen rukten en sleurden zij elkander ; wederzijds iedere kans waarnemende om hun man te treffen of te doorsteken, onder ophitsende
kreten van woede of triomf.
De geestdrift der toeschouwers steeg ten top, zij schaterden, klap-ten in de handen en juilden om de strijders aan te vuren geen
kamp te geven. Eindelijk rolden de vijanden over den grond, elkander
steeds omstrengelende. Dit duurde eenige seconden, zonder dat ben
kon onderscheiden, wie overwinnaar of overwonnen was.
Plotseling stond een van de twee, afzichtelijk misvormd en rood
als een Indiaan op, en zwaaide zijn mes. Het was Joaquin.
Zijn broeder ijlde naar hem toe, om hem als overwinnaar te begroeten. Maar de gambusino wankelde, zonk in elkander en viel
flauw. Tomaso stond niet weder op; hij bleef onbeweeglijk liggen op
den hobbeligen vloer der meson.
Hij was dood.
Dit alles was zoo snel in zijn werk gegaan en de ontknooping zoo
onverwacht geweest, dat de toeschouwers stom van verbazing bleven staan.
Op eens kwam nu de pater, daar niemand om gedacht had te voorschijn, en trad midden in de zaal, een blik in het rond werpende die
allen de oogen deed neerslaan. »Verwijdert u 1" riep hij met eene
sombere stem ; »terwijl gij dit barbaarsche bedrijf hebt laten gebeuren, moet de priester zijn plicht doen om den duivel, zoo er nog
tijd voor is, eene christelijke ziel te ontrukken die sterven zal ;
gaat heen 1"
De vagebonden neigden het hoofd.
Na verloop van eenige minuten bleef de priester alleen met de

twee mannen, van welke de een reeds dood en de andere stervende was.
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Niemand had kunnen zeggen wat er in deze zaal was voorgevallen
maar toen een kwartier later de priester naar buiten trad, blonken
zijne oogen met een zonderlingen gloed.
Joaquin had den geest gegeven. Terwijl Fray Ambrosio de deur
opende om heen te gaan, stiet hij op een man die verschrikt terugdeinsde om hem door te laten.
Die man was Andres Garote.
Wat had hij gezien of gehoord, toen hij met zijn oog door het
sleutelgat keek, terwijl de monnik zijn broeder de biecht afnam ?
De avonturier vertrouwde aan niemand wat hij in dit veege kwar
tieruurs vernomen had.
De monnik lette niet op den man dien hij in de duisternis bijna,
omver liep.
Zie daar op welke wijs Ambrosio zich van het geheim van den
gambusino had meester gemaakt en hoe hij te weten kwam waar degoudmijn te vinden was.

XVI.
TWEE VERSCHILLENDE SCHURKEN.
Terwijl de lezer zich met recht ergeren mag over de rol door Fray
Ambrosio in het voorgaande hoofdstuk gespeeld, hervatten wij den
draad van ons verhaal en volgen den monnik, die na het gruwzaam
tooneel in de meson verlaten te hebben, wel voldaan naar de hacienda
terug reed.
De nacht was helder en kalm, geen ander geluid stoorde de stilte
der natuur, dan het dof gedruisch van den muilezel in sukkeldraf
op de ruwe keien van den weg, of nu en dan in de verte het korte
gekef der coyotes (wolven), die volgens hunne gewoonte in groote
troepen op het een of ander verdwaalde damhert jacht maakten.
Fray Ambrosio reed zacht voort, en dacht na over het gebeurde
van den avond, in zijn geest de waarschijnlijke voordeelen berekenende die zijn welberaamde plan in het vervolg zou opleveren.
Hij had de laatste huizen van het dorp ver achter zich en reed
voorzichtig een smal pad in, dat midden door een groot suikerveld
kronkelde ; reeds teekenden zich in de verte de hooge muren der hacienda zwart tegen den schemerenden horizon ; binnen twintig minuten hoopte hij het woonhuis te bereiken, toen zijn muilezel, die
tot hiertoe steeds rustig had doorgestapt, op eens de ooren opstak.
en pal staan bleef.
Zoo onverwachts in zijne overdenkingen gestoord, poogde de mon-.
nik te ontdekken wat hem belette zijn tocht te vervolgen.
Ongeveer tien passen van hem verwijderd, zag hij iemand midden
op het pad staan
,
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Fray Ambrosio was geen man die zich licht liet vervaard maken,
bovendien was hij goed gewapend. Hij greep een der 'pistolen die hij
onder zijn mantel verborgen had, haalde den haan over en maakte
zich gereed om den man te ondervragen die hem zoo stout den
doortocht versperde.
Deze echter, had den haan hooren overhalen, en achtte het raadzamer om zich terstond bekend te maken, liever dan de gevolgen af'
te wachten van eene ontmoeting die in zulke gevallen meestal onstuimig wordt.
»Heila !" riep hij met eene krachtige stem, »steek uw pistool weder
in uw gordel, Fray Ambrosio, het is mij alleen om een praatje te
doen."
»Diablor antwoordde de monnik, »het uur en de plaats zijn niet
bijzonder geschikt voor een vriendelijk gesprek, kameraad."
»De tijd behoort aan niemand, senor padre," hervatte de onbekende
ernstig, »ik ben genoodzaakt om te nemen wat ik er van krijgen
kan."
»Daar hebt gij gelijk in," zei de monnik, terwijl hij bedaard zijn
pistool weder in de rust bracht, zonder het nochtans onder zijn kleed
te bergen ; »wie zijt gij, compadre, en wat dringt u op dit uur om
met mij te praten ? zoudt gij misschien willen biechten :"
»Hebt gij mij dan nog niet herkend, Fray Ambrosio ? en moet ik
u mijn naam zeggen om u te doen weten wien gij voor hebt ?"
»Niet noodig, compadre, niet noodig ; maar wat duivel 1" riep de
monnik, »Roode-Ceder, hoe komt het dat ik u hier ontmoet ? welke
dringende zaken hebt gij mij te vertellen ?"
»Dat zult gij hooren, als gij voor een °ogenblik wilt afstijgen en
luisteren."
»Loop naar Sint Velten ! met uw gemaal, kunt ge mij dat niet even
goed morgen vertellen ? Het is diep in den nacht, mijn huis is nog
ver, en ik ben letterlijk dood moe."
»Bah ! gij kunt u op den rand van dien kuil nederzetten, waar gij
volkomen op uw gemak zult zijn ; buitendien, wat ik u heb voor te
stellen, kan geen uitstel lijden."
»Gij hebt mij dus een voorstel te doen ?"
»Ja."
»Waarover, als ik u vragen mag ?"
»Dam! over die zaak daar wij heden avond te Paso over gesproken hebben."
»Zoo ! maar ik dacht dat die tusschen ons beklonken was, en dat
gij mijn aanbod hadt aangenomen ?"
»Nog niet, nog niet, senor padre, dat zal van ons tegenwoordige
onderhoud afhangen, geloof mij dus en stap af ; gij kunt hier naast
mij zitten en wij zullen samen vertrouwelijk praten ; zonder dat komt
er niets van, daar geef ik u mijn woord op."
»De duivel hale zulke lieden die elk oogenblik van gedachten ver-
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anderen, en daar men nog minder staat op kan maken als op een
oude kazuifel !" bromde de monnik ontevreden, terwijl hij van zijn
muilezel afsteeg, dien hij aan een struik vastbond.

De Squatter hield zich alsof hij de kwade luim van den kapellaan
niet bemerkte, en liet hem stil begaan zonder een woord te spreken.
»Ziedaar, hier zit ik nu," hervatte de monnik, zoodra hij gezeten was : »ik weet inderdaad niet waarom ik zoo gedwee aan uwe
grillen toegeef."
»Wel, dat is omdat gij zeker zijt dat er uw belang in betrokken
is, anders deedt gij het niet."
»Waarom moeten wij hier in het open veld samen spreken, daar
wij het aan uw huis veel beter konden doen ?"
De Roode-Ceder schudde het hoofd.
»Neen," zeide hij, »voor hetgeen wij samen bespreken moeten
leent zich het open veld beter! Hier hebben wij niet te vreezen
voor luistervinken."
»Dat is waar. K.omaan, spreek op, ik luister."
»Hm ! zijt gij er inderdaad zoo erg op gesteld, dat ik de bende
zal kommandeeren ?"
»Volstrekt ja ; ik ken u sinds lang ; ik weet dat gij een ferme kerèl zijt en volkomen met de gebruiken der Indianen bekend, want,
als ik mij niet vergis, hebt gij het grootste deel van uw leven onder hen doorgebracht."
»Zwijgen wij thans van hetgeen ik gedaan heb ; op dit oogenblik
hebben wij het niet over mij, maar over u."
»Hoedat ?"
»Goed, goed, laat mij uitspreken; gij hebt mij noodig, mijn belang brengt dus mede dat ik mij zoo duur mogelijk laat betalen."
»Zoo !" mompelde de monnik met een grijns, »ik ben niet rijk,
compadre, dat weet gij zeer wel."
»Ja, ja, ik weet wel, vriend, zoodra gij eenige piasters of een
paar onsen goud bezit, dat gij ze dadelijk aan de monte verspeelt."
»Helaas in het spel was ik altijd ongelukkig."
»'t Is ook niet om geld dat ik u vragen wil."
»0, des te beter ; als gij maar niet om mijn beurs komt, zullen
wij elkaar gemakkelijk verstaan, compadre, spreek dan maar ronduit."
»Ik hoop inderdaad dat wij het gemakkelijk eens zullen worden,
te meer nog, daar de dienst die ik van u verwacht u weinig of geen
moeite zal kosten."
»Maak zooveel omwegen niet en kom ter zake, Roode-Ceder ;
met al die ingewikkelde phrasen en Indiaansche breedsprakigheid komen wij nooit aan het einde."
»Gij zult wel weten dat ik don Miguel Zarate een doodelijken haat
toedraag."
»Daar heb ik zoo iets van gehoord •, heeft hij u niet ergens een

dolk in de borst gestooten ?"
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»Ja, en de stoot was zoo grof, dat ik er bijna aan gestorven zou
zijn ; maar dank zij den duivel, ben ik het weer te boven gekomen,
na meer dan drie weken lang op mijn rug te hebben gelegen, als
een afgedankt paard ; ik wil mij wreken."
»Ik kan niet anders dan u gelijk geven, de duivel zal mij halen,
als ik, in uwe plaats zijnde, niet hetzelfde deed."
»Niet waar ?"
»Zonder twijfel."
»Maar in dat geval reken ik op uwe hulp."
»Hm ! dat is een teere zaak ; ik heb mij over don Miguel in het
minste niet te beklagen, integendeel : voor het overige zie ik niet,
hoe ik u zou kunnen dienen."
»0 ! zeer gemakkelijk."
»Denkt gij dat?"
»Gij zult zien."
»Goed, ga voort, ik luister."
»Don Miguel heeft eene dochter."
»Dona Clara ?"
»Ja."
»Welnu ?"
»Die wil ik oplichten."
»Wie duivel stuurt u zulke monsterachtige gedachten in het hoofd,
compadre ! hoe wilt ge nu dat ik u help om de dochter van don
Miguel te schaken daar ik zooveel verplichting aan heb ? Neen, dat
kan ik niet doen, waarlijk niet."
»Het moet evenwel."
»Ik doe het niet, zeg ik u."
»Let wel op hetgeen gij zegt, Fray Ambrosio, ons gesprek is
ernstig, denk dus goed na eer gij mij zoo bepaald uwe hulp weigert;
ik verzoek u, overweeg alles."
»Ik heb alles overwogen, Roode-Ceder, ik zal mij nooit laten
vinden om de dochter van mijn weldoener te helpen oplichten ; zeg
alles wat gij wilt, mijn besluit op dat pUnt staat onveranderlijk vast."
»Misschien."
»Wel neen wat er ook gebeure, ik zweer u, daarin komt nooit
verandering."
»Zweer niet, Fray Ambrosio, gij zoudt een valschen eed doen."
»Ta ! ta ! ta compadre, wordt gij dwaas ! Wij zullen hier niet
langer onzen tijd verspillen ; hoe aangenaam uw gezelschap mij ook
overigens wezen mag, als gij mij anders niet te zeggen hebt ga ik
heen."
»Gij zijt wel zeer schielijk nauwgezet geworden, vriend."
»Er is een begin en een eind aan alles, compadre, spreken wij
.-er dus niet meer van ; ik groet u, tot weerziens."
De monnik stond op.
»Gaat gij heen ?"
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>Carai ! denkt gij misschien dat ik hier wil blijven slapen ?"
»Zeer goed : maar gij begrijpt dat gij dan op mij niet rekent wat
uw krijgstocht betreft."
»Wat wilt gij ? het spijt mij, maar ik zal zien dat ik voor u een
ander vind."
»Veel geluk !"
»Dank je !"
De beide mannen waren thans opgestaan. De monnik zette den
voet in den stijgbeugel en de Roode-Ceder op zijne beurt was gereed
om heen te gaan.
Op het oogenblik van scheiden scheen de Squatter zich te be-denken.
»Eer wij verder gaan," zeide hij met eene onverschillige stem, »wees
dan maar zoo goed om mij nog een kleine onderrichting te geven,
die ik noodig heb."
»Wat wilt gij nog?" vroeg de monnik.
»0! minder dan niets," antwoordde de Squatter losweg : »het betreft alleen zekeren don Pedro de Tudela, dien gij vroeger gekend
hebt, zoo ik meen."
»Wat meent gij ?" riep de monnik, schielijk omkijkende, steeds met
zijn voet in den stijgbeugel.
»Kom, kom, Fray Ambrosio," vervolgde de Roode-Ceder op schertsenden toon, »blijf nog even met mij praten, dan zal ik u, zoo gij
wilt, eene zonderlinge historie vertellen over dienzelfden don Pedro
de Tudela, dien gij vroeger gekend hebt."
De monnik werd doodsbleek, een zenuwachtige rilling ging hem
door al zijne leden ; hij liet de teugels van zijn muilezel glippen en
volgde werktuigelijk den Squatter, die bedaard weder ging zitten en
hem wenkte hetzelfde te doen.
Fray Ambrosio viel op den grond als een katoenbaal, smoorde een
zucht en wischte in stilte de zweetdroppels af die op zijn voorhoofd
parelden.
»Wel !" vervolgde de Squátter ; »die don Pedro de Tudela was een
aardige ridder, een weinig dwaas misschien, maar, wat zal ik u zeggen ? hij was nog jong. Ik herinner mij wel, te Albany — het is
reeds lang geleden, zestien jaar bijna — wat wordt een mensch intusschen oud — te Albany heb ik hem gekend, bij zekeren .... wacht
even, de naam is mij ontschoten, kunt gij mij niet even op weg helpen, senor padre ?"
»Ik weet niet wat gij zeggen wilt," prevelde Fray Ambrosio met
eene gesmoorde stem.
De monnik was in een erbarmelijken staat, de aderen op zijn voorhoofd waren tot barstens toe gezwollen, hij dreigde bijna te stikken,
zijne rechterhand tastte krampachtig naar den steel van zijn dolk en
hij keek den Squatter aan met een blik van doodelijken haat.
Deze hield zich alsof hij er niets van merkte.
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»Ik weet al," vervolgde hij, »die man heette Walter Brunnel, dat
was een zeer deftig gentleman."
»Demon!" riep de monnik met een heesche stem, »ik weet niet
wie u dat gruwzaam geheim geopenbaard heeft, maar gij moet sterven."
En als een tijger vloog hij op den Squatter af, met den dolk in
de hand.
De Roode-Ceder kende echter Fray Ambrosio van ouds en was op
Zijne hoede.
Met een vaardigen greep vatte hij hem bij den pols en ontwrong
hem den dolk, dien hij ver van zich afsmeet,
»Het is genoeg," zeide hij met eene barsche stem, »wij hebben
elkander verstaan, vriend ; ik zou u raden zulk spel met mij niet te
spelen, of het zal er u naar vergaan, houd u voor gewaarschuwd."
De monnik viel weder op het gras terug en had den moed niet om
een lid te verroeren of een woord te spreken.
De Squatter beschouwde hem een poos met eene mengeling van
medelijden en verachting, en trok onmerkbaar de schouders op.
»Dat geheim heb ik nu zestien jaar in mijn bezit," zeide hij, »en
nooit is het mij over de lippen gekomen ; ik zal verder blijven zwijgen, mits eene voorwaarde."
»Welke?"
»Dat gij mij de dochter van den hacendero helpt schaken."
»Ik zal u helpen."
»Versta mij wel, ik vraag uwe eerlijke en trouwe medewerking
beproef niet om mij te verraden."
»Ik zal u helpen, zeg ik."
»Goed, ik maak staat op uw woord ; overigens, houd u stil, vriend,
want ik houd u in 't oog."
»Al dreigementen genoeg ; wat moet ik doen?"
»Wanneer vertrekken wij naar Apacheria?"
»Gij gaat dus mede ?"
»Zonder twijfel."
Een boosaardige glimlach plooide zich om de lippen van den
monnik.
»Wij vertrekken over acht dagen," zeide hij.
»'t Is goed. Op den dag van ons vertrek, een uur voor dat w
op weg gaan, levert gij mij het meisje in handen."
»Wat moet ik doen om haar te bewegen mij te volgen ?"
»Daar bemoei ik mij niet mee, dat is uwe zaak."
»Ondertusschen . ."
»Ik wil het."
»Het zij zoo," antwoordde de monnik ziende dat hij niet anders
kon, »ik doe het ; maar weet, duivel, dat als gij eenmaal in mijne
macht komt, zoo als ik thans in de uwe ben, zal ik geen genade
kennen en zal ik u al het leed terug betalen dat gij mij op dit
oogenblik kost."
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»Daar kunt ge gelijk in hebben, dat is uw recht ; alleen twijfel ik
zeer of gij mij ooit zult kunnen bereiken."
» Misschien."
»Die het beleeft zal het zien ; intusschen ben ik heden uw meester,
en reken ik op uwe gehoorzaamheid."
»Ik zal gehoorzamen."
»Dat is afgesproken. Nu over wat anders ; hoeveel man hebt gij
dezen avond aangeworven?"
»Twintig ongeveer."
»Dat is weinig; maar met de zestig anderen die ik medebreng zal
onze troep aanzienlijk genoeg zijn om de Roodhuiden ontzag in te
boezemen!''
»De hemel geve het !"
»Stel a gerust, vriend," riep de Squatter, den minzamen toon
hernemende dien hij bij den aanvang van het gesprek gebruikt had,
»ik verbind mij om u rechtstreeks naar uw goudmijn te brengen ;
ik heb niet te vergeefs onder de Indianen geleefd om al hunne listen
te leeren kennen."
»Enfin," antwoordde de monnik opstaande, »gij weet nu, RoodeCeder, wat er tusschen ons is afgesproken ; het placer zal ons,
ieder voor de helft, toebehooren. Het is dus • uw belang zoo goed
als het mijne om er ons zonder fout te brengen."
»Wij zullen er zijn ; intusschen, daar wij elkander niets meer te
zeggen hebben, .en het op alle punten eens zijn geworden, dat zijn
wij immers, niet waar?" vroeg hij met nadruk.
»Ja, op alle punten."
»Zoo kunnen wij nu afscheid nemen en ieder onzes weegs gaan,
zonder spijt of wrok, vriend 1 Heb ik ti niet gezegd dat ik u wel
van gedachten zou doen veranderen? Gij ziet dus, Fray Ambrosio,"
vervolgde hij op een toon van bespotting die den monnik deed verbleeken van woede, »in alle zaken is er niets beter dan elkaar goed
te verstaan:"
Hij stond op, en zich barsch omkeerende, ging hij haastig heen.
De monnik zat eene poos als versuft door hetgeen er gebeurd
was ; maar op eens stak hij de hand onder zijn kleed, greep een
pistool en mikte op den Squatter, Eer hij echter den tijd had om
te schieten, verdween zijn vijand plotseling in een bocht van het pad,
met een schaterend en spotlach, luid genoeg om het oor van den
monnik te bereiken, en hem zijn onmacht te doen inzien.
»0 !" mompelde hij eindelijk zijn muilezel bestijgende, »hoe is
die duivel toch het geheim te weten gekomen, dat ik zoo lang bewaard heb, en dacht dat aan niemand bekend was ?"
Hierop verwijderde hij zich somber en nadenkend.
Een half uur later kwam hij aan de hacienda de la Noria, waar
een vertrouwd persoon hem in stilte de deur opende en binnen liet,
-

-

toen alles reeds sliep ; want het was na middernacht.
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XVII.
EL CANON DEL BUITRE.
Wij zullen thans naar den hacendero terugkeeren, die in gezelschap van zijne twee vrienden in vollen galop voortspoedde naar de
jacal van Valentin.
De weg dien onze drie ruiters volgden, voerde hen al verder en
verder van de Paso del Norte. Rondom hen werd de natuur steeds
woester, en het landschap meer en meer eenzaam.
Zij galoppeerden thans over een kale en dorre vlakte. Aan weerszijde van den weg zweefden de boomen die steeds zeldzamer werden
hun als zwarte spoken voorbij. Zij trokken verscheidene beken over,
die in de Rio del Norte afvloeiden, en waar het water hunne paarden tot aan de borst reikte.
Reeds teekenden zich in de verte de sombere toppen der bergen,
die zij met snelheid naderden.
Eindelijk kwamen zij in een diepe kloof tusschen twee boschrijke
heuvels, wier bodem met groote platte steenen en rolkeien bezaaid,
duidelijk aanwees dat hier een dier desaguaderos was, door welke
het water gedurende den regentijd zich ontlastte.
Zij hadden den Canon del Buitre (of Gieren-Pas) bereikt, aldus
genaamd naar de menigte arenden en gieren die gedurig op de
omringende bergtoppen neerstrijken.
De bergpas was eenzaam.
Valentin had zijne hut dicht in de nabijheid.
Zoodra de drie ruiters waren afgestegen, nam Curumilla de paar—
den bij de teugels en leidde ze naar de jacal.
»Volg mij," zei Valentin tegen don Miguel.
De hacendero gehoorzaamde.
De beide mannen begonnen nu de steile kanten van den berg aan
de rechterhand te beklimmen.
De beklimming ging zeer moeielijk, er was geen het minste pad
of spoor ; maar de twee jagers, sedert lang gewoon om zich door
de ontoegankelijkste plaatsen een weg te banen, schenen de moeielijkheid dezer opklimming nauwelijks te bemerken, die voor ieder
ander minder geoefend mensch eene onmogelijkheid zou geweest zijn.
»Deze plaats is inderdaad bekoorlijk gelegen," zei Valentin op
dien toon van welwillend zelfbehagen, waarmede de gelukkige bezitter zijne grondeigendommen aanprijst ; »als het dag was zoudt gij
hier een heerlijk vergezicht kunnen genieten ; eenige honderd passen
van hier, daar ginder, op dien heuvel rechts, liggen de overblijfsels
van een oud Azteken-kamp, nog in zeer goeden staat; verbeeld
dat die heuvel, dien gij thans in de duisternis niet zien kunt, door
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menschenhanden is uitgehouwen, in den vorm van een afgeknotte
pyramide ; de basis is driehoekig, de steilten zijn met metselwerk
bekleed, en hij is in drie terrassen afgedeeld. Het glacis is ongeveer
negentig ellen lang en vijf en zeventig breed, aan de drie zijden met
een borstwering voorzien en in het noorden met een bastion. Gij ziet
dus dat het een volkomen vesting is, naar de regels der krijgskunde
gebouwd. Op het platform bevinden zich de overblijfsels van een
kleine teocali van twintig voet hoogte, waarvan het bekleedsel uit
lange breede steenen bestaat, bedekt met allerlei hieroglyphen in
relief gebeiteld, die wapens, gedrochten, en dieren — konijnen, krokodillen en wat al meer, — voorstellen ; ook menschenfiguren in
zittende houding, als oosterlingen met brillen voor de oogen ; vindt
gij dat niet aardig ? Dit kleine monument van Indiaansche bouwkunst, daar het geen trap heeft, diende waarschijnlijk tot wijkplaats
voor de belegerden, wanneer zij te nauw door den vijand waren ingesloten."
»Het is toch wonderlijk," antwoordde don Miguel, »dat ik nooit
van deze bouwvallen heb hooren spreken."
»Wie zou er van weten ? Niemand. Overigens hebben zij veel overeenkomst met dergelijke ruïnen te fochicalco."
»Maar waar brengt gij mij heen, vriend ? Weet gij wel dat de
weg niet van de gemakkelijkste is, en dat ik moede begin te
worden. ?"
»Nog een beetje geduld, over tien minuten zijn wij er ; ik breng u
naar eene natuurlijke grot, die ik onlangs ontdekte. Die grot is zeer
bewonderenswaardig. Het is niet waarschijnlijk dat de Spanjaarden
haar ooit gekend hebben, maar ik weet zeker dat zij aan de Indi-

anen sedert onheugelijke tijden bekend is, De Apachen houden haar
voor het paleis van den genius der bergen ; met dat al heb ik mij
zoo zeer door hare schoonheid laten bekoren ; dat ik mijne hut provisioneel verlaten en mijn verblijf in haar heb overgebracht. Hare
grootte is onbekend, ik ben overtuigd, al heb ik het nooit kunnen
nasporen, dat zij zich meer dan tien mijlen onder den grond uitstrekt.
Ik wil hier nog niets zeggen van de stalactiten of druipsteenen, die
aan het gewelf hangen, of als uit den bodem oprijzen en de wonderlijkste gestalten vormen, ja soms allerlei voorwerpen op de beddegelijkste wijs nabootsen ; maar wat mij het meeste getroffen heeft,
is dat de grot in een groot aantal kamers of afdeelingen gescheiden
is, in sommige waarvan zich kleine meren bevinden in welke een menigte
blinde visschen zwemmen."
»Blinde visschen ! steek gij er nu den draak mee, vriend ?" riep
don Miguel.
»IK vergis mij : blinde visschen is het rechte woord niet : visschen
zonder oogen, had ik moeten zeggen."
»Wat! visschen zonder oogen ?"
»Ja, geheel zonder oogen ; doch daarom zijn zij volstrekt niet
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minder dan anderen, want zij smaken zeer goed, bijzonder fijn zelfs."
»Dat is wel zeer vreemd."
»Niet waar ? wacht eens, wij zijn er."
Werkelijk bevonden zij zich voor een donker gapend hol, of opening, van omtrent tien voet hoog en acht voet breed.
»Zal ik de eer hebben van u binnen te leiden, in mijn huis ?" zei
Valentin.
»Ga voor, ga voor, vriend !"
De beide mannen traden nu de grot binnen ; de jager sloeg vuur
en stak een ocote-fakkel aan. 1)
Het tooverachtig tooneel dat zich thans aan don Miguel voordeed,
dwong hem een uitroep van bewondering af.
Aan alle kanten vertoonde zich eene verbazende mengeling van de
wonderbaarste kleuren, vormen, en lichtende punten, kortom, een
onbeschrijfelijke chaos : hier een gothieke kapel met hare ranke zuilen
en opschietende spitsbogen ; daar een reeks gebroken kolommen, obelisken, kegels boomstammen met mosslingers en acanthus-bladeren
bedekt ; of hol
le cylindervormige stalactiten, dicht aan elkander in
rijen geschaard, als pijpen in het frontstuk van een reusachtig orgel,
en die als om de illusie nog te vergrooten bij de minste aanraking
een metallieken klank van zich gaven.
Verderop, in de onbepaalbare diepte van dit onmetelijk ruim,
hoorde men somwijlen de wonderbaarste geluiden, die door duizend
echos teruggekaatst, in de holle gewelven der grot weergalmden als
rollende donderslagen.
»0 ! dat is schoon ! dat is schoon !" riep don Miguel in verrukking
over dit wondervol tooneel.
»Niet waar ?'' hervatte Valentin. »Wat is de mensch toch klein en
nietig bij deze verheven gewrochten der natuur, die Gods hand hier
als weggeworpen heeft ? 0, mijn vriend, het is alleen in de ongerepte
natuur der wildernis dat men de grootheid en macht van het Opperwezen leert kennen, want bij iederen voetstap bevindt de mensch
zich als van aangezicht tot aangezicht tegenover 'Hem die ons hier op
aarde heeft geplaatst, en allerwegen ziet men de kenteekenen Zijner
vingeren gegraveerd met onuitwischbaar schrift op alles wat zich aan
ons oog voordoet."
»Ja," riep don Miguel die op eens tot dieper nadenken kwam, »in
de natuur leert men God kennen, liefhebben en vreezen, want Hij
is overal."
»Kom," zei Valentin.
Hij leidde zijn vriend naar eene zaal van omtrent twintig ellen in 't
vierkant, maar met een gewelf van bijna honderd ellen hoog.
In deze zaal werd een vuur ontstoken •, de twee mannen vlijden
zich op den grond neder en bleven zitten wachten.
1) Ocote is een zeer harsrijke en welriekende houtsoort.
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Beiden verzonken in diepe gedachten over hunne plannen.
Na verloop van eenige minuten hoorden zij voetstappen naderen ;
de Mexicaan hief driftig het hoofd op ; Valentin bewoog zich niet ;
hij had den stap van zijn vriend reeds herkend.
Werkelijk trad, een oogenblik later, het Indiaansche opperhoofd
binnen.
»Wel ?" vroeg Valentin.
»Nog niets," antwoordde Curumilla lakoniek.
»Zij blijven dunkt mij zeer lang uit," merkte don Miguel aan.
»Neen," hernam de Sachem, »het is eerst half twaalf, wij zijn hun
voor geweest."
»Maar kunnen zij ons hier vinden ?"
»Zij weten dat wij hen in deze zaal afwachten."
Na eene korte woordenwisseling zonken allen in hunne beschouwingen terug, en de stilte werd niet verder gestoord, dan door de geheimzinnige geluiden, die nagenoeg bij regelmatige tusschenpoozingen
in de diepten der grot een vervaarlijk geraas maakten.
Zoo verliep er een geruime tijd.
Eensklaps, zonder dat don Miguel het minste gedruisch had bespeurd, hief Valentin driftig het hoofd op.
»Daar zijn zij !" riep hij.
»Gij bedriegt u, vriend," antwoordde don Miguel, »ik heb niets
gehoord."
De jager glimlachte.
»Indien gij, zoo als ik, tien jaar in de wildernissen doorgebracht
en de geheimzinnige geluiden van den nacht hadt leeren bestudeeren,
zou uw gehoor even gevoelig zijn voor die onbepaalde verzuchtingen
der natuur, die voor u in dit oogenblik geen beduidenis hebben,
maar die voor mij als zoo vele stemmen zijn daar ik iedere beteekenis van versta ; gij zoudt dan niet zeggen dat ik mij bedrieg ; vraag
het maar eens aan het opperhoofd en gij zult zijn antwoord hooren."
»Er komen op dit oogenblik twee mannen den berg op," zei Curumilla beslissend, »een Indiaan en een blanke."
»Hoe kunt gij dat verschil opmerken ?"
»0, zeer gemakkelijk," antwoordde Valentin met een glimlachend
gezicht, »de Indiaan draagt mocksens, die den grond raken zonder
ander geluid te geven dan zekere wrijving ; de man heeft een vasten
stap, als iemand die aan de woestijn gewoon is en zijn voet steeds
rustig en ferm neêrzet zonder in 't minst te aarzelen ; de blanke
daarentegen, draagt laarzen met hooge hakken, die bij iederen stap
een helder klinkend gedruisch maken, bovendien heeft hij sporen aan
zijne laarzen, die een rammelend metaalachtig geluid geven ; zijn
stap is schroomvallig en onbedreven, ieder oogenblik glipt er een
steen of een kluit aarde weg onder zijn voet dien hij aarzelend neêrzet, daar hij moeielijk een vast steunpunt vindt; het is licht te bemerken dat die man, te veel aan paardrijden gewoon is en zijne voe-
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ten niet goed weet te gebruiken ; luister, daar komen zij de grot
reeds binnen, gij zult aanstonds hun signaal hooren."
Op dit oogenblik weergalmde driemaal bij gelijke tusschenpoozen,
het keffend geschreeuw van den coyote.
Valentin gaf op dezelfde wijs antwoord.
»Welnu, heb ik mij bedrogen ?" vroeg hij.
»Ik begrijp er niets meer van, vriend ; wat mij het meest verwondert, is, dat gij onze vrienden zoo lang reeds vooruit gehoord
hebt."
»De bodem van deze grot plant het geluid bijzonder goed voort,"
antwoordde de jager, »ziedaar het raadsel opgelost."
»Diablo !" riep don Miguel onwillekeurig, »gij schijnt op alles
te letten."
»Wie in de woestijn leeft, moet niets verwaarloozen," zei Valentin, »de kleinste zaken hebben hare beteekenis, een enkele opmerking kan vaak iemand het leven redden."
Onder deze korte woordenwisseling tusschen de beide vrienden,
hoorde men een gedruisch van voetstappen die meer en meer naderden.
Er traden twee mannen te voorschijn.
De een was Arends-Veer, de sachet') der Coras.
De ander was de generaal Ibanez.
Generaal Ibanez was een man van vier of vijf en dertigjaar, groot
van gestalte, welgemaakt en met een fijn, schrander gelaat.
Zijne manieren waren edel en bevallig. Hij groette den hacendero
en Valentin vriendelijk, reikte Curumilla de hand en viel als een
baksteen bij het vuur neder.
»Hm !" riep hij, »ik kan bijna niet meer, mijne heeren ik heb
een halsbrekenden rid te paard gemaakt, het arme dier is bek af,
en om zelf weer op mijn verhaal te komen heb ik een half uur de
bergen moeten beklimmen, waarbij ik meer dan twintigmaal dacht
onderweg te zullen blijven steken, hetgeen onvermijdelijk gebeurd
zoude zijn, zoo onze vriend Arends-Veer mij niet liefderijk te hulp
was gekomen. Ik moet zeggen, die Indianen klauteren als katten,
zij hebben er alle eer van, wij heeren g-ente de razon 1) deugen
niet voor zulk een bedrijf."
»Goddank ! dat gij er eindelijk zijt," antwoordde don Miguel, »ik
verlangde zeer u te zien."
»Van mijn kant moet ik u bekennen dat ik evenzeer naar u verlangd heb, vooral sedert het verraad van dien ellendigen RoodeCeder. Die domme Mr. Wood had hem mij toegezonden, en daarbij
zoo warmpjes aanbevolen, dat ik mij ondanks mijne gewone voorzichCente de razon, letterlijk »mannen van verstand," een titel dien
de blanken zich geven om zich van de Indianen te onderscheiden, die zij
redelooze dieren beschouwen en zelfs geen ziel toekennen.
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tigheid, door hem heb laten inpakken, zoodat het niet veel scheelde
of ik had hem al onze geheimen toevertrouwd; ongelukkig is het
weinige dat ik hem reeds gezegd heb honderdmaal voldoende om
ons te doen fusilleeren als samenzweerders en onverlaten."
»Laat u niet ontmoedigen, vriend ; naar hetgeen ik heden van
Valentin vernomen heb, is er voor ons nog kans om de listen van
den infamen spion, die ons verraden heeft, onschadelijk te maken."
»God geve het !" zei Ibanez, »maar ik zal het mij nooit laten ontzeggen dat Mr. Wood ons in deze zaak slecht heeft gediend. Ik
heb het nooit gehad op dien listigen Amerikaan met zijn sluwe manieren, zoo koud als een ijsberg, zoo zuur als een flesch limonade
en zoo stijf als een oude kwaker. Wat kan men verwachten van lieden
die op het bezit van ons grondgebied azen, en die daar zij het ons
niet met een enkelen slag kunnen ontnemen, het met stukken en
brokken zoeken te rooven."
»Het kan wel zijn, vriend, dat gij gelijk hebt. Ongelukkig, wat gebeurd is, is gebeurd, en al onze bittere zelf beschuldigingen over het
verledene baten niets "
»Dat is waar, maar gij weet de mensch is nu eenmaal zoo : als hij
eene dwaasheid begaan heeft, acht hij zich gelukkig een zondebok
te vinden om hem de fouten op te leggen, die hij zich zelf te wijten
heeft, zoo gaat het mij ten minste in deze oogenblikken."
»Dicht u zelven niet meer fouten toe dan gij werkelijk begaan
hebt, vriend, ik sta borg voor uwe trouw en de zuiverheid van uwe
beginsels ; wat er ook gebeuren mag, wees verzekerd dat ik u altijd
recht zal doen wedervaren, en u des noods tegen allen verdedigen."
»Ik zeg u dank, don Miguel, wat gij mij daar zegt doet mij genoegen en verzoent mij weder met mij zelven ; ik had de verzekering
die gij mij geeft noodig, om weder moed te scheppen en mij niet
geheel te laten neerslaan door den onverwachten tegenspoed die ons
treft en die al onze hoop voor altijd dreigt te vernietigen, juist op
het oogenblik dat wij haar bijna meenden verwezenlijkt te zien."
»Komt, mijne heeren," riep Valentin, »het uur verloopt, de tijd
dringt ons, laten wij dien niet langer verspillen, houden wij ons liever
bezig met naar de middelen te zoeken om ons geleden verlies te
herstellen. Zoo gij het mij vergunt zal ik aan uwe goedkeuring een
plan onderwerpen dat ik beraamd heb, en dat, zoo ik meen, al de
kansen in zich vereenigt op een gewenscht succes, ja zelfs het verraad waar gij thans het slachtoffer van zijt ten beste zal keeren."
»Spreek, spreek vriend," riepen de beide mannen en maakten zich
gereed om te luisteren.
Valentin nam het. woord.
:
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XVIII.
PATER SERAPHIN.
»Mijne heeren," begon hij, »zie hier mijn voorstel : het verraad
van den Roode-Ceder, die het geheim uwer samenzwering aan het
gouvernement overleverde, heeft u in een gevaarlijken toestand gebracht;
waaruit gij u niet zonder een geweldig middel zult kunnen redden,
gij zweeft als tusschen leven en dood ; gij hebt geen andere keus
dan overwinning of nederlaag. De lont raakt aan het kruit, het terrein onder uwe voeten is ondermijnd, een uitbarsting is onvermijdelijk . . . Welaan ! neemt den handschoen op dien u het verraad heeft
toegeworpen, aanvaardt zonder bedenken en onversaagd de positie
die u gegeven is ; wacht niet tot gij wordt aangevallen, maar begint
den strijd ; onthoudt dezen bekenden stelregel, hij is misschien een
beetje gemeen maar volkomen juist, bovenal in zaken van revolutie :
»de eerste klap is een dollar waard." Uwe vijanden zullen schrikken
van uwe vermetelheid, en ontzet zijn over dezen onverhoedschen
aanval, dien zij des te minder verwachten, nu zij meenen al de
draden der samenzwering in handen te hebben, eene dwaling die hen
geloof doet slaan aan de verklaringen van een gemeenen spion, en
die hen in 't verderf zal storten, zoo gij met snelheid en vooral met
behendigheid te werk gaat. Alles hangt af van den eersten schok,
die moet vreeselijk zijn en hun schrik aanjagen, zonder dat zijt gij
verloren."
»Dat alles is goed en waar, maar de tijd ontbreekt ons !" riep generaal lbanez.
»De tijd ontbreekt nooit als men hem goed weet te gebruiken,"
hervatte Valentin stellig ; »ik. herhaal u, gij moet uwe vijanden voor
zijn."
Op dit oogenblik klonken er vreemde voetstappen door het rotsgewelf.
In de zaal der samenzweerders werd terstond alles doodstil.
Onwillekeurig greep elk naar zijne wapenen.
De voetstappen naderden snel en een man verscheen aan den ingang der zaal ; zoodra zij hem zagen, slaakten de aanwezigen een
\ reugdekreet, stonden op en riepen eerbiedig : »Vader Seraphin !"
De man naderde met een minzamen glimlach, groette beleefd en
antwoordde met een zachte welluidende stem, wier doordringende
toon en zuiver accent recht tot het hart sprak.
»Gaat weer zitten, heeren, verzoek ik u, het zou mij leed doen
u te storen. Vergun mij alleen eenige oogenblikken rust te nemen
in uw midden."
Men haastte zich voor hem eene plaats in te ruimen.
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Wij zullen intusschen met weinig woorden zeggen wie de persoon
was wiens onverwachte komst aan het gezelschap in de grot zoo veel
genoegen deed.
Pater Seraphin was een man, van hoogstens vier of zes en twintig
jaar, ofschoon de vermoeienissen die hij had doorgestaan en de zware
taak, die hij zich had opgelegden die hij met apostolischen ijver
vervulde, reeds diepe sporen op zijn gelaat hadden gedrukt, een gelaat fijn en regelmatig van trekken, zacht van uitdrukking, maar tevens standvastig en met een zweem van verheven weemoed en geduld, des te treffender nog door de onbeschrijfelijke goedheid die
uit zijne groote, blauwe, nadenkende oogen sprak. Intusschen
over zijn gansche persoon een waas van frischheid en gezondheid,
die zijn jeugdigen leeftijd verrieden, waar anders een oppervlakkig
beschouwer zich licht in had kunnen vergissen.
Vader Seraphin was een Fransch geestelijke ; hij behoorde tot de
orde der Lazaristen.
Sedert vijf jaren doorliep hij als onvermoeid zendeling, zonder ander wapen dan een eenvoudigen stok om zijn gang te ondersteunen,
de onbekende streken van Texas en Nieuw-Mexico, het Evangelie
verkondigende aan de Indianen, zonder zich te laten afschrikken door
de duizend ontberingen, zware vermoeienissen en wederwaardigheden
die hij gedurig ondergaan moest en de doodsgevaren die hem daarbij
aanhoudend bedreigden.
In onderscheiding van de domme, heerschzuchtige en praalzieke
priesterschaar, die sedert de verovering van Amerika en later, naar
de Nieuwe Wereld vertrok, en aldaar, vaak door woeste soldaten
ondersteund, met het zwaard in de eene en het Evangelie in de andere
hand, de Indianen tot Christenen poogde te maken, — tot Christenen
ja, die door doop en uitwendige belijdenis in de zichtbare kerk werden ingelijfd, maar terwijl zij voor een kruis of een heiligenbeeld
knielden, tegelijk met het nieuwe geloof al de grollen en legenden
der heidensche godenleer bleven aankleven, en dus van het eene bijgeloof in het andere werden geworpen; of, wat nog erger was, wanneer zij het nieuwe geloof weigerden aan te nemen, meédoogenloos
werden vermoord, uit hunne bezittingen verdreven, of naar de wildernis werden verjaagd, en alzoo, zonder van de Europeesche beschaving
iets anders over te nemen dan nieuwe ondeugden, op de baan hunner eigen natuurlijke ontwikkeling werden gestuit, en in een toestand
van barbaarschheid terugzonken, voor welke de geschiedenis der
menschheid geen naam heeft.
In onderscheiding, zeg ik, van deze zendelingen zr:.o van vroeger
als lateren tijd, was pater Seraphin een geestelijke van den echten
stempel, een priester dien het niet te doen was om naam-christenen
te maken, maar die zijn onderwijs door eigen voorbeeld aanprees,
overal waar hij kon lijdenden vertroostte, dwalenden terecht hielp,
godsvrucht en goede zeden op den voorgrond stelde en, zijn grooten
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Meester navolgende, in alles een voorbeeld gaf van nederigheid, zachtmoedigheid en zelfopofferende menschenliefde.
Er zwerven thans vele zulke zendelingen onder de heidenen, door
de verschillende zendelinggenootschappen, en ook door de katholieke
missie in Frankrijk worden zij in grooten getale naar alle oorden der
wereld afgezonden, maar de ijver en zelfverloochening dezer nederige
en inderdaad eerwaardige mannen worden in Europa weinig gekend
en gewaardeerd ; oud voor hunnen tijd, bezwijken de meesten reeds
voor hun dertigste jaar, ofschoon kalm en tevreden dat zij eenige
zielen voor het rijk der waarheid gewonnen, en hier of daar een straal
van onvergankelijk licht onder de onwetende menigte hebben verspreid. Het lijden en de zelfopoffering dezer onverdroten martelaars
voor de goede zaak gaat onopgemerkt voorbij, omdat men in Europa
zoo weinig begrip heeft van den toestand der landen aan gene zijde
der zee, en zoo weinig weet van den zwaren strijd dien de zendelingen te verduren hebben, niet alleen tegen een voor de Europeanen
vaak doodelijk klimaat, maar tegen de vervolging waaraan zij en
hunne bekeerlingen zelven niet zelden blootstaan.
Wie zou het gelooven ? de bitterste tegenstand dien de zendelingen ondervinden, komt niet van den kant der Indianen, die hen
doorgaans, zoo al niet met blijdschap, dan toch met eerbied ontvangen, maar van den kant der beschaafde maatschappij of der regeering, die het meest door hunnen arbeid kon worden gebaat en hen
dus met alle macht behoorde te ondersteunen en te beschermen.
Integendeel zijn er bijna geen kwellingen of vernederingen te bedenken, die de zendelingen niet, hetzij van de agenten der Mexicaansche regeering of van de staten der Amerikaansche Unie te lijden hebben, om hun het werk moeielijk te maken en hen te dwingen het veld te verlaten, waar zij zoo edelmoedig arbeiden en
strijden.
En dit is alles nog niet; zelfs de zendelingen der verschillende
kerkgenootschappen zijn onderling vijandig en zoeken elkander soms
te benadeelen of tegen te werken. Dit verschijnsel, dat in Europa
en elders op kerkelijk gebied en vooral op het terrein der zending
voorkomt, bestaat misschien nergens in zulk eene mate als in Amerika. In plaats van in eenen geest de groote zaak te bevorderen, en
zich in elkanders voorspoed te verheugen, zien zij elkanders vorderingen met leede oogen en benijden iedere verovering door andersden.
kenden op de heidenwereld gemaakt.
Wij moeten hier in 't voorbijgaan aanmerken dat er misschien geen
onverdraagzamer volk op de wereld bestaat dan de Noord-Amerikanen. Niet alleen de katholieken, maar ook de protestanten zijn met
dit euvel besmet, en zoeken elkander op allerlei wijze te vervolgen;
de katholieken volgens de bekende uitsluitende beginsels der pauselijke heerschzucht, uit blinden ijver voor hunne zcogenaamde alleen
zaligmakende kerk ; de protestanten uit zekeren kleingeestigen na-
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ijver en bekrompen sektenhaat, die bij het minste verschil in de
leer eene nieuwe afdeeling wil vormen, en dit ook op de zendelingszaak toepast, tot schande der beschaving en tot onberekenbare
schade der arme heidenen, ja der geheele menschheid. Zoo wij
niet vreesden te ver van ons onderwerp af te dwalen, zouden wij
hiervan merkwaardige anecdoten tot bewijs kunnen aanvoeren. Maar
keeren wij, na deze meer ernstige beschouwingen tot ons verhaal terug.
Pater Seraphin had zich de achting en vriendschap verworven van
allen die door zijn werk of levenslot met hem in betrekking waren
gebracht. Hoogst gelukkig een landgenoot te ontmoeten, te midden
dezer eenzame woestijnen, zoo verre van zijn geliefd Frankrijk, dat
hij niet durfde hopen immer weder te zien, had hij zich nauw met
Valentin verbonden, voor wien hij eene innige en oprechte vriendschap koesterde.
Om gelijke redenen, en bovendien, daar hij het edele karakter van dezen
priester zoo vol ware godsdienst, niet anders dan bewonderen kon,gevoelde Valentin zich wederkeerig onweerstaanbaar tot hem getrokken.
Menigmaal hadden zij samen verre tochten gedaan, waarbij de jager
als gids diende, dwars door de eenzame wildernissen van Apacheria,
om zijn vriend naar de verschillende volksstammen den weg te wijzen.
Zoodra vader Seraphin bij het vuur had plaats genomen, haastten
de Arends-Veer en Curumilla zich om hem al de kleine diensten te
bewijzen die zij dachten dat hem aangenaam zouden zijn, en zetter

zij hem een stuk reebout met eenige maïskoeken voor.
De zendeling voegde zich met welgevallen naar de huiszorg der
gulhartige Indianen en nam alles aan wat zij hem toedienden.
»Wii hebben u in lang niet bij onsgezien, vader," zei de hacendero
»gij denkt niet meer om ons ; twee dagen geleden heeft mijne dochter
;

nog naar u gevraagd ; zij verlangt zeer om u te zien."
»Dona Clara is een engel, zij heeft mij niet noodig," antwoordde
de zendeling zachtzinnig, »ik heb bijna twee maanden onder den
stam der schildpad-Comanchen doorgebracht, deze arme Indianen
hebben al mijne zorgen noodig, zij dorsten naar het goddelijke woord."
»Zijt gij over uwe reis voldaan?"
»Tamelijk. Die lieden zijn niet zoo onvatbaar als men ze gewoonlijk
voorstelt ; hun aanleg is edel, en waar hun natuurstaat niet door
omgang met de zoogenaamde beschaafde wereld bedorven is, begrijpen
zij redelijk wel wat men hun uitlegt."
»Denkt gij nu eenigen tijd bij ons te blijven
»Ja ; de laatste reis heeft mij zeer vermoeid ; mijne gezondheid is
zeer verzwakt, ik moet volstrekt eenige dagen rust nemen om de
noodige krachten terug te bekomen eer ik mijn dienstwerk zal kunnen hervatten."
»Welnu, vader, kom dan bij mij op de hacienda ; gij kunt bij ons

blijven zoo lang als gij verkiest en gij zult mij en mijn zoon en dochter
veel genoegen doen."
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»Ik heb u dit juist willen verzoeken, don Miguel ; ik acht mij gelukkig dat gij mijne gedachten reeds te gemoet komt ; maar zoo ik
uw verplichtend aanbod aanneem, is het omdat ik weet dat ik u geen
overlast zal doen."
»Integendeel," zei de hacendero, »het zal ons zeer aangenaam zijn
u in ons midden te zien."
»Ja, ik weet dat uw hart goed is."
»Prijs mij niet boven verdienste, vader ; er schuilt wel een beetje
eigenbaat in mijn verzoek."
»Hoe dan ?"
»Wel ! daar gij aan de opvoeding der Indianen arbeidt, bewijst gij
een groote dienst aan het ras waartoe ik de eer heb te behooren,
want ik ben ook Indiaan."
»Dat is waar ook," antwoordde de priester lachend ; »maar wat uw
eigenbaat betreft, wil ik u die zonde gaarne kwijtschelden, ter wille
van de goede bedoeling die gij er mede hebt."
»Zeg eens, vader," riep Valentin, »is er op dit °ogenblik veel wild
in de prairie ?"
»Ja, zeer veel ; de bisons zijn in menigte uit de bergen naar de
vlakte gekomen ; elanden, damherten en antilopen in overvloed."
Valentin wreef zich de handen.
»Dat zal een goeden jachttijd geven," riep hij.
»ja, voor u, wat mij betreft, ik heb geen reden van klagen ; de
Indianen hebben mij groote achting getoond."
»Des te beter ; ik beef altijd voor u, als ik u zoo midden onder
die roode duivels zie ; ik zeg dit niet in 't bijzonder van de Comanchen, dit zijn ferme krijgslieden, daar ik alle respect en achting voor
heb, en die hebben u altoos met eerbied behandeld, maar ik vrees voor
die schelmen van Apachen, die zullen u nog eenmaal een leelijken
trek spelen."
»Waarom zoudt gij dat denken, vriend ?"
»Daar heb ik gegronde reden voor, gij kunt u niet verbeelden
hoe lafhartig, valsch en wreed die roofzuchtige Apachen zijn ; ik ken
ze goed, daar zou ik u de bewijzen van kunnen laten zien ; maar
stel u gerust, zoo zij het ooit met u te bont maakten, weet ik den
weg naar hunne dorpen ; er is geen hoek in de wildernis die ik niet
meer dan eens heb doorkruist. Het is niet voor niets dat men mij
de Gids der Prairie heeft genoemd ; ik zweer u, als ze u aanranden,
dat ik hun de huid van het hoofd zal halen."
»Valentin, gij weet wel, dat ik u zoo niet wil hooren spreken ; de
Indianen zijn arme onkundige menschen, die niet weten wat zij doen,
men moet hun daarom vergeven dat zij niet anders handelen."
»Goed ! goed!" bromde de jager, »gij hebt daaromtrent uwe ideeën,
en ik de mijne."
»Ja," hernam de missionaris glimlachend, »maar ik geloof dat de
mijne beter zijn."

104

DE GIDS DER PRAIRIEN.

»Dat is mogelijk, gij weet dat ik niet gaarne met u over dit onderwerp strijd voer, want ik weet niet hoe het komt, maar gij zet mij
altijd schaakmat."
Bij deze gulle bekentenis begonnen allen te lachen.
»En wat doen de Indianen op dit oogenblik ?" vroeg Valentin,
»vechten ze nog altijd ?"
»Neen, het is mij gelukt Haboutzelze — de Eenhoorn, het opperhoofd der Comanchen — en Stanapat — de Hand-vol-bloed, het
opperhoofd der Apachen — tot eene samenkomst te bewegen in welke
de vrede tusschen hen bezworen is."
»Zoo !" riep Valentin half ongeloovig, »die vrede zal niet lang duren, de Eenhoorn heeft te veel reden om de Apachen te haten."
»Voor het tegenwoordige bestaat er toch weinig vooruitzicht dat
uwe voorspelling zich spoedig zal verwezenlijken."
»Waarom denkt gij dat?"
> 0mdat de Eenhoorn toen ik hem verliet, zich gereed maakte voor
eene groote bisonsjacht, aan welke vijfhonderd uitgelezen krijgslieden
zouden deelnemen."
4.1a, ha 1 en waar zal die jacht plaats hebben, weet gij dat ook,
vader?"
»Wel zeker, de Eenhoorn heeft mij zelfs, toen ik hem dezen
morgen vaarwel zeide, verzocht om er u op uit te noodigen, want
ik had hem verteld dat ik u van daag nog zien zou."
»Dat neem ik met veel genoegen aan, ik ben altijd een groot
liefhebber geweest van de bisonsjacht."
»Buitendien zult gij niet ver behoeven te gaan om de i Eenhoorn
te–vinden, hij is op zijn hoogst niet verder dan tien mijlen van hier."
»Wij zullen dus hier in den omtrek jagen?"
»Zeker, de bepaalde loopplaats is in de vlakte van de Gele-Steen."
»Ik zal er mij zonder fout laten vinden, vader. 01 gij maakt mij
gelukkiger dan gij weet, door het goede nieuws dat gij mij brengt."
»Dat doet mij genoegen, goede vriend. Intusschen, mijne heeren,
verzoek ik u mij te verontschuldigen, ik gevoel mij zoo vermoeid, dat
gij mij niet kwalijk zult nemen als ik eenige uren ga rusten."
»Wat ben ik toch dom dat ik daar niet aan gedacht heb,"
riep Valentin, zich op het voorhoofd kloppende, »vergeef mij, vader."
»Ik heb reeds voor mijn broeder gezorgd," zei thans Curumilla ;
»als mijn vader mij volgen wil, alles is gereed."
De missionaris bedankte hein vriendelijk, stond op, groette de aanwezigen en op den arm van Arends-Veêr leunend, volgde hij Curumilla
naar een andere kamer der grot.
Pater Seraphin vond daar een bed van dorre bladeren, met berenvellen overdekt, en een goed vuur gereed, dat den ganschen nacht
branden kon.
De beide Indianen verwijderden zich, na den priester eerbiedig
gegroet en zich overtuigd te hebben dat hij niets meer noodig had.
,
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Op den bodem der grot neergeknield, deed pater Seraphin zijn
gebed, strekte zich toen op zijn bladerbed uit, kruiste de armen op
de borst en was weldra in dien rustigen slaap gedompeld, die alleen
voor de kinderen of voor de vreedzamen en oprechten bereid is.
Intusschen was Valentin, zoodra de pater zich verwijderd had,
dichter bij zijne twee vrienden geschoven en fluisterde hun met een
zachte half gesmoorde stem toe:
»Alles is behouden."
»Hoedat? verklaar u," antwoordden beiden met drift.
»Hoort mij : dezen nacht blijft gij hier doorbrengen ; maar morgen ochtend vroeg vertrekt gij samen naar de hacienda del Noria,
in gezelschap van vader Seraphin."
»Goed, en dan?"
»Dan gaat Ibanez, uit uw naam, naar den gouverneur en noodigt
he:n op eene groote wilde paardenjacht die jacht moet binnen drie
dagen plaats hebben."
»Ik begrijp niet waar gij heen wilt."
»Dat is op dit oogenblik onnoodia ; laat u door mij besturen, en
zie de zaken zoo te schikken, dat ar de overheden der stad de uitnoodiginub aannemen en de jacht bijwonen."
»Laat dat maar aan mij over," zei don Miguel.
»Goed ; en gij, generaal, gij zult zooveel ruiters bijeenbrengen als
gij kunt, om u op het eerste teeken te laten ondersteunen ; maar
draag wel zorg om ze goed te verbergen, zoodat niemand hunne
tegenwoordigheid vermoedt."
»Zeer goed," antwoordde Ibanez, »het zal gebeuren zooals gij
verlangt; maar gij, waar blijft gij ondertusschen ?"
»Ik?"
»Ja."
»Dat begrijpt gij immers," riep Valentin met een blik die zich
niet laat beschrijven, »ik ga bisons jagen met mijn vriend Eenhoorn,
het groote opperhoofd der Comanchen."
Met deze woorden brak hij het gesprek plotseling af, wikkelde
zich in een bisonsmantel, strekte zich op den grond uit, sloot de
oogen en sliep weldra in, of deed ten minste alsof hij sliep.
Na eenige minuten aarzelens volgden zijn vrienden zijn voorbeeld.
Alles keerde tot de stilte terug. Slechts nu en dan hoorde men
in de verte het gebrul van een puma of het keffen van een coyote,
en somwijlen, in de donkere diepten der spelonk, het geheimzinnig
gedonder der onderaardsche rotsgewelven. Het glimmende haardvuur
begon allengs te verflauwen en ging eindelijk geheel uit ; maar de
rust der slapenden bleef ongestoord, en weldra werd de grot zoo
eenzaam en doodsch alsof zij nooit door menschenvoeten betreden was.
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XIX.
DE EENHOORN.
Eer pater Seraphin zich den vorigen avond ter ruste begaf, had
hij den Indianen een paar woorden ingefluisterd.
De dageraad vertoonde zich nauwelijks boven den uitersten rand
van den blauwen horizon of de zendeling stond op, deed een kort
morgengebed en trad naar de zaal waar zijne medgezellen waren
achtergebleven.
De vier mannen sliepen nog, in hunne dekens en bisonsvellen gewikkeld.
»Ontwaakt, mijne broeders," riep vader Seraphin, »de dag breekt
aan."
De vier slapenden waren terstond overeind.
»Mijne broeders," hervatte de jonge priester met eene zachte maar
doordringende stem, »ik heb gemeend dat wij, eer wij van elkander
scheiden, gemeenschappelijk God moeten danken voor de weldaden
die Hij ons zonder ophouden bewijst; ter gedachtenis van onze gelukkige hereeniging op gisteren avond, heb ik dus besloten om dezen
morgen eene plechtige mis te vieren tot dankzegging, welke ik mij
gelukkig zal rekenen door u te zien bijwonen met al den ernst en
oprechtheid des harten die deze plechtigheid vereischt."
Aan dit voorstel gaven de vier mannen met vreugde hunne toestemming.
»Ik zal u het altaar helpen gereed maken, vader," zei Valentin, »uw
plan. is voortreffelijk."
»Het altaar is gereed, mijne vrienden, als gij mij slechts wilt
volgen."
Vader Seraphin geleidde hen thans buiten de grot.
Te midden van de kleine vlakte voor de spelonk, was door
Curumilla en de Arends-Veér een altaar van groene zoden opgericht.
Dit altaar was hoogst eenvoudig: een koperen kruisbeeld midden
op de zoden geplaatst, die door een sneeuwwitten doek waren gedekt ; aan weerszijde van het kruis twee tinnen kandelaars, op ieder
van welke een gele vetkaars brandde.
Aan de rechterzijde de bijbel, in het midden de monstrans, of de
offervaas, ziedaar alles.
De jager en de twee Mexicanen knielden aandachtig neder, en pater
Seraphin begon het heilig offerwerk, eerbiedig bediend door de twee
Indiaansche opperhoofden.
Het was een heerlijke morgen ; duizenden vogels onder het gebladerte verscholen, begroetten met hun welluidend gezang de geboorte
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van den dag ; een dartel koeltje ruischte nauwlijks hoorbaar door de
takken en verfrischte de lucht ; ginds, tot in de onafzienbare verte
golfde de prairie met haar hooge gras als een rustelooze oceaan van
wuivende halmen, onophoudelijk bewogen door de wilde dieren die
naar hunne holen terugkeerden ; en hier, op de vlakke glooiing van
dien heuvel, voor den ingang dier wonderbare grot, een der stoutste
natuurgewrochten der Nieuwe Wereld, stond onder Gods oog alleen,
door twee arme wilden bediend, en met geen ander gehoor dan drie
halfbeschaafde mannen, een priester, eenvoudig als een apostel, en
vierde de mis op een altaar van graszoden.
Dit schouwspel, hoe eenvoudig, ongekunsteld en armoedig in zich
zelf, had iets verhevens en indrukwekkends, dat aan vroegere lang
verleden tijden deed denken, toen de kerk door het romeinsch of
germaansch heidendom vervolgd, in de woestijn vluchtte, om zich onder
het oog van God te verzamelen.
In den geest der katholieke kerk, vergenoegde zich de pater met
eene zinnelijke ras voorbijgaande vertooning, waarbij de beschaafde,
meer ontwikkelde of gemoedelijke Christen zich gewis niet zou kunnen nederleggen ; maar de eerbiedige hulde der stomme getuigen van
deze heilige handeling, hoe kortstondig en oppervlakkig ook, was toch
oprecht ; een straal van geluk daalde in hunne harten, en met oncieveinsde warmte dankten zij den priester voor de verrassing die °hij
hun bereid had.
Vader Seraphin was wel in zijn schik met de deelneming zijner
vrienden ; als katholiek priester achtte hij zich gelukkig zijne schapen
onder den herderstaf te hebben verzameld, zonder voor het oogenblik
te vragen naar helderder overtuiging of naar het meer innig verband
tusschen geloof en dagelijksch leven, bij menschen die op een en
denzelfden dag knielden voor het altaar der zelfopofferende liefde en
plannen maakten tot eene bloedige samenzwering. Trouwens, met
deze plannen was pater Seraphin niet bekend, hij zag op dezen
oogenblik alleen de eerbiedige hulde van hun oprecht geloof, en
voelde daardoor zijn moed aanwakkeren om de edele maar moeielijke taak voort te netten die hij zich had opgelegd.
De misplechtigheid duurde omtrent drie kwartiers. Zoodra zij was
afgeloopen, bergde de zendeling zijne armoedige gewijde vazen weder
in den kleinen zak, dien hij altijd bij zich droeg, en allen begaven
zich in de grot om te ontbijten.
Een uur later namen don Miguel de Zarate, generaal Ibanez en
de missionaris afscheid van Valentin, en na de paarden bestegen te
hebben, die Curumilla hun aan den ingang der bergengte toevoerde,
verwijderden zij zich in galop in de richting van Paso del Norte, waar
zij omtrent twintig mijlen van verwijderd waren.
Valentin en de beide opperhoofden bleven alleen achter.
»Ik ga u verlaten, broeder," zei de Arends-Veer.
»Waarom blijft gij niet bij ons, hoofdman ?" vroeg Valentin.
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»Mijn blanke broeder heeft de Arends-Veer niet meer noodig ; het
opperhoofd hoort het geschrei der mannen en vrouwen van zijn stam,
die zoo lafhartig vermoord werden en om wraak roepen."
»Waar gaat mijn broeder heen?" vroeg de jager, die het karakter
der Indianen te goed kende om den krijgsman van besluit te willen
doen veranderen, ofschoon zijn heengaan hem zeer speet.
»De Coras wonen in dorpen aan den oever der Colorado ; de
Arends-Veer keert naar de zijnen terug; hij gaat krijgslieden vragen
om zijne vermoorde broeders te wreken."
Valentin boog.
»Dat de groote Geest mijn vader bescherrne!" zeide hij, »de wegnaar de dorpen van zijn stam is lang ; het opperhoofd verlaat vrienden die hem lief hebben."
»De Arends-Veer weet het wel, hij zal hen niet vergeten," antwoordde
de Sachem met ernstigen nadruk.
En na de handen gedrukt te hebben die de beide jagers hem toestaken, sprong hij te paard en verdween weldra in de kronkelingen
van den Canon.
Valentin zag hem met leedwezen vertrekken, en oogde hem zwaarmoedig na.
»Zal ik hem ooit wederzien ?" prevelde hij ; »het is een Indiaan,
hij zoekt zijne wraak, dat is zijn aard zoo ; daar geeft hij gehoor
aan, God zal hem oordeelen ! Ieder volgt hier zijne lotsbestemming.'
Na deze alleenspraak, schouderde de jager zijn buks en vertrok
op zijne beurt, door Curumilla gevolgd.
Valentin en zijn kameraad gingen te voet ; zij gaven aan deze manier van reizen de voorkeur, die hun veiliger scheen en in deze streek
even snel ging als te paard.
De beide mannen marcheerden op Indiaansche wijs, de een achter den ander en spraken geen woord.
Tegen den middag werd de hitte zoo sterk, dat zij genoodzaakt
waren om stil te houden en een poos uit te rusten.
Eindelijk begonnen de zonnestralen iets van hunne kracht te verliezen, de avondkoelte verhief zich en de jagers konden hun tocht
hervatten ; zij bereikten weldra de boorden der Rio Puerco (de vuile
Rivier) die zij langs gingen, stroomopwaarts, zoo dicht mogelijk
aan den oever de paden volgende, sedert onheugelijke tijden door
de wilde dieren gebaand, die naar de rivier gaan om hun dorst te
lesschen
Geen Europeaan, met de pracht der Amerikaansche natuur onbekend, kan zich een denkbeeld vormen van de treffende en woeste
majesteit der prairie die onze jagers thans doortrokken.
De rivier, met kleine door dichte katoenbosschen bekroonde eilandjes bezaaid, stroomde statig en snel tusschen hare welige met
hoog gras bedekte oevers, dat de minste windvlaag deed golven als
korenhalmen ; op de onafzienbare vlakte lagen tallooze heuveltjes
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verstrooid met platte kruinen en allen nagenoeg van gelijke hoogte ;
noordwaarts, tot op vrij verren afstand, was de grond met groote
stukken grauwe leisteen bedekt, die veel hadden van grafzerken.
Op een paar honderd passen van de rivier, verhief zich een kegelvormige heuvel, bekroond met een zuil van graniet, van honderd
twintig voeten hoogte. De Indianen, als alle wilde volken, zeer vatbaar voor den indruk van het wonderbare en groteske, vereenigen
zich vaak aan deze plaats om er hunne offeranden te brengen aan

.Kitchi- Manitou.
Eene groote menigte bisonsschedels, in regelmatige kringen, halve
cirkels, driehoeken en andere meetkunstige figuren, aan den voet der
kolom opgehoopt, brengen hier de hulde der jagers aan den God der
jacht, wiens geest zij zeggen dat boven het hooge steengevaarte zweeft
en beschermend op hen nederziet.
Hier en daar vertoonden zich, tusschen de welige struiken de Indische aardappel, de wilde uien, de tomate der prairiën en duizend
andere vreemde bloem- en boomsoorten der rijke Amerikaansche
flora ; overigens prijkte de vlakte overal met lang gras, dat zich telkens
bewoog onder de lichte voeten der bevallige antilopen, asshatas of langhoorns, die door den dreunenden stap der reizigers gestoord, verschrikt weghuppelden en van steen tot steen sprongen.
Eindelijk, geheel in de verte, waar de blauwe gezichtseinder met
het azuur des hemels ineensmolt, zag men de naakte spitsen der
trotsche bergen die den Indianen tot eene onwinbare sterkte dienen
hunne hoogste toppen, met eeuwige sneeuw bedekt, vormden als het
ware de lijst om dit onmetelijk en indrukwekkend schilderij, zoo vol
sombere en geheimzinnige grootheid.
Op het uur dat de maukawis — een soort van kwartel zijne
laatste tonen liet hooren om de ondergaande zon te begroeten, die
half in den purperen avonddamp gehuld den heuvel met lange roode
strepen schakeerde, bespeurden onze reizigers in de verte de tenten
der Comanchen, schilderachtig gegroepeerd aan de helling van een
groenen heuvel.
De Comanchen hadden binnen weinige uren met hunne tenten van
bisonsvel een volkomen dorp aangelegd, in geregelde rijen van straten en pleinen.
Op ongeveer vijfhonderd passen van dit dorp genaderd, verscheen
er plotseling een Indiaansch ruiter, die de reizigers te gemoet
kwam.
Deze, zonder zich in het minst ongerust te toonen, bleven staan
en lieten hunne bisonsmantels in de lucht wuiven, ten teeken van
vrede.
De Indiaansche ruiter verhief een doordringenden kreet.
Op dit sein, want het was er werkelijk een, galoppeerde een talrijke troep Comanchen te paard het dorp uit, stoof als een rollende

sneeuwval den heuvel af en reed onder het zwaaien hunner wapens
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en onder een vervaarlijken oorlogskreet, in vollen galop de twee jagers te gemoet, die nog altijd onbeweeglijk op hunne buksen geleund,
hen rustig afwachtten.
Voorzeker, zou ieder die niet met de zonderlinge gebruiken der
prairie bekend ware, deze manier van ontvangst als een verklaarden
oorlog hebben beschouwd ; het was echter alles behalve dat; nauwelijks kwamen de Comanchen onder het bereik der jagersbuksen, of
zij begonnen een waren manègedans, en lieten hunne paarden allerlei sierlijke wendingen en sprongen maken, met al de zwier en behendigheid die den Indianen eigen zijn ; zich toen rechts en links
ontwikkelende, formeerden zij een grooten cirkel, in welks centrum
de twee jagers zich volkomen ingesloten zagen, maar steeds even
onbeweeglijk bleven staan.
Daarop zonderde een der ruiters zich van den troep af, steeg van
zijn paard, en ijlde de nieuw aangekomenen te gemoet, die op hunne
beurt terstond voorwaarts traden om hem te begroeten. Alle drie
strekten den arm uit, de hand geopend, met de palm naar voren,
ten teeken van vrede.
De Indiaan die zich aldus had afgezonderd om de jagers te verwelkomen, was niemand anders dan Ilaboutzelze — of Eenhoorn —
het opperhoofd der Comanchen.
Als het onloochenbaar bewijs van zijn ras, blonk de lichtroode
kleur van zijne huid als het nieuwste en zuiverste koper.
Hij was een man van hoogstens dertig jaar, met manhaftige en
sterk sprekende trekken ; zijn uitzicht teekende groote schranderheid
en droeg bijzonder den stempel der aangeboren majesteit die men
zoo vaak bij deze woeste kinderen der prairie aantreft ; hoog van
gestalte, welgemaakt, rank maar tegelijk sterk gespierd, toonden
zijne leden eene kracht en buigzaamheid tegen welke weinige menschen met voordeel hadden kunnen kampen.
Hij was beschilderd en in vollen wapendos : zijne zwarte haren,
op de kruin in den vorm van een helm samengevat, vielen van daar
af op zijn rug als de manen van een paard ; eene menigte snoeren
van wampuin kralen, grauwe-beren-klauwen en bisonstanden versierden zijn borst, op welke met ongerneene juistheid een blauwe
schildpad was geschilderd, het onderscheidingsteeken van den stam
waartoe hij behoorde, en omtrent zoo groot als eene hand.
Het overige van zijn kostuum bestond in de mitasse — of broek —

boven de heup met een lederen riem gesloten en tot aan de
enkels reikende ; een witte hemdrok van dassenvel met lange afhangende mouwen, die even als de mitasse, op alle naden met
stukjes leêr en vederen was afgezet ; een ruime mantel van een
witte bisonshuid, met eigenaardige figuren beschilderd, en onder de
kin met een gouden haak vastgehecht, hing van zijne schouders af
en reikte tot op den grond ; tot schoeisel droeg hij een paar zwierige mocksens van verscheidene kleuren niet valsche paarlen en egel-
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pennen bezet, en aan de hielen met een menigte wolvenstaarten
versierd, die hem nasleepten ; een licht rond schild door een bisonshuid gedekt en met haarschedels geboord, hing aan zijne rechter zijde,
naast een koker van pantervel, met pijlen gevuld.
Zijne wapenen waren die der Comanch-Indianen, namelijk het
scalpeermes, de tomahawk — of strijdbijl, (de boog en de Amerikaansche buks ; terwijl een lange zweep met korten roodgeverfden
steel, en almede van haarschedels voorzien, zijn rang als opperhoofd
aanduidde.
Toen de drie mannen elkander genaderd waren, begroetten zij zich
wederzijds door de rechterhand aan het voorhoofd te brengen ; vervolgens kruisten Valentin en de Eenhoorn de armen, en beiden de
rechterhand op elkanders linkerschouder leggende, bogen zij gelijktijdig en kusten elkander op de lippen, zooals in de prairiën gebruikelijk is.
De Eenhoorn begroette daarna Curumilla op dezelfde wijs.
Deze voorloopige plichtpleging gedaan zijnde, nam de Comanch het
woord :
»Mijne broeders zijn welkom in het dorp van mijn stam," zeide
hij ; »ik heb hen met ongeduld gewacht; ik had het opperhoofd van de
gebeden der Bleekgezichten verzocht hen in mijn naam uit te noodigen."
»Hij heeft zich gisteren avond van dezen last gekweten," zei Valentin : »ik zeg mijn broeder dank dat hij aan mij dacht."
»De twee groote vreemde jagers zijn vrienden van den Eenhoorn,
en zijn hart zou treurig zijn als hij hen niet aantrof bij de bisonsj acht
die zijne jongelieden voor hen gereed maken."
»Gij ziet wij zijn er. Dezen morgen met zonsopgang zijn wij op
weab gegaan."
>)Dat mijne broeders mij volgen," zei de Indiaan, »dan kunnen
zij bij het vuur van den raad uitrusten."
De jagers bogen toestemmend.
Men gaf hun ieder een paard en op een teeken van den Eenhoorn,
die zich tusschen hen in had geplaatst, reed de troep in vollen galop
naar het dorp terug, waar zij onder het oorverdoovend geraas der
trommen, het knarsen der chichikouees — of oorlogsfluiten — het
juichen en gillen der vrouwen en kinderen, en het woedend geblaf
der talrijke honden, binnenkwamen. Toen de opperhoofden rondom
het raadvuur gezeten waren, werd de vrede-pijp aangestoken en
plechtig aan de beide vreemdelingen aangeboden, die er eenige minuten stilzwijgend uit rookten.
Nadat de pijp verscheidene malen de vergadering was rondgegaan,
richtte de Eenhoorn het woord tot Valentin.
»Koutonepi is een groot jager," begon hij, »reeds menigwerf
heeft hij den bison in de velden der Rio-Puerco gejaagd, het opperhoofd zal hem voorstellen welke toebereidsels hij gemaakt heeft, opdat hij hem zijn oordeel zegge."

II2

DE GIDS DER PRAIRIEN.

»'t Is onnoodig, hoofdman," antwoordde Valentin ; »de bison is
de vriend der Roodhuiden, de Comanchen zijn met al zijne manieren
bekend ; ik zal mijn broeder liever eene andere vraag doen."
»De jager kan spreken, mijne ooren zijn geopend."
»Hoe lang denkt het opperhoofd met zijne jongelieden op het jachtveld te vertoeven ?"
»Omtrent acht dagen ; de bisons zijn wantrouwend ; mijne jongelieden kunnen ze omsingelen, maar zij kunnen ze niet aanvallen voor
den vierden of vijfden dag."
Valentin gaf zijn genoegen te kennen.
»Goed," zeide hij. »Is mijn broeder er zeker van ?"
»Zeer zeker."
»Hoeveel krijgslieden heeft het opperhoofd bij zich gehouden ?"
»Vierhonderd ongeveer, de andere zijn over de vlakte verspreid
om de nadering der bisons aan te kondigen."
»Goed, als mijn broeder lust heeft, zal ik hem hier binnen drie
dagen een schoone jacht verzekeren."
»Ha !" riep de Sachem, »heeft mijn broeder dan wild laten opjagen ?"
»Ja," riep Valentin lachend ; »als mijn broeder het aan mij overlaat beloof ik hem een rijken buit."
»Goed. Van welk soort van wild spreekt mijn broeder ?"
»Ik spreek van Gachupines I) ; binnen twee dagen zullen zij niet
zeer ver van hier in grooten getale vereenigd zijn."
»Ooah !" riep de Comanch, wiens oogen fonkelden bij dit aangename nieuws, »mijne jongelingen zullen hen wel verdrijven ; dat mijn
broeder zich nader verklare."
Valentin schudde het hoofd.
»Mijne woorden zijn alleen voor de ooren van een Sachem," zeide hij.
Zonder te antwoorden, gaf de Eenhoorn een teeken ; al de Indianen stonden op en gingen de tent uit, zoodat de jager, Curumilla en
de Eenhoorn alleen bij het vuur bleven zitten.
Valentin gaf thans den Sachem een uitvoerig verslag van het door
hem beraamde plan, voor welks verwezenlijking hij de hulp der Indiaansche krijgslieden onmisbaar noodig had.
De Eenhoorn hoorde hem aandachtig en stilzwijgend aan.
Toen Valentin geëindigd had, keek hij den Sachem uitvorschend
in het strakke gezicht en vroeg hem :
»Wat denkt mijn broeder er van ?"
»Ooah!" riep het opperhoofd, »de bleeke jager is een looze vos,
de Eenhoorn zal doen wat hij verlangt."
Deze verzekering was al wat Valentin wenschen kon : hij juichte
bijna van genoegen.
I) Eigenlijk »schoenendragers," een bijnaam door de Indianen, tijdens de vervoering, aan de Spanjaarden gegeven.
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X X.
DE WILDE PAARDENJACHT.
Don Miguel de Zarate en zijne twee vrienden kwamen eerst laat
op de hacienda de la Noria terug.
Aan den ingang van het huis werden zij ontvangen door don Pablo en dona Clara, die zeer verheugd waren den Franschen missionaris te zien, voor wien zij zooveel achting en innige vriendschap
koesterden.
Ondanks al zijne schijnheiligheid en slim overlegde inschikkelijkheid in godsdienstige zaken, was Fray Ambrosio bij de jongelieden
zeer weinig in trek ; hij boezemde hun zekere vrees en afschuw in,
die men onwillekeurig gevoelt wanneer men een schurk voor zich
heeft.
Dona Clara, die bijzonder vroom was, ging in haar afkeer van den
monnik zoo ver, dat zij nooit biechtte of aan de heilige tafel naderde
dan wanneer pater Seraphin eenige dagen op de hacienda kwam doorbrengen, hetgeen echter maar zelden gebeurde.
Fray Ambrosio was te slim om zich gevoelig te toonen voor den
ongunstigen indruk dien hij bij de kinderen van den hacendero te
weeg bracht ; hij deed alsof hij dien niet opmerkte, en kon hij dit
somtijds niet, dan schreef hij aan schroomvalligheid of aan onverschilligheid in de godsdienst toe, wat inderdaad niets anders was
dan sterksprekende minachting voor zijn persoon.
In den grond van zijn hart verborg hij een bitteren haat tegen de

beide jonge lieden en vooral tegen den missionaris, dien hij meermalen een strik had gespannen en met list ten verderve zocht te
brengen.
Pater Seraphin was er echter tot hiertoe, dank zij de Voorzienigheid, steeds behouden afgekomen, want in weerwil der schoonschijnende aanbiedingen van den kapelaan en de goede diensten die hij
den zendeling telkens bewees, had deze den Mexicaanschen monnik
volkomen doorgrond; hij had de diepe verdorvenheid geraden die zich
onder zijne schijnbare zoetsappigheid en gehuichelde vroomheid zocht
te verbergen, en ofschoon de missionaris er aan niemand iets van
deed blijken, was hij toch altijd op Zijne hoede, en hield hij zorgvuldig den man in het oog, dien hij vermoedde dat gedurig een of
ander duister verraad tegen hem smeedde.
Don Miguel liet zijne kinderen met den zendeling alleen, dien zij
terstond geheel in beslag namen, en om zoo te zeggen onder zich
verdeelden, om hem met allerlei lief koozingen en bewijzen van vriendschap te overstelpen.
De hacendero trok zich in zijn kabinet terug met den generaal
Ibanez.
DE GIDS DER PRAIRIEN.
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Deze beide mannen maakten terstond eene lijst op van de personen die zij op de paardenjacht wilden uitnoodigen, met andere woorden, die zij — zonder nog recht te weten wat Valentin doen zou —
het meeste belang hadden om van de hand te schikken.
Daarna steeg de generaal te paard om zelf de uitnoodiging te gaan
doen.
Op zijne beurt zond don Miguel een tiental peons en vaqueros uit,
om de wilde paarden in den omtrek op te sporen en langzamerhand
naar het terrein te drijven waar de jacht zou plaats grijpen.
Generaal Ibanez slaagde naar wensch, zijne uitnoodigingen werden
allen aangenomen.
Den volgenden dag begonnen de genoodigden reeds op de hacienda
te verschijnen.
Don Miguel ontving hen met de grootste blijken van achting en
met schier overdadige gastvrijheid.
De gouverneur, de generaal Isturitz, don Luciano Perez, en zes of
acht heeren van minderen rang waren weldra op de hacienda vereenigd.
Met het opgaan der zon, op den derden morgen verliet een talrijke stoet van omtrent veertig aanzienlijke personen de hacienda, en
trok, gevolgd door eene menigte welbereden vaqueros, in de richting van het jachtveld op.
De bestemde plaats was eene uitgestrekte vlakte aan de oevers der
Rio del Norte, waar de wilde paarden gewoon waren in dit jaargetijde
te grazen.
De karavaan maakte de zonderlingste en schilderachtigste vertooning, door de schitterende kostumen der personen waaruit zij was
samengesteld, ook de paarden blonken van al het goud en zilver
waarmede zij versierd waren.
Des morgens ten vier ure uit de hacienda vertrokken, kwam men
tegen acht ure aan een klein bosch van opgaande boomen, waar don
Miguel de noodige tenten en tafels had laten opslaan en in gereedheid brengen, om de gasten te verfrisschen en een ontbijt te laten
gebruiken eer de jacht zou beginnen.
Onder de gezamenlijke ruiters, die nu reeds vier uren gereden en
merkelijk van de zon en het stof hadden te lijden gehad, ging een
luid vreugdegejuich op toen zij de tenten in 't oog krègen.
Allen stapten af, de dames werden verzocht om het zelfde te doen,
— want onder de genoodigden waren verscheidene dames, onder anderen de vrouw van den gouverneur, die van den generaal Isturitz
en ook dona Clara, — en iedereen nam plaats aan de tafels.
Tegen den afloop van het dejeuner verscheen don Pablo de Zarate,
die reeds den vorigen avond naar de vaqueros op het jachtveld was
vertrokken.
Hij kwam thans zeggen dat de paarden waren bijeengedreven ; dat
er eene talrijke manade op dit oogenblik liep te grazen in de vlakte
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der Coyotes, onder toezicht der vaqueros, en dat men zich haasten
In. oest zoo men eene goede jacht wilde maken.
Dit nieuws vermeerderde niet weinig de geestdrift der jagers. De
dames werden in het kamp achtergelaten, onder bewaking van een
tiental goed gewapende peons, en de gansche karavaan reed in galop
naar het veld dat don Pablo had aangewezen.
De vlakte der Coyotes — of het Wolven-veld — strekte zich langs
de rivier uit, zoo ver het oog reikte.
Hier en daar verhieven zich eenige heuvels met hout bewassen,
die de eentonigheid van het landschap braken, dat overigens met
hoog gras bedekt was, daar de paarden tot aan den buik in verdwenen.
Toen de karavaan den rand der vlakte bereikte, liet don Miguel
halt maken, om eerst af te spreken en het verslag van den chef der
vaqueros te hooren.
Het wilde paardenras dat thans de velden van Amerika bevolkt,
stamt af van de ruiterij van Cortez, het is mitsdien een zuiver ras,
want ten tijde der verovering gebruikten de Spanjaarden geene andere dan Arabische paarden.
Deze afstammelingen hebben zich vermenigvuldigd op eene wijs
die alle denkbeeld te boven gaat, niet zelden ontmoet men manades
van meer dan twintig-, ja zelfs dertig duizend stuks.
Hunne gestalte is klein, maar zij bezitten eene kracht en vlugheid,
die men moet hebben gezien om er zich het rechte idee van te vormen.
Zij zijn in staat om onvermoeid, ongelooflijk lange tochten te volbrengen. Hunne huid en haar zijn gelijk aan die van andere paarden, maar gedurende den winter wordt het haar veel langer en min
of meer krullend, omtrent als schapenwol; tegen het voorjaar valt
echter dit langere haar weder uit.
De Amerikaansche paarden zijn over het algemeen licht te dresseeren; zoodra zij zich gevangen zien, gewennen zij spoedig aan den
zadel.
De Mexicaan behandelt zijne paarden zeer streng, hij laat hen den
geheelen dag doorrijden zonder eten of drinken en voorziet hen eerst
van het noodige maïs-voer en water wanneer zij in het kampement
zijn ; daarna laat hij hen den geheelen nacht vrij in het veld loopen,
onder geleide van de nena, of het moederpaard, dat een bel aanheeft en dat de overige paarden gewillig volgen en nooit zullen verlaten.
Het is niet uit wreedheid dat de Mexicaan aldus met zijne paarden
te werk gaat, want de ruiters zijn zeer aan hun rijpaard gehecht,
dat hen, in gegeven omstandigheden, vaak het leven moet redden ;
maar het is gebleken dat dit stelsel van behandeling, dat in Europa
niet uitvoerbaar zou zijn, — hier te lande uitmuntend geschikt is,
en dat de paarden er zich veel beter bij bevinden dan wanneer men
teederder zorg voor hen droeg.

'16

DE GIDS DER PRAIRIEN

De chef der vaqueros deed zijn verslag.
Eene manade van ongeveer tienduizend paarden bevond zich op
twee mijlen afstands in de vlakte, waar zij rustig liepen grazen,
te zamen met eenige bisons, elanden en herten.
De jagers beklommen een heuvel, van welks top men aan den gezichteinder een ontelbare menigte paarden kon onderscheiden ; zij
waren schilderachtig hier en daar in groepen verspreid en schenen
volstrekt niet verdacht op het gevaar dat hen dreigde.
Om een jacht op wilde paarden mede te maken, moet men, als
de Mexicanen, een halve centaur wezen.
Ik heb de ginétes (pikeurs) hier te lande wonderen van paardrijderskunst zien verrichten, die den knapsten ruiter in Europa zouden doen
verbleeken.
Na het verslag van den vaquero hield don Miguel raad met zijne
gasten. En na een poos beraadslagens kwam men tot het volgende
besluit :
Er zou een kring worden geformeerd, dien men in Mexico het
»groote wilde-paarden-kordon" noemt, dat is: de bedrevenste ruiters
posteerden zich in alle richtingen, op zekeren afstand van elkander,
maar derwijze dat zij een onmetelijken kring sloten.
De wilde paarden zijn zeer wantrouwend; hun instinct is zeer levendig en hun reuk zoo fijn, dat het minste briesje in de lucht genoeg is om hun den reuk hunner vijanden toe te voeren, waarop
zij zich terstond met eene verbazende snelheid uit de voeten maken.
Men moet dus met de meeste omzichtigheid te werk gaan en alle
mogelijke voorzorg gebruiken als men hen wil overrompelen.
Toen al de aanstalten gemaakt, en de knapste jagers op post waren gesteld, stegen allen af, en ieder zijn eigen paard achter zich
aan den toom leidende, slopen zij door het hooge gras, om den kring
hoe langer hoe nauwer te sluiten.
Deze manoeuvre had reeds een tijd lang geduurd en ongevoelig
was men meer en meer genaderd, toen de manade eenige blijken
van ongerustheid begon te geven.
De wilde paarden, die tot hiertoe vreedzaam hadden gegraasd,
staken de koppen op, spitsten de ooren, en snoven hinnikend in de
lucht.
Eensklaps vereenigden zij zich en vormden een enkelen dichten
troep, die zich op een kleinen draf naar een katoenbosch terugtrok,
dat aan den oever der rivier gelegen was.
Nu zou de jacht een begin nemen.
Op een signaal van don Miguel, snelden zes welbereden vaqueros
in vollen ren vooruit, de manade voorbij, en lieten haar de lasso's
over het hoofd fluiten.
De paarden, door de verschijning der ruiters verschrikt, keerden
nu aanstonds van het katoenbosch terug en namen, onder vreeselijk
gebriesch, de vlucht in eene tegenovergestelde richting.
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Men moet zulk een wedloop bijgewoond, en de paardenjacht in
de prairiën met eigen oogen gezien hebben, om zich een denkbeeld
te kunnenlvormen van het indrukwekkend schouwspel, dat zulk eene
vluchtende manade aanbiedt : al die edele dieren, met de koppen
fier omhoog, de manen en staart golvend in den wind, schuimbekkend
en met vurige blikken, door schrik gedreven als razenden te zien
springen, draven of galoppeeren te midden van dien noodlottigen
kring die hen van alle kanten insluit.
Er is in dit schouwspel iets verbijsterends, dat zelfs den koelzinnigsten en onverschilligsten aanschouwer dronken maakt van geestdrift
en genot.
Toen dit eerste bedrijf lang genoeg was voortgezet en de wilde paarden door hunne woede meer en meer verblind geraakten, werd op een
gegeven sein van don Miguel, de kring op een zeker punt gebroken.
De gansche manade stortte zich nu met donderend geweld als een
losgebroken stroom in deze opening, die haar een uitweg scheen te
beloven, en stormde alles te pletter wat haar in den weg stond.
Dit was het juist waar de jagers op wachtten.
De wilde paarden galoppeerden in hunne onstuimige vaart, onbesuisd voort, zonder te beseffen dat de weg dien zij volgden allengs
smaller werd, en eindelijk op eene onvermijdelijke gevangenschap
moest uitloopen.
Hier is een enkel woord tot opheldering noodig. De manade was
door de jagers behendig in de richting van een canon, of holleweg,
tusschen twee steile heuvels gedreven ; aan het uiteinde van dezen
bergpas hadden de vaqueros, door middel van palen van vijftien voet
lengte, stevig in den grond geplant en onderling met dikke touwen
van gedraaide boomschors aan elkander verbonden, een groote corrat of paardenpark geformeerd, waar de troep thans in massa zondei te zien of zich te bezinnen binnenstormde.
Ia minder dan vijf minuten was de corral gevuld. Toen snelden
eenige jagers de manade weder vooruit, die zij, niet zonder levensgevaar, verder den pas afsneden en terug joegen, terwijl andere jagers intusschen de corral toesloten, om de paarden die er reeds in
waren den terugtocht te beletten.
Op deze wijs waren er vijftienhonderd prachtige wilde paarden in
een enkelen slag gevangen.
De edele dieren, brieschende van toorn, stieten tegen de slagtouwen en palissaden, die zij met hunne tanden poogden door te bijten
of omver te rukken, en liepen als een wervelwind razend van woede
in het rond ; maar het kon hun niet baten.
Eindelijk, toen zij gezien hadden dat al hunne pogingen vruchteloos
waren, werden zij het loopen moede, kwamen tot bedaren en bleven
,onbeweeglijk staan.
Zij gevoelden zich overwonnen en schenen hunne onmacht te bekennen.
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Inmiddels werd er een hevige strijd gevoerd tusschen de jagers en
het overige der manade.
De paarden in den smallen bergpas teruggedrongen, deden geweldige pogingen om ergens een uitweg te vinden en op nieuw te
vluchten.
Zij sprongen, schopten en beten naar alles wat onder hun bereik
kwam ; eindelijk gelukte het hun de eerste door hen gekozen richting
te hervatten en nu ijlden zij als een stormwind de vlakte in.
Verscheidene vaqueros waren onder deze verwarring uit den zadel
geraakt en door de paarden ,vertrapt ; twee van hen hadden ernstige
wonden bekomen, zoodat zij buiten kennis werden opgenomen en
weggedragen.
Met al het vuur der jeugd had ook don Pablo zich door zijn ijver
tot midden in de manade laten voeren ; op eens ontving zijn paard
een geweldigen schok in de flank, die het deed storten en den voorpoot breken, zoodat het over den grond rolde en zijn berijder medesleepte.
De jagers schreeuwden van ontzetting : te midden der duizende
dolle paarden, scheen de jongman verloren, daar hij onvermijdelijk
onder hunne hoeven verpletterd zou worden.
Maar don Pablo stond oogenblikkelijk op, greep • met de snelheid
eener gedachte de manen van het eerste het beste paard, slingerde
zich op zijn hals en plaatste zich met de knieën op zijn schoft. Deze
positie was noodig, daar de paarden te dicht naast elkander liepen
en elke andere stelling onmogelijk maakten.
Nu volgde een vreemd schouwspel, een strijd zonder voorbeeld „
tusschen man en paard.
Het edele dier, woedend dat het zijn vrije schoft door zulk een
onteerenden last voelde drukken, sprong op, steigerde, richtte zich op
de achterbeenen, of rende voort onder geweldig gesnuif en gebriesch ;
maar alles te vergeefs, don Pablo hield zich ferm.
Zoolang hij in den bergpas was, kon het paard, door zijne gezellen
gedrongen, niet alles doen wat het wilde om zijn last af te werpen,
maar zoodra bevond hij zich niet op de vlakte of het stak den kop
omhoog, deed slag op slag verscheidene zijsprongen, en holde toen
op eens vooruit, met eene snelheid die den jongman naar zijn adem
deed hijgen.
Don Pablo had zich thans behoorlijk op het paard gezet en
drukte het met de knieën de zwoegende flanken zooveel hij maar
kon ; hij knoopte zijn das los en bereidde zich tot een laatsten wedstrijd, die helaas voor hem op een treurige wijze dreigde te eindigen.
Het paard was namelijk van koers veranderd ; het liep regelrecht
naar de rivier, vastbesloten om zich met zijn berijder te verdrinken,
liever dan zich gewonnen te geven.
Al de jagers volgden met gemengde belangstelling en vrees de
ontzettende bijzonderheden van dezen woedenden loop, toen het
'
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paard nog eens van taktiek veranderde en zich op de hakken zette,
blijkbaar om zich achterover te werpen en dus op gevaar af van
zelf de lenden te breken, zijn ruiter te verpletteren.
De jagers schreeuwden van angst. Don Pablo klampte zich met
macht om den hals van het steigerende paard, en sloeg het, op het
oogenblik toen het zich achterover wilde werpen, met voorbeeldeboze behendigheid zijn das over de oogen.
Het paard, zoo op eens geblinddoekt, liet zich weder op de
voorbeenen vallen, en bleef rillend en bevend van angst plotseling
staan. Nu steeg de jongman onmiddellijk af, hield zijn aangezicht
dicht bij den kop van het paard en blies het zijn warmen adem in
de neusgaten, terwijl hij het zacht op het voorhoofd krabde. Deze
kuur duurde hoogstens tien minuten, het paard stond gedwee te
snuiven en te blazen zonder een voet te durven verzetten.
De jonge Mexicaan voltooide zijn werk ; hij sprong andermaal
op het paard, nam het den blinddoek af, en het edele dier scheen
al zijne woestheid verloren te hebben ; het stond onbewegelijk.
Don Pablo had het getemd 1).
Allen ijlden nu naar den jongman, die hen met een fieren glimlach op het gelaat afwachtte, en wenschten hem geluk met zijn schoone
overwinning.
Don Pablo steeg af, gaf zijn nieuwe paard aan een der vaqueros
over, die het onmiddellijk een teugel in den mond gaf, en trad naar
zijn vader die hem vurig omarmde.
Bijna een uur lang had don Miguel aan het behoud van zijn zoon
gewanhoopt.

DE OVERROMPELING.
Zoodra de opgewondenheid over het moedig heldenfeit van don
Pablo bedaard was, begon men aan den terugtocht te denken.
De zon neigde snel ten ondergang, de geheele dag was onder de
vermoeiende tooneelen der jacht voorbijgegaan.
De hacienda del Noria lag bijna tien mijlen ver ; het was dus dringend noodzakelijk dat men zoo spoedig mogelijk vertrok, als men
ten minste niet onder den blooten hemel wilde overnachten.
De mannen zouden zich al licht deze kleine onaangenaamheid hebben getroost, die in een klimaat zoo zacht als het Mexicaansche in
dit jaargetijde niet veel bezwaar opleverde, doch er waren ook dames
1) D,ze manier van paardentemmen is bij de Indianen veel bekend, wij laten
haar zonder nadere verklaring aan het oordeel van den deskundigen lezer.
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in het gezelschap, die twee mijlen ver achtergelaten, reeds ongerust
zouden zijn wegens het uitblijven der jagers, een uitblijven dat, zoo
als bij dergelijke jachtpartijen meestal gebeurt, veel langer had geduurd dan men voorzien kon.
Don Miguel Zarate gaf aan zijne vaqueros bevel om de paarden,
die men in den loop van den dag gevangen had, met zijn naamcijfer te brandmerken en in de corral opgesloten te houden, terwijl
de jagers onder vroolijk gelach en gezwets den terugtocht aannamen
naar de tenten, waar zich de dames bevonden.
Alleen de vaqueros die gedurende de jacht tot opdrijvers en boschkloppers hadden gediend, bleven achter om de paarden te bewaken
en op te passen.
In dit land, waar geen schemering bestaat, volgt de nacht schier
onmiddellijk op den dag. Zoodra dus de zon was ondergegaan bevonden de jagers zich in volslagen duisternis, want naarmate de
vurige schijf schielijker onder de kimmen wegdook werd de hemel
naar evenredigheid donkerder, en op hetzelfde oogenblik dat de dagtoorts verdween viel de nacht in.
De woestijn, tot hiertoe zoo doodstil, scheen op eens te ontwaken ;
de vogels door de hitte des dags vadsig of ademloos begonnen
een luidruchtig avondconcert te maken, waarbij zich bij tusschenpoozen, in het diepst der bosschen, het geschreeuw der carcayous en
het gekef der coyotes voegde, gemengd met het heesch geloei der
verscheurende dieren die hunne holen verlieten om zich te laven
aan de rivier-wedden.
Allengs echter hield het geschreeuw, gezang en gebrul weder op
en hoorde men niets meer dan het kletteren der paardenhoeven van
den sneldravenden jachtstoet op den steenachtigen weg.
Eene plechtige stilte hing over de woeste en schaars bezochte natuur, slechts nu en dan verhief zich de avondwind en deed de donkere kruinen der boomen en de toppen van het hooge prairiegras zacht
trillen en wuiven, met aanhoudend geruisch of geritsel, alsof de
geesten der wildernis er over heen streken en voor hun geheimzinnig
geblaas de twijgen en bladen zich nederbogen.
Er was iets treffends, dat tegelijk tot weemoed en eerbied stemde,
in den donkeren aanblik der prairie in dit uur van den nacht, onder
dien verblindenden hemel, bezaaid met duizende sterren die als diamanten fonkelden, en in het gezicht dier verheven oneindigheid die
geen ander geluid deed hooren dan de adem des Almachtigen.
De jonge en vurige mensch, dien het gegeven is zulk een schouwspel bij te wonen, gevoelt eene heilige ontroering door al zijne leden ;
het is hem een onbeschrijfelijke wellust den blik naar alle zijden rond
te slaan, in die ongerepte wildernis, welker onmetelijke diepten zoo
vele onverklaarde, en wellicht onverklaarbare wonderen bevat en hem
de oneindige grootheid bewijst der goddelijke macht en majesteit.
Menigwerf, gedurende onze avontuurlijke tochten op het Ameri-
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kaansche vaste land, terwijl wij op goed geluk voortwandelden in zulk
een schoonen nacht, welks bekoorlijkheid alleen hij die het gezien
en ondervonden heeft kan beseffen, hebben wij ons aan die zoete indrukken overgegeven; dan, geheel in ons zelven gekeerd, verzonken
wij vaak in een staat van gelukzaligheid, aan welke niets ons had
kunnen ontrukken.
Ook de jagers, hoe praatziek en luidruchtig zij anders wezen mochten,
bogen onder dezen alvermogenden invloed der woestijn, en reden
snel maar zwijgend voort, zonder, anders dan bij lange tusschenpoozen,
een woord te wisselen.
Intusschen duurde de roerlooze stilte in de wildernis steeds voort
en kon men, dank zij de verwonderlijke helderheid des dampkrings,
den blik tot aan den versten horizon uitstrekken ; maar er was niets
verontrustend te zien.
De glimwormen gloeiden in de struiken, de vuurvliegen zweefden
zorgeloos over de toppen van het prairiegras, terwijl uit de verte op
een halve mijl afstands, het flikkerende schijnsel der vuren voor
de tenten ontstoken den jagers reeds vroolijk begon toe te lachen.
Op een sein van don Miguel ging de troep, die tot dusver slechts
in een matigen draf had gereden, in een gestrekten galop over;
ieder haastte zich nu om een terrein te verlaten, dat in de duisternis
meer en meer onaangenaam begon te worden.
Zoo bereikte men tot op honderd pas afstands de tenten wier roode
vuren zich reeds in de verte op de boomen afteekenden, toen op eens
een schrikkelijk gehuil het luchtruim verscheurde, en van achter
iedere boomgroep of kreupelboschje eenige Indiaansche ruiters te
voorschijn kwamen, die woest met de wapens zwaaiden en onder het
aanheffen van den gewonen oorlogskreet bliksemsnel rondom de blanken heen sprongen.
De Mexicanen, dus onverhoeds overrompeld, werden reeds omsingeld eer zij tijd hadden om van hun schrik te bekomen en aan het
gebruik hunner wapens te denken.
Met een oogopslag had don Miguel zijne positie overzien, zij was
hoogst gevaarlijk.
De jagerstroep telde thans niet meer dan dertig ruiters op zijn
hoogst, terwijl het aantal der Indiaansche ruiters die hen omsingeld
hadden, ten minste drie honderd bedroeg.
De Comanchen en Apachen zijn de bitterste vijanden der blanken.
Bij hunne periodieke invallen op de Mexicaansche grenzen maken zij
bijna nooit krijgsgevangenen, maar dooden zij zonder genade ieder
die in hunne handen valt.
Intusschen hadden de Mexicanen zich dicht bijeen getrokken. Overtuigd van het lot dat hun te wachten stond, besloten zij hun leven
zoo duur mogelijk te verkoopen.
Er volgde een °ogenblik van stomme verwachting, vóór den doodelijken strijd die op handen was.
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Plotseling reed een Indiaansch ruiter uit het gelid en naderde met
een paar galopsprongen den kleinen troep Mexicanen tot op drie passen afstands.
Toen hij zoover gekomen was bleef hij staan en ontrolde de plooien
van zijn bisonsmantel, ten teeken van vrede.
De gouverneur der provincie scheen zich gereed te maken om hein
met eene vraag te beantwoorden.
»Laat ik liever de taak der onderhandeling op mij nemen," zei
don Miguel ; »ik ken de Indianen beter dan gij, misschien zal het mij
gelukken ons uit de tegenwoordige moeielijkheid te redden."
»Goed," antwoordde de gouverneur.
Generaal Ibanez was de eenige die zich gedurende de overrompeling
koel en bedaard had gehouden ; hij maakte zelfs geene beweging om
naar zijne wapenen te grijpen, integendeel kruiste hij de armen achteloos op de borst- en wierp zijne medgezellen een schertsenden blik
toe, onder het fluiten van een aria.
Don Pablo had naast zijn vader plaats genomen, en hield zich gereed hem met zijn eigen leven te verdedigen.
Het Indiaansch opperhoofd sprak het eerst.
»Dat de Bleekhuiden hooren," begon hij, »het is een Sachem die
tot hen spreekt."
»Wij hebben geen tijd om naar de honende taal te hooren die gij
voeren zult, hoofdman," antwoordde don Miguel op hoogen toon,
»keer terug en belet ons niet langer den doortocht, zoo gij niet wilt
dat hier bloed vergoten wordt."
»Dan moeten de Bleekhuiden het zoo gewild hebben," hervatte de
Comanch met een zachte stem. »De Indianen zijn niet voornemens
om de blanke krijgslieden kwalijk te bejegenen."
Waartoe dan deze' onverwachte aanval? Is het opperhoofd dwaas,
dat hij ons zoo licht denkt te bedriegen ? wij weten zeer wel dat het
hem om onze haarschedels te doen is."
»Geenszins. De Eenhoorn wenscht een verbond te sluiten met de
Bleekgezichten."
»Verklaar u dan nader, hoofdman ; wellicht zijn uwe voornemens
werkelijk zoo als gij zegt ; ik wil mij zelven niet te verwijten hebben
dat ik u gehoor heb geweigerd."
De Indiaan glimlachte.
»Goed," zeide hij, »het groote opperhoofd der blanken wordt redelijker : hij hoore dus wat de Eenhoorn hem te zeggen heeft."
»Vervolg, hoofdman ; wij hooren u."
»De Bleekgezichten zijn hondsvotten," sprak de Sachem op barschen
toon ; »zij voeren met . de Roodhuiden een eindeloozen oorlog, en
koopen hunne haarschedels als waren het wilde dierenhuiden ; maar
de Comanchen zijn grootmoedige krijgslieden, die zich niet willen
wreken ; de vrouwen der blanken zijn in hunne macht, maar zij zullen die teruggeven."
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Bij deze woorden liep de jagers eene rilling over den rug ; de
moed ontzonk hun ; zij hadden slechts één wensch, namelijk de vrouwen te redden, die zoo ongelukkig in handen dezer bloeddorstige
lieden waren gevallen.
»Op welke voorwaarden willen de Comanchen hunne gevangenen
teruggeven ?" vroeg don Miguel, wiens hart ineenkromp toen hij aan
zijne dochter dacht, die zich ook onder de gevangenen bevond. Inwendig verwenschte hij Valentin, wiens raad alleen de oorzaak was
van het vreeselijk onheil dat hem in deze oogenblikken trof.
))De Bleekgezichten," vervolgde het opperhoofd, »zullen afstijgen
en zich op eene rij plaatsen ; de Eenhoorn zal onder zijne vijanden
diegenen uitkiezen welke hij goedvindt om als gijzelaars te houden ; de
overigen zal hij vrij laten gaan en al de vrouwen zal hij teruggeven."
»Uwe voorwaarden zijn hard, hoofdman, kunt gij er niets aan veranderen ?" vroeg de hacendero.
»Een opperhoofd heeft maar één woord. Weigeren de Bleekgezichten ?"
»Een oogenblik geduld, hoofdman ; gun ons ten minste een paar
minuten om ons te beraden."
»Goed ; laten de blanken zich beraden, de Eenhoorn geeft hun
tien minuten tijd," hernam de Indiaan.
Terwijl hij zijn paard met een bevalligen draai deed omzwenken,
reed hij naar de zijnen terug.
Don Miguel wendde zich tot zijne vrienden.
»Wel, wat denkt gij van hetgeen hier gebeurt ?"
De Mexicanen stonden als verplet ; intusschen moesten zij erkennen
dat het gedrag der Indianen zeer zonderling was en dat zij nog nooit
zooveel gematigdheid bij hen gezien hadden.
Toen dus het nadenken in de plaats was getreden van de moreele
overspanning die hen in het eerste oogenblik overmeesterd had, be-

grepen zij dat een strijd tegen zulk een talrijken vijand eene dwaasheid zoude zijn en hunne positie inderdaad erger zou maken dan zij
reeds was ; dat de gestelde voorwaarde, hoe hard zij ook wezen mocht,
ten minste aan sommigen hunner kans gaf op behoud, en dat de
vrouwen in allen geval er door zouden gered worden.
Deze laatste en veel vermogende beschouwing deed alles af. Het
kostte don Miguel weinig moeite om hen te overtuigen dat zij zich
moesten onderwerpen ; en hoe veel het hun ook kosten mocht, zij
stegen af en schaarden zich op eene rij zooals de Indiaan van hen
geëischt had.
Don Miguel en zijn zoon plaatsten zich vooraan. De Eenhoorn reed
nu met de gewone koelbloedigheid der Roodhuiden, alleen naar de
Mexicanen, die nog altoos gewapend waren en hem wellicht uit wanhoop en op gevaar af van allen vermoord te worden, aan hunne
wraak hadden kunnen opofferen.
Ook het opperhoofd steeg van zijn paard. Met de handen achteloos,
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op den rug en met een donkeren blik onder de gefronste wenkbrauwen begon hij zijne vreeselijke monstering.
Veler hart kromp ineen bij zijne nadering, want het was eene vraag
van leven en dood voor de ongelukkige Mexicanen ; alleen het uitzicht
op de gruwzame folteringen die hunne vrouwen bedreigden, had hen
doen besluiten zich aan deze vernederende voorwaarde te onderwerpen.
De Eenhoorn was edelmoedig.
Uit al de Mexicanen koos hij er slechts acht, de overigen kregen
vrijheid om weer te paard te stijgen en den noodlottigen kring te
verlaten die hen omsloot.
Maar, hetzij door een zonderling toeval of door een voorafgaand
beraad daar zij de toedracht niet van begrepen, bevonden zich onder
de acht gekozen gijzelaars de voornaamste personen van den troep,
namelijk de gouverneur, de generaal Isturitz, de rechter crimineel
don Luciano Perez, in een woord al de chefs van het provinciaal
gouvernement.
Niet zonder verbazing merkte don Miguel dit op.
Overigens kwamen de Comanchen de door hen gestelde voorwaarden getrouwelijk na ; de Mexicaansche dames werden onmiddellijk in vrijheid gesteld.
Zij waren door de Indianen met de meeste wellevendheid behandeld, die zich van haar hadden meester gemaakt door het kamp te
overrompelen en aan alle kanten te omsingelen, omtrent op dezelfde
wijs als zij dit den jagers gedaan hadden.
Eene tweede merkwaardige bijzonderheid, althans bij eene Indiaansche overrompeling, was deze, dat er geen droppel bloed bij vergoten werd.
Na de eerste oogenblikken, toegewijd aan het zoete geluk van zijne
dochter ongedeerd weder te zien en te omhelzen, besloot don Miguel
eene laatste poging te wagen ten behoeve der ongelukkige gevangenen die in de macht der Indianen moesten blijven.
De Eenhoorn hoorde hem met bedaardheid aan en liet hem geheel
uitspreken, toen antwoordde hij met een glimlach, dien de hacendero
zich vruchteloos poogde te verklaren :
»Mijn vader heeft Indiaansch bloed in zijne aderen ; de Roodhuiden
hebben hem lief ; nooit zouden zij hem eenig leed willen doen, wat
het ook wezen mocht. De Eenhoorn wenschte wel dat het in zijne
macht stond om de gevangenen, die hem overigens weinig schelen
kunnen, onmiddellijk in vrijheid te stellen; maar dit is hem onmogelijk ; mijn vader zelf zou er zich spoedig over beklagen, indien de
Eenhoorn aan dezen eisch toegaf ; maar om mijn vader te toonen hoeveel een opperhoofd ten zijnen gevalle doen wil, zullen de gevangenen
niet mishandeld worden en er met eenige dagen verveling af komen.
De Eenhoorn biedt dus aan om hen op losgeld te stellen, in plaats
van hen als slaven te houden ; mijn vader kan hun dit goede nieuws
zelf mededeelen."

DE GIDS DER PRAIRIEN.

125

»Ik dank u, hoofdman," antwoordde don Miguel, »uw edelmoedig
karakter treft mij het hart, ik zal het niet vergeten. Wees verzekerd,
dat ik, in iedere omstandigheid, mij gelukkig zal rekenen u te kunnen
bewijzen hoe dankbaar ik ben."
Het opperhoofd maakte eene zwierige buiging, en verwijderde zich.
om den hacendero in de gelegenheid te stellen zich met zijne med.
gezellen te verstaan.
Deze zaten treurig op den grond en waren geheel ter neergeslagen ;
don Miguel verhaalde hun het gesprek dat hij met den Eenhoorn
had gehad, en zijne beloften ten hunnen opzichte.
Dit nieuws deed hun moed herleven, en met alle teekenen van
vreugde bedankten zij den hacendero voor den stap dien hij in hun
belang gedaan had.
Inderdaad had hunne gevangenschap, na deze belofte van goed behandeld en binnen acht dagen weder ontslagen te zullen worden, niets verontrustends meer en beschouwden zij haar slechts als een van die duizend
kleine onaangenaamheden voor welke het menschelijk leven gedurig
bloot staat, maar die in hunne oogen zoo weinig beteekende, dat zij
er zich onbekommerd aan onderwierpen en er zelven reeds om begonnen
te lachen met al de onverschilligheid van het Mexicaansche volkskarakter, misschien het lichtzinnigste dat er op Gods aardbodem bestaat.
Intusschen maakte don Miguel haast om zich te verwijderen : hij
nam van zijne vrienden afscheid en keerde weder naar het opperhoofd terug. Deze verzekerde hem nogmaals dat de gevangenen
binnen acht dagen in vrijheid zouden worden gesteld, zoo zij er in
bewilligden om hoofd voor hoofd duizend piasters te betalen, een
losgeld dat voor hen niets beteekende; ten slotte verklaarde hij den
hacendero dat het hem vrijstond te vertrekken, wanneer en waarheen
hij verkoos, zonder dat een der Indianen er zich tegen zou verzetten.
Don Miguel liet het zich geen tweemaal verzekeren, maar steeg
met zijne vrienden te paard, evenals de dames, die in het midden
van den troep werden geplaatst ; en na van den Eenhoorn afscheid
te hebben genomen, gaven zij hunne paarden de sporen en vertrokken
in galop, verheugd dat zij er zoo goedkoop afkwamen.
Weldra hadden zij de vuren van het kampement ver achter den'
rug. Generaal Ibanez, die naast don Miguel reed, fluisterde hem
zacht in 't oor :
»Wat dunkt u, vriend, zouden de Comanchen misschien onze bond-.
•enooten zijn ? mij dunkt dat zij ons dezen avond een ruwen maar
bepaald voordeeligen stoot hebben gegeven om den voorspoed onzer
onderneming te verzekeren."
Dit vermoeden, dat den hacendero reeds meer dan eens door het
hoofd had gezweefd, vond dadelijk ingang.
»Ik weet het niet, vriend," zeide hij met een geslepen lachje, »maar
in allen geval, mijn waarde generaal, zoo het geen vrienden zijn, zijn
het ten minste behendige vijanden."

.
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De kleine cavalcade vervolgde snel haar tocht naar de hacienda,
die niet ver meer verwijderd was en daar zij nog voor zonsopgang
hoopten aan te komen.
De zoo even door ons verhaalde gebeurtenissen hadden in minder
.dan een uur tijds plaats gehad.

XXII.
EENE ONTMOETING.

»Por Dios !" hervatte generaal Ibanez, »ik moet erkennen dat die
duivelsche Roodhuiden ons, zonder het te weten, eene groote dienst
hebben bewezen ; men zou inderdaad zeggen dat zij met kennis van
zaken gehandeld hadden. Die Eenhoorn, zooals gij hem noemt, is
een uitmuntend opperhoofd en een man die ons in de gegeven omstandigheden oneindig veel waard is : ik moet nader kennis met hem
maken, men kan nooit weten wat er gebeurt : het is soms zeer goed
ais men zulk een schranderen bol te vriend heeft."
»Gij houdt altijd van schertsen, generaal ; wanneer zult gij toch

eenmaal ernstig worden?" antwoordde don Miguel glimlachend.
»Wat wilt gij meer, goede vriend, wij wagen in dit oogenblik ons
hoofd in een wanhopig spel, laten wij ten minste onze vroolijkheid
behouden ; als wij het onderspit delven, zullen wij tijd genoeg hebben
om zure gezichten te zetten en bittere glossen te maken op de ongestadigheid der wereldsche dingen."
»Nu ja, het ontbreekt uwe philosophie niet aan zeker fatalisme, dat
haar in mijn oog althans niet ontsiert : ik verblijd mij u in eene zoo
gelukkige stemming te zien, vooral in een oogenblik dat wij gereed
staan om onze laatste partij te spelen !"
»Alles is nog niet hopeloos, en ik voor mij heb een zeker voorgevoel dat alles goed af zal loopen ; onze vriend de prairie-gids, heeft,
daar ben ik zeker van, zoo niet voor alles dan toch voor een goed
deel de hand in het gebeurde."
»Zoudt gij dat denken?" vroeg don Miguel met drift.
?Niet alleen dat ik het zou denken, maar ik weet het zeker. Gij
kent de lndios Bravos zoo goed als ik, mijn vriend, en gij weet
hoe onverbiddelijk zij voor ons zijn, de oorlog dien zij op den duur
tegen ons voeren, is gruwzaam : dat zij dus zoo op eens, zonder blijkbare reden, van wolven in lammeren veranderden, daar moeten zij
wel een zeer dringende reden toe hebben ; men zweert zoo maar
niet in een paar minuten een haat af die sedert meer dan drie honderd jaar reeds bestaan heeft. De Comanchen — het blijkt aan de
keus die zij onder ons deden — weten zeer goed hoeveel de gevangenen waard zijn, die zij in handen hebben, hoe zouden zij zich
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dus met zulk een onbeduidend losgeld vergenoegen, wanneer er niets
bijzonders achter stak? Dat blijft voor mij een onoplosbaar raadsel."
»Toch zeer gemakkelijk op te lossen," riep op eens eene vroolijke
stem, kort nevens hem uit de struiken.
De beide Mexicanen sidderden en hielden terstond hunne paarden in.
Uit het kreupelhout kwam nu een man te voorschijn, die midden
op den weg vlak voor de jagers staan bleef.
Deze op een nieuwen aanvalof op verraad van de zijde der Comanchen
bedacht, grepen hunne wapenen.
»Wacht even!" riep don Miguel ; die man is alleen, ik wil met
hem spreken."
Allen bleven wachten met de wapens in de hand.
»Heila !" vervolgde don Miguel tegen den onbekende, die steeds
midden op het pad stond, met de armen rustig op zijn geweer gekruist : »Wie zijt gij, vriend ?"
»Herkent gij mij niet, don Miguel, en moet ik u mijn naam zeggen?" antwoordde de onbekende met een lach.
»De Gids der Prairiën!" juichte don Miguel.
»In eigen persoon!" antwoordde Valentin. »Drommels! gij zijt niet
vlug in het herkennen uwer vrienden."
»Gij zoudt ons verontschuldigen, als gij wist wat ons gebeurd is
en hoe veel reden wij hebben, om op onze hoede te zijn. '
»Caspita ?" lachte Valentin terwijl hij zijn stap veranderde om den
draf der paarden bij te houden, »denkt ge mij daar iets nieuws te
vertellen? en kondt gij dan waarlijk nog twijfelen waar de slag van
daan kwam ?"
»Wad"- riep don Miguel meer en meer verwonderd, »zoudt ge inderdaad . .."
»Wie anders als ik? Denkt gij dat de Spanjaarden met de Indianen zoo bevriend zijn, dat zij hunne zaken wanneer zij in de woestijn

tegenover elkander staan, op zulk eene vriendschappelijke wijze zouden
kunnen afdoen."
»Ik heb het wél gedacht!" riep generaal Ibanez, »ik heb het geraden van het eerste oogenblik af.'
»Mijn hemel!" vervolgde Valentin, »dat is doodeenvoudig: uw toestand was door het verraad van den Roode-Ceder allergevaarlijkst,
ik heb u den tijd willen verschaffen om u te redden, door ten minste voor een paar dagen de bezwaren uit den weg te ruimen die het
welslagen uwer onderneming in den weg stonden : ik geloof dat ik
daarin geslaagd ben?"
»Onverbeterlijk !" riep de generaal uit.
»0 !" zei don Miguel op een toon van verwijt, »waarom hebt gij
u voor mij schuil gehouden?"
»Om eene zeer eenvoudige reden, mijn vriend ; ik heb u in deze

omstandigheid onbelemmerd en met een vrij geweten willen laten
handelen."
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»Maar
»Laat mij eerst uitspreken : als ik u mijn plan had medegedeeld,
zoudt gij er u zeker tegen verzet hebben. Gij zijt een man van eer,
don Miguel, uw hart is veel te goed geplaatst."
»Vriend . . . ."
»Antwoord mij dit eerst : als ik u mijn plan had opengelegd, zoudt
gij het dan hebben uitgevoerd ?"
»Maar nu."
»Antwoord ronduit, zonder omwegen."
»Welnu, ik zou het hebben afgewezen."
»Dat wist ik zeker. En waarom zoudt gij het hebben afgewezen ?
Omdat gij u nooit zoudt hebben laten vinden om de rechten der
gastvrijheid te schenden en aan den vijand de mannen over te leveren, die als gasten onder uw dak veilig waren, al wist gij ook dat
diezelfde mannen, zoodra zij u verlieten, het als een plicht zouden
hebben beschouwd om zich van u meester te maken, en dat zij zelfs,
terwijl zij aan uwe tafel aten en dronken, alle uwe daden in 't oog
hielden en uwe minste bewegingen bespiedden ; is het zoo niet?"
»'t Is waar : mijn gevoel als edelman zou er tegen op zijn gekomen ik ben zeker dat ik onder mijn oog en onder mijn dak zulk
een afschuwelijke inbreuk op de rechten der gastvrijheid niet zou hebben geduld."
»Welnu! Dan ziet gij immers dat ik verstandig heb gedaan met
er u niets van te zeggen ; op die wijs bleef uwe eer ongeschonden,
uw geweten in rust, en zoo heb ik u op de allereenvoudigste manier voor eenige dagen van uwe vijanden afgeholpen?"
."
»'t Is waar . . . . Intusschen
»Wat ? Hebben de gevangenen zich eenigszins te beklagen over de
wijs waarop zij zijn behandeld geworden?"
»In 't minst niet; integendeel, de Comanchen en de Eenhoorn
waren bijzonder wellevend ten hunnen opzichte."
»Alles is dus in de beste orde ; gij moogt u zelven geluk wenschen
met uw onverhoopt succes ; het komt er nu slechts op aan om er
onverwijld partij van te trekken."
»Daar kunt gij op rekenen."
»Er moet oogenblikkelijk gehandeld worden."
»Dat is al wat ik verlang; alles is gereed, onze lieden zijn gewaarschuwd, op het eerste sein komen zij in opstand."
»Dat sein moet onmiddellijk gegeven worden ?"

»Niet later dan noodig is om mijne dochter naar de hacienda te
brengen ; daarna ruk ik met mijne vrienden voort naar Paso, terwijl
generaal Ibanez aan het hoofd van een tweeden troep zich van Santa Fé zal meester maken."
»Een zeer goed plan. Kunt gij op de lieden vertrouwen, die gij bij,
u hebt?"
»Ja, alle zijn mijne bloedverwanten of mijne vrienden."
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»Zoo veel te beter. Laten wij nu dan niet verder gaan, wij zijn
hier juist op den weg naar Paso en tevens naar uwe hacienda ; laat
uwe paarden eenige minuten uitblazen, terwijl zal ik u een plan mededeelen door mij beraamd en dat u zeker zal toelachen."
De kleine troep hield stil.
De ruiters stegen af en vlijden zich op het gras neer.
Allen wisten reeds van de samenzwering van don Miguel en waren in min of meerder mate zijne medeplichtigen.

Het verwonderde hun dus niet dat de troep halt maakte, daar zij
vermoedden dat het oogenblik van handelen niet ver af kon zijn en
dat hun aanvoerder zonder twijfel zijne laatste maatregelen ging nemen, alvorens het masker af te lichten en de provincie Nieuw- Mexico
onafhankelijk te verklaren.
Bij hunne uitnoodiging op de wilde paardenjacht, had don Miguel
zijne voornaamste vrienden niet onkundig gelaten van het door den
Roode -Ceder gepleegde verraad, en hun de noodzakelijkheid doen
gevoelen om terstond een beslissenden slag te wagen, zoo zij niet onherroepelijk wilden te gronde gaan. Valentin nam den hacendero
en den generaal een weinig ter zijde. Toen zij ver genoeg waren om
niet door de anderen gehoord te worden, ging hij eerst zorgvuldig
het omliggende terrein opnemen ten einde geheel zeker te zijn. Na
verloop van een paar minuten kwam hij bij don Miguel en generaal
Ibanez terug, die hem met groote belangstelling gadesloegen.
»Caballeros," zeide hij, »wat denkt gij te doen ? In uw toestand
is iedere minuut eene eeuw ; zijt gij gereed om een pronunci amento

(proclamatie) te doen en door te tasten ?"
»ja," antwoordden zij.
»Dan heb ik u dit voor te stellen : gij, don Miguel, gaat onmid-

dellijk door naar de Paso ; een half uur van die stad zult gij Curumilla vinden met een twintigtal van de beste grensjagers ; die mannen, op welke gij ten volle kunt rekenen, zijn deels Canadeesche
deels Indiaansche scherpschutters, die mij met hart en ziel zijn toegedaan; zij zullen de kern uitmaken van eene voldoende schaar om
u zonder gevaar van de Paso meester te maken, daar deze stad
slechts door eene bezetting van vijftig soldaten verdedigd wordt. Bevalt u dit plan ?"
»Ja, ik ga het onmiddellijk uitvoeren . . Maar mijne dochter?"
»Daar zal ik voor zorgen ; gij moet ook uw zoon don Pablo bij
mij laten, ik zal ze beiden naar de hacienda brengen. Wat de overige
dames betreft, wanneer die eenmaal in de stad zijn, zullen zij natuurlijk naar huis gaan en eenvoudig thuis blijven, dat zal dunkt mij
geen het minste bezwaar opleveren."
»Goed, dat is dus afgesproken."
»Volkomen."
»Wat u aangaat, generaal, uwe manschappen heb ik reeds bij troepen van tien en twintig op den weg van Santa-Fé geschaard, tot op
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twee mijlen van de stad, zoodat gij ze slechts achtervolgens hebt bijeen te brengen en in minder dan drie uren u aan het hoofd van
vijf honderd dappere en goed gewapende mannen zult bevinden."
»Mijn vriend Valentin," riep de generaal met een lach, »ik moet
u zeggen, zoo gij het nog niet weet, dat er van u een uitmuntend
partijhoofd te maken was, ik zou bijna jaloersch op u worden."
»0 Daar zoudt gij zeer verkeerd aan doen, generaal, want ik

verzeker u dat ik geheel belangeloos ben in deze zaak."
»Ja vriend, ik weet wel, gij zijt een vrije jager der woestijn die
zich met onze bekrompen ideeën moeielijk kan vereenigen."
»Dat is waar, maar ik heb aan don Miguel en zijne familie eene
vriendschap gezworen, die alleen met mijn dood zal eindigen ; ik
beef voor hem en zijne kinderen als ik aan de tallooze gevaren denk
die hem omringen, en ik zoek hem zooveel mogelijk te helpen, met
al de middelen die mijne ondervinding en mijne bedrijvigheid mi
aan de hand geven. Ziedaar het geheim van mijne medewerking."
»Deze bekentenis was voor het minst overbodig, mijn vriend, ik
ken u te goed en zeker te lang om aan uwe goede bedoeling te
twijfelen. Gij ziet ook wel ik stel in u het grootste vertrouwen, daar
ik uwe plannen zonder bedenken aanneem, zoo zeer ben ik overtuigd
dat gij in alles het beste beoogt."
»Ik dank u, don Miguel, gij hebt mij naar waarde beoordeeld.
Komt, mijne heeren, te paard en op weg ; hier moeten wij echter
scheiden : gij, don Miguel, om rechtsaf naar de Paso te trekken, en
gij, generaal, links naar Santa-Fé ; terwijl ik, met don Pablo en zijne
zuster rechtuit ga naar de hacienda del Noria."
»Te paard dan !" riep don Miguel vastberaden, »en God bescherme
ons recht."

»Goed," liet de generaal er op volgen, »want van dit oogenblik af
is de revolutie begonnen."
De drie mannen gingen naar hunne vrienden terug.
Don Miguel sprak eenige woorden tegen zijn zoon en dochter, die
thans Valentin herkenden en hem met vreugd verwelkomden.
Het volgende oogenblik zat de gansche troep in den zadel.
»De teerling is geworpen !" riep Valentin, »God beware u, mijne
heeren."
»Voorwaarts !" kommandeerde don Miguel.
»Voorwaarts !" herhaalde de generaal, terwijl hij in tegenovergestelde
richting wegreed.
Valentin staarde zijne vertrekkende vrienden eenige oogenblikken
na: weldra verdwenen hunne donkere gestalten in de schemerende
duisternis, en verloor zich het gedruisch hunner stappen in den nacht.
Valentin zuchtte en hief het hoofd op.
»God zal hen beschermen," prevelde hij, zich daarop naar de

jongelieden wendende, vervolgde hij : »gaan wij op weg, mijne kinderen."
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Zij gingen op weg en reden een poos in de diepste stilte voort.
Valentin was te veel met zijne eigene gedachten bezig om zijne
reisgezellen toe te spreken; intusschen brandden dona Clara en don
Pablo, wier nieuwsgierigheid hoogst gespannen stond, van verlangen
om hem te ondervragen.
Eindelijk nam het meisje, naast welks paard de jager vlug voortstapte en zonder moeite den pas hield, het woord op en vroeg, zich
naar hem toebuigende, met eene zachte stem:
»Wat is er toch aan de hand, mijn vriend ? Waarom heeft vader
ons hier verlaten, in plaats van met ons naar huis te gaan?"
»Ja," liet don Pablo er op volgen, »hij scheen zeer bewogen toen
hij van ons afscheid nam, hij sprak zoo ernstig en zoo kort : wat
is er toch gaande, vriend? waarom heeft mijn vader niet gewild dat
ik met hem medeging?"
Valentin aarzelde t;.‘, antwoorden.
»Ik bid u, vriend," hervatte dona Clara, »laat ons niet langer
in deze pijnlijke ongerustheid ; de zekerheid van een ongeluk zou
ons inderdaad minder kwaad doen dan de angstige twijfel die ons
beklemt."
»Waarom zoudt gij mij nopen te spreken, mijne kinderen?" antwoordde de jager op somberen toon ; »het geheim dat gij mij afvraagt behoort mij niet toe. Als uw vader het niet geraden vindt om
u zijne plannen mede te deelen, heeft hij er zeker zijne goede redenen voor. Dwing mij dus niet om u nog meer te bedroeven, door
u dingen te vertellen die gij niet weten moet."
»Maar ik ben toch waarlijk geen kind," riep don Pablo ongeduldig; »ik vind dat mijn vader verkeerd doet met in mij zoo weinig
vertrouwen te stellen."
»Beschuldig uw vader toch niet, vriend," hernam Valentin ernstig:
»hij heeft zeker niet anders kunnen handelen.»
»Valentin 1 Valentin! ik laat mij met zulke uitvluchten niet afschepen," riep de jongman: »in naam onzer vriendschap vorder ik dat
gij mij zegt ...."
»Stil!" viel de jager hem op eens in de rede, »ik hoor verdachte
geluiden dicht bij ons."
De drie reizigers hielden stil en luisterden.
Don Pablo horde niets evenmin als dona Clara.
Valentin weiilde hun zich stil te houden; hij ging met het oor aan
den grond liggen
»Volgt mij," riep hij op eens, »er is onraad hier; wat, kan ik
niet bepalen, maar ik vertrouw het niet, wij moeten ons verschuilen."
De jonge lieden volOen 4?em zonder te aarzelen.
Nauwelijks waren zij cenige stappen verder of Valentin bleef staan.
»Zijn uwe pistolen geladen?" vroeg hij driftig aan don Pablo.
»Ja," antwoordde deze.
»Goed; misschien zult gij ze-moeten gebruiken."
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Eensklaps hoorden zij een paard in vollen galop op korten afstand
naderen.
»Geef acht !" mompelde Valentin.
Intusschen kwam de ruiter, wie het ook wezen mocht, recht op de
reizigers af ; weldra was hij bij hen.
Valentin sprong vooruit als een panter, greep het paard bij den
teugel en hield het op eens staande.
»Wie zijt gij, en waar moet gij heen?" riep hij, den onbekende
het pistool op de borst zettende.
»God zij geloofd !" riep deze zonder de gedane vraag te beantwoorden, »misschien kan ik u nog redden ! Vlucht, vlucht ! haast ti
al wat gij kunt."
»Vader Seraphin 1 ' riep de jager terwijl hij verschikt zijn pistool
liet zakken; »wat is er gebeurd ? Mijn God !"
»Vlucht! vlucht !" herhaalde de missionnaris, die in den grootsten angst
scheen te zijn.
1

XXIII.
DE SCHAKING.
De RoodesCeder en Fray Ambrosio hadden niet stil gezeten, sedert
hun laatste gesprek tot op den dag waarop don Miguel voor de groote
paardenjacht vertrok.
Deze twee personages, die als gemaakt waren om elkander te verstaan, hadden met de grootste bekwaamheid gemanoeuvreerd.
Fray Ambrosio, wiens geldgierige ziel geen °ogenblik was ingedommeld sinds hij den armen Joaquin het geheim zijner goudmijn
wist te ontstelen, had zich gehaast om een geduchte verzameling
bandieten bijeen te brengen, die aan den grenzen altijd in menigte
te vinden zijn.
Binnen weinige dagen zag hij zich aan het hoofd eener bende van
omtrent honderd twintig landloopers van de ergste soort. van wier
medewerking hij zich des te zekerder waande, daar hij het eigenlijke doel der expeditie voor hen verborgen had gehouden en zij niet
anders dachten of het was alleen om een oorloppartij te doen en
haarschedels te jagen, die, zooals men weet door de regeering op
premie waren gesteld.
Allen kenden de vermaardheid van den Roode-Ceder in dit opzicht,
en brandden van verlangen cm te vertrekken, daar zij onder zulk
een aanvoerder voordeelige zaken hoopten te doen.
Slechts twee eerlijke mannen maakten deel uit van deze bende,
die overigens geheel uit gewetenlooze schurken was samengesteld,
waarvan de onschuldigste minstens drie of vier moorden op zijne re-
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kening had. Deze twee mannen waren de Canadeesche jagers Harry
en Dick, die zooals de lezer zonder twijfel reeds zal geraden hebben,
tegen wil en dank onder de bandieten waren verzeild geraakt.
Intusschen moeten wij om de soldaten van Fray Ambrosio volkomen recht te laten wedervaren, hier zeggen, dat het allen beproefde
jagers waren, sedert lang aan het leven in de wildernis gewoon,
en met de gevaren die hen daar bedreigden ten volle bekend. Fray
Ambrosio, die ondervinding genoeg had, om ter bevordering eener
goede krijgstucht den invloed der mezcal en pulque te vreezen, had
hen aan den ingang der woestijn laten kampeeren, ver genoeg van
Paso del Norte verwijderd, om hen buiten de gelegenheid te stellen
zich aan sterken drank over te geven.
De avonturiers brachten hun tijd vroolijk door met spelen en dobbelen, niet om geld, dat hadden zij niet veel, maar om de haarschedels die zij later onder de Indianen dachten op te doen en die
zij ieder voor eene ronde som op het spel zetten.
Intusschen had Fray Ambrosio, nu zijne expeditie eenmaal volkomen in orde was, geen ander verlangen dan om zoo spoedig mogelijk op weg te gaan. Maar gedurende verscheidene dagen liet de
Roode-Ceder niets van zich zien of hooren, tot Fray Ambrosio hem
eindelijk bij toeval ontdekte terwijl hij zijne hut binnen sloop.
»Waar blijft gij toch zoo lang?" vroeg hij.
»Kan het u wat schelen?" antwoordde de Squatter brutaal, »moet
ik u van alles rekenschap geven ?"
»Dat zeg ik niet ; maar toch, nu wij op dit oogenblik samen verbonden
zijn, zou ik gaarne weten waar ik u vinden kan als ik u noodig heb."
»Welnu! ik heb mijne zaken gedaan, en gij de uwe."
»Goed, zijt gij tevreden ?"
»Zeer tevreden," antwoordde hij met een sluwen lach, »gij zult
den uitslag van mijne berekeningen weldra vernemen."
»Dat zal mij pleizier doen ; als gij voldaan zijt, ben ik het ook."
»Ah zoo !"
»Ja, alles is klaar om te vertrekken."
»Vertrekken wij dan."
»Ik verlang niets anders."
»Morgen zoo gij wilt,"
»Of van avond."
»Dat zou niet kwaad zijn ; het gaat u even als mij, gij houdt niet
van bij dag te reizen, wegens het steken van de zon."
De beide medeplichtigen lachten om hunne geestige scherts.
»Maar, eer wij vertrekken," vervolgde de Squatter op ernstigen
toon »hebben wij hier nog iets te verrichten."
»Wat dan ?" vroeg Fray Ambrosio zonder erg.
»Gij zijt toch verduiveld kort van memorie, vriend ; pas toch op 1
dat gebrek zou u den een of anderen keer een leelijken trek kunnen
spelen."
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»Dank u. Ik zal mij zien te verbeteren."
»Ja, en hoe eerder hoe liever ; intusschen zal ik uw geheugen een
weinig opfrisschen."
»Gij zult mij verplichten."
»En dona Clara, denkt gij dat wij die hier moeten achterlaten ?"
»Hm ! Dus . • . Gij blijft er nog altoos op staan ?"
»Te duivel ! meer dan ooit."
»Het ergste is maar dat zij op dit oogenblik niet gemakkelijk is
op te lichten."
»Bah 1 waarom niet ?"
»Vooreerst, is zij niet op de hacienda."
»Dat is eene reden."
»Niet waar ?"
»Ja, maar zij is toch ergens, zou ik denken 1" lachte de Squatter
spotachtig.
»Zij is met haar vader naar de wilde paardenjacht."
»De jacht is afgeloopen en de jagers zijn reeds op de thuisreis."
»Zijt gij wel onderricht ?"
»Dat is mijne zaak. Ronduit, wilt gij mij nog altijd dienen ?"
»Ik moet wel."
»Zoo mag ik u graag hooren. Er kan op dit oogenblik niet veel
volk op de hacienda zijn."
»Een dozijn bedienden op zijn hoogst."
»Voortreffelijk. Hoor eens, het is nu vier ure, ik heb nog een
wandeling te doen, ga gij intusschen naar de hacienda ; ik zal zorgen
dat ik er van avond ten negen ure ben met twintig vertrouwde
mannen, dan laat gij mij aan de kleine deur der corral (stal) binnen ;
het overige vertrouwt gij aan mij, ik sta borg voor alles."
»Enfin, als het niet anders wezen kan
" zuchtte Fray Am-

brosio.
»Moet ik nog eens met u beginnen ?" vroeg de Squatter op dreigenden toon, en opstaande.
»Neen, neen, dat hoeft niet," riep de monnik, »ik zal op u
wachten."
»Goed ! Adieu dan ! tot van avond."
»Tot van avond."
Daarop verlieten de twee bondgenooten elkander.
Alles gebeurde zoo als zij het samen overlegd hadden.
Des avonds om negen ure verscheen de Roode-Ceder aan de kleine
deur der corral, die hem geopend werd door Fray Ambrosio ; waarop
de Squatter de hacienda binnen kwam met zijne drie zonen en gevolgd door een troep bandieten.
De peons werden in hun slaap overvallen en aan handen en voeten
gebonden, eer zij wisten wat er gaande was.
»Zie zoo !" zeide de Squatter, »nu zijn wij meester van de plaats
en nu kan het meisje komen zoo zij wil."
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»Ja !" riep de monnik, »maar alles is nog niet gewonnen, don
Miguel is een kloekzinnig man ; hij is daarbij niet zonder geleide en
zal zich zijne dochter niet maar zoo onder de oogen laten wegkapen,
zonder haar te verdedigen."
»Don Miguel komt niet," antwoordde de Squatter met een spottenden grijns.
»Hoe weet gij dat?"
»Dat raakt u niet."
»Wij zullen zien."
Maar de bandieten dachten niet om vader Seraphin.
De missionnaris, door het ongewone gedruisch in de hacienda gewekt, was haastig opgestaan ; hij had eenige woorden tusschen de
twee. bondgenooten hooren wisselen, en -deze woorden waren genoeg om hem te doen vermoeden dat er een vreeselijk verraad gesmeed werd.
Alleen de inspraak van zijn hart volgende, sloop de zendeling naar
de corral, zadelde zijn paard en eene kleine deur openende, waarvan
hij altijd den sleutel had om vrij in en buiten de hacienda te kunnen
komen, zoo vaak zijn dienstwerk dit medebracht, reed hij met gevierden teugel dien kant uit vanwaar hij meende dat de jachtstoet naderde.
Ongelukkigerwijs had vader Seraphin zijne vlucht niet zoo stil kunnen
volvoeren of het geoefend oor van den Squatter, die met de bandieten in een benedenzaal met volle teugen zat te drinken, had hem
gehoord en gemerkt dat er onraad was.
»Verd . . . d !" riep de Roode-Ceder, terwijl hij opsprong en met
het geweer in de hand naar een venster vloog, dat hij met een stoot
opende, »mannen, — wij zijn verraden !"
De bandieten stormden terstond de zaal uit naar de corral, waar
hunne paarden stonden, en sprongen in den zadel.
Op dit oogenblik zweefde er in de verte op het veld, tegenover
het venster waar de Squatter stond, een donkere schaduw voorbij.
De Roode-Ceder legde snel zijn geweer aan en gaf vuur.
Toen bukte hij en keek naar buiten.
Hij meende een half gesmoorden kreet te hooren, maar de zwarte
schim daar de bandiet op geschoten had zweefde nog altijd voort.
»Onverschillig," prevelde de Squatter, »de schoone vogel heeft
lood in zijn vleugel. Voort! voort ! mannen, zet hem na ! zet hem na 1"
En al de bandieten stoven als een loeiende stormwind vooruit om
den vluchteling na te zetten.
Vader Seraphin had intusschen Valentin bereikt, gelijk wij reeds
gezien hebben, en was bewusteloos in zijne armen gezonken.
»Mijn God!" riep deze wanhopig, »wat is er met u gebeurd ?"
Hij droeg den zendeling zachtjes naar eene holte aan den kant van
den weg en legde hem op den grond.
Vader Seraphin was in den schouder getroffen, en het bloed stroomde uit de wond.
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De jager keek verschrikt om zich heen.
Op hetzelfde oogenblik hoorde hij een dof gedruisch als het rommelen van een verren donder.
»Er zit voor ons niets anders op, dan om als dapperen te sneven,
don Pablo," zeide hij laconiek.
»Stel u gerust," antwoordde de jongman koelbloedig.
Dona Clara was bleek en verslagen, zij beefde als een riet.
»Kom," zei Valentin.
Sneller dan eene gedachte zat hij op het paard van den missionnaris.
De drie vluchtelingen vertrokken in vliegenden galop.
Deze vlucht duurde omtrent een kwartier.
Valentin hield zijn paard in.
Hij steeg af, wenkte de jongelieden dat zij hem zouden wachten,
ging op den grond liggen, en kroop op handen en knieën als een
slang door het hooge gras, dat hem geheel verborgen hield, van tijd
tot tijd ophoudende om rond te zien en scherp toe te luisteren naar
het minste gerucht.
Op eens kwam hij bij Zijne medgezellen terug, greep de paarden
bij de teugels en geleidde hen achter een kleinen heuvel, waar zij
alle drie doodstil en met ingehouden adem bleven staan.
Een donderend gedruisch van paarden liet zich hooren, het naderde snel en deed den hollen grond dreunen ; een twintigtal zwarte
gestalten vlogen als een windhoos voorbij, geen tien passen van de
plaats waar zij verscholen stonden, en gelukkig in de duisternis niet
werden opgemerkt.
Valentin haalde diep adem.
»Alle hoop is nog niet verloren," fluisterde hij.
Hij wachtte gedurende vijf minuten met gespannen nieuwsgierigheid.
Hunne vervolgers verwijderden zich meer en meer en weldra hield
het gedreun hunner stappen op de nachtelijke stilte te verstoren.
»Te paard!" riep Valentin.
Zij zetten zich weder in den zadel en reden weg, niet in de richting der hacienda, maar in die van de Paso.
»Viert den teugel! viert den teugel !" riep de jager. »Voort! voort!
nogmaals voort 1 of wij zijn verloren."
Plotseling klonk op nieuw het gedruisch van een paard in de verte,
en op een windvlaag gedragen drong het den vluchtelingen in de sporen.
»Wij zijn verloren 1" prevelde Valentin, »zij zijn ons op 't spoor."
Dit was werkelijk het geval.
De Roode-Ceder was een te oud en geoefend prairie-looper, om zich
lang te laten misleiden ; hij had zijne dwaling weldra ontdekt en
keerde terug, om voor ditmaal zijn prooi niet te missen.
Nu begon er een van die fabelachtige wedrennen, waarvan alleen
de bewoners der Amerikaansche wildernissen kunnen getuigen,
wedrennen die ruiter en ros verbijsteren en verblinden en wier dui-

zelingwekkende vaart zich door geen hinderpalen laat stuiten noch

DE GIDS DER PRAIRIEN.

137

vertragen, daar het om leven of dood te doen is, en het grootste
gevaar gering schijnt tegen de mogelijkheid des behouds.
De half wilde paarden der bandieten, door de toomelooze hartstochten hunner woeste meesters als bezield, gleden in de duisternis
voort met de snelheid van het spookpaard uit de Duitsche ballade,
over bergen en dalen, heuvels en stroomen, langs rotssteilten en over
afgronden, met een vaart die aan het bovennatuurlijke deed denken.
Nu en dan stortte er een der ruiters met zijn paard van den top
eener steile rots in de grondelooze diepte te pletter, onder het uiten
van een enkelen noodkreet, dan Wogen zijne kameraden over zijn lijk
heen, als door een wervelwind gedragen, en beantwoordden slechts
met een grimmig hoerah ! het laatste noodgeschrei van hun broeder.
Deze vreeselijke jacht had reeds twee uren geduurd, en nog hadden
de vluchtelingen geen duimbreed grond op hunne vervolgers verloren;
hunne paarden, wit van het schuim en met stoomende neusgaten,
hijgden en snoven van vermoeienis en uitputting.
Dona Clara, de vlechten ontbonden en de haren vlottend op den
wind, het aangezicht verwilderd, de oogen fonkelend, en de lippen samengeperst, vuurde haar paard onophoudelijk aan met stem en gebaren.
Zij kwamen aan een hollen weg tusschen twee heuvels.
»Alles is gedaan !" riep Valentin, »redt u ! Ik zal mij hier laten
dooden ; als gij nog tien minuten voortrijdt terwijl ik de bandieten
te keer ga, kunt gij u redden. Ik zal het wel zoo lang volhouden !
Ga !"
»Neen," antwóordde don Pablo edelmoedig, »wij moeten ons samen
zien te redden of samen omkomen."
»ja," zei het meisje.
Valentin haalde de schouders op.
»Gij zijt dwaas," riep hij.
Op eens ontroerde hij : de bandieten begonnen snel te naderen.
»Hoort mij," vervolgde hij, »laat u beiden gevangen nemen ; mij
zullen zij niet verder nazetten, daar het hun niet om mij te doen is ;
ik zweer u, als ik vrij blijf, al zou men u ook in het hart der aarde
verbergen, zal ik u verlossen."
Zonder te antwoorden steeg don Pablo af.
Valentin reed voort.
»Hoopt !" riep hij met een snerpende stem, en hij verdween.
Zoodra don Pablo met zijne zuster alleen was liet hij haar afstijgen,
zette haar onder een boom, ging voor haar staan met een pistool in
iedere hand en wachtte zijn lot af.
Hij behoefde niet lang te wachten. Bijna onmiddellijk werd hij
door de bandieten omsingeld.
»Geef u over !" riep de Roode-Ceder hijgend.
Don Pablo glimlachte met een grijns van verachting.
»Ziedaar mijn antwoord," riep hij.

En met twee pistoolschoten lagen twee bandieten op den grond.
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Toen wierp hij zijne nutteloos geworden wapens weg, kruiste de
armen op de borst en riep :
»Doet nu wat gij wilt, ik ben gewroken."
De Roode-Ceder stampvoette van woede.
»Doodt dien hond 1" riep hij.
Shaw stortte zich op den jongman, klemde hem in zijne sterke
armen en met den mond op zijn oor fluisterde hij hem in :
»Verweer u niet, laat u vallen als dood."
Don Pablo deed werktuigelijk wat hem geraden werd.
»Het is uit met hem 1" zei Shaw, »de arme duivel was zwak van leven."
De jonge Squatter stak zijn mes weder in zijn gordel, nam het
zoogenaamde lijk op en sleepte het in een kuil.
Toen dona Clara het lijk van haar broeder zag, dien zij dood
waande, slaakte zij een wanhoopskreet en zonk in onmacht.
De Roode-Ceder nam het meisje voor zich op den zadel, en de
gansche troep keerde in galop terug en verdween weldra in de duisternis.
Don Pablo stond langzaam op en wierp een treurigen blik om zich heen.
»Mijne arme zuster !" zuchtte hij.
Toen zag hij zijn paard staan.
»Valentin alleen kan haar redden," zeide hij.
Hij steeg in den zadel en reed in de richting van Paso, terwijl hij
in zich zelven de geheimzinnige vraag deed, die hij onmogelijk kon
oplossen : »Waarom heeft die man mij niet willen dooden ?"
Op eenige schreden van het dorp af, zag hij twee mannen op den
weg die met groote levendigheid samen stonden te p'raten.
Die mannen kwamen snel naar hem toe ; de jongman slaakte een
kreet van verrassing.
Het waren Valentin en Curumilla.

X XIV.
DE OPSTAND.
Don Miguel Zarate was ijlings naar Paso gemarcheerd. Een uurtje
nadat hij Valentin verlaten had zag hij in de verte de lichten reeds
schijnen door de vensters van de huizen in het dorp.
In den omtrek heerschte de diepste stilte, slechts nu en dan hoorde
men het blaffen der honden of het afgebroken gemauw der wilde
katten in de omliggende bosschen.
Op ongeveer honderd passen van het stadje stond er op eens een
man voor den kleinen troep.
»Wie daar 1" riep hij.
»Mejico y independencia ! (Mexico en de onafhankelijkheid)!" antwoordde de hacendero.
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»Que Genta? (wat volk)," hervatte de onbekende.
»Don Miguel de Zarate."
Op dit antwoord kwamen er terstond twintig mannen uit de struiken te voorschijn, die met het geweer over schouder den troep te
cremoet trokken.
b
Deze mannen waren de jagers onder kommando van Curumilla,
die op bekomen orders van Valentin den hacendero en zijne bende
zouden afwachten en zich bij hen voegen.
»Wel!" vroeg don Miguel aan den Indiaanschen hoofdman, »wat
is er voor nieuws ?"
Curumilla schudde het hoofd.
»Niets," zeide hij.
»Wij kunnen dus voortgaan ?"
»Ja."
»Wat schort u, hoofdman? is de zaak misschien niet in orde?"
»Dat juist niet, maar toch, ik heb een voorgevoel van verraad."
»Hoe dat?"
»Ik zou het u niet kunnen zeggen, oppervlakkig schijnt alles als
naar gewoonte ; en toch is er iets dat niet is als altijd. Gij weet het
is nauwlijks tien ure ; op dat uur zijn de mesons (herbergen) doorgaans druk bezet, de ventas (kroegen) vol spelers en drinkers, en
de straten vol wandelaars ; van avond is het geheel anders; alles
is gesloten, de stad is als verlaten ; die kalmte is bedriegelijk : ik
ben niet gerust, want ik hoor de stilte! wees daarom op uwe hoede."
Don Miguel was zijns ondanks getroffen door het verslag van Cu-

rumilla.
Hij kende het opperhoofd sinds lang, en had hem menigmaal in
de moeielijkste omstandigheden, een moed en koelbloedigheid ten
toon zien spreiden, die voor geen dood of gevaar terugbeefden en
boven allen lof waren; de ongerustheid en vrees van zulk een man
verdienden dus alleszins in aanmerking te komen.
De hacendero liet zijn troep halt maken, riep zijne vrienden bijeen
en hield raad met hen.
Allen waren van gevoelen dat men niet .verder moest voortrukken,
zonder vooraf een geschikt man in de stad te hebben gezonden, om
zich door een ooggetuige te verzekeren in hoeverre de vrees van den
Indiaan gegrond was.
Een der jagers bood zich hiertoe aan.
De saamgezworenen verstaken zich thans in de boschjes ter zijde
van den weg, om de terugkomst van den spion af te wachten.
Deze was een man van gemengd bloed, en heette Simon Munez,
doch de Indianen hadden hem den bijnaam van Honden-hop gegeven, wegens zijn groote gelijkenis met deze diersoort. Onder dezen
bijnaam was de jager steeds bekend gebleven en hij had er zich tegen
wil en dank aan moeten onderwerpen.
Het was een kort, ineengedrongen, maar bijzonder sterk man.
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Eer wij verder gaan moeten wij er bijvoegen, dat het een spion
was van den Roode-Ceder, en dat hij zich bij de jagers had aangesloten met oogmerk om hen te verraden.
Al fluitende trok hij naar het dorp, dat hij spoedig bereikte. Maar
nauwelijks' was hij tien passen ver in de eerste straat, of er werd een
deur geopend en een man trad naar buiten.
Die man kwam regelrecht op hem af enesprak hem aan :
»Gij loopt wel laat fluiten, vriend," zeide hij.
»Ik fluit om de slapenden wakker te maken," antwoordde de halfbloed.
»Kom binnen," zeide de man.
Honden-kop trad binnen, en de deur werd gesloten.
In dit huis bleef hij omtrent een half uur, toen keerde hij haastig
terug, langs denzelfden weg dien hij gekomen was.
De Roode-Ceder, die zich inzonderheid op don Miguel Zatate wilde
wreken, was door toedoen van Fray Ambrosio met het nieuwe plan
der samenzweerders bekend geworden. Zonder tijd te verliezen had
hij diensvolgens zijne maatregelen genomen, en alles zoo goed weten
te overleggen, dat don Miguel, ofschoon de gouverneur, de generaal
Isturitz en de crimineele rechter gevangen waren, in zijn voorgenomen
aanslag noodwendig moest te kort schieten
Fray Ambrosia, behalve zijne andere beminnelijke hoedanigheden,
bezat ook de eigenschap van aan alle deuren te luisteren. In weerwil van het wantrouwen dat, na de waarschuwing van Valentin, ten
opzichte van zijn persoon gerezen was, had hij het gehouden gesprek
tusschen don Miguel en generaal Ibanez weten af te luisteren. Dit
gesprek, terstond door hem aan den Roode-Ceder overgebracht, die
er, volgens zijne gewoonte, aanvankelijk volstrekt geen gewicht aan
scheen te hechten, was echter genoeg geweest voor den Squatter,
om zich op alle punten schrap te zetten, en de samenzwering door
zijne tegenplannen te ondermijnen.
Honden-kop keerde, na een uur afwezig te zijn geweest, bij de
jagers terug.
»Wel?" vroeg don Miguel.
»Alles is stil 1" antwoordde de halfbloed ; »de inwoners hebben zich
in hunne huizen teruggetrokken ; iedereen slaapt."
»Gij hebt dus niets gezien dat u verdacht voorkomt?"
»Ik ben de stad van het eene eind tot het andere doorgegaan, en
ik heb niets gezien."
»Derhalve kunnen wij oprukken ?"
»Met alle gerustheid ; het is slechts om eene wandeling te doen."
Op deze verzekering vatten de saamgezworenen weder moed. Curumilla werd voor een droomer gehouden, en het bevel om op te
rukken werd gegeven.
Maar het verhaal van Honden-kop had, wel verre van den Indiaan
gerust te stellen, integendeel zijne vrees nog vermeerderd. Zonder
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er iets van te zeggen, plaatste hij zich dicht bij den spion, om hem
in allen geval scherp in het oog te houden.
Het krijgsplan der samenzweerders was zeer eenvoudig ; zij zouden
regelrecht naar het Cabildo (stadhuis) marcheeren, er zich van meester
maken, en eene provisioneele regeering afkondigen. In de tegenwoordige omstandigheden scheen dit de gemakkelijkste weg.
Don Miguel en zijn troep trokken Paso binnen, zonder dat iets
hun argwaan wekte. Overal heerschte de diepste stilte : de Paso del
Norte had veel van die stad uit de Arabische Nachtvertellingen, waar
al de inwoners, door den staf van een boosaardigen toovenaar aangeraakt, sedert eeuwen sliepen.
De samenzweerders lieten de paarden onder de bewaring van een
paar jagers achter, en trokken de stad in met geveld geweer, scherp
loerende om niet overvallen te worden, en gereed om bij het minste
alarm vuur te geven.
Geen muis verroerde zich.
Curumilla had het echter niet te vergeefs
gezegd dat de stad te
b b b
kalm was. Die stilte scheen de dekmantel te zijn van iets buitengewoons ; zij deed aan een naderenden storm denken.
Don Miguel voelde zich onwillekeurig door eene geheime vrees
bekruipen, die hij niet kon overmeesteren.
Naar onze Europeesche wijze van beschouwen, schijnt don Miguel
misschien een samenzweerder van de droevige figuur, een soort van
don Quichotte zonder doorzicht, of zonder geregeld nadenken ; van
ons standpunt gezien is dit oordeel zeer juist ; maar in een land als
Mexico, dat zijne omwentelingen bij honderden telt, en waar de
pronunciamentos meestal zonder genoegzame reden geschieden, hetzij
omdat een kolonel tot generaal, of een luitenant tot kapitein wil opklimmen, kan men dit zoo nauw niet nemen, en zal men integendeel
moeten bekennen dat de hacendero met veel takt, bekwaamheid en
overleg was te werk gegaan, daar hij zijne samenspanning reeds jaren lang had beraamd en voorbereid, zonder dat er iets van was uitgelekt.
Bovendien was het thans te laat om terug te treden, het complot
was eenmaal ontdekt, het gouvernement op zijne hoede : men moest
voorwaarts, hoe het ook ging, al zou men in den strijd bezwijken.
Al deze beschouwingen waren door don Miguel rijpelijk overwogen ;
en niet dan in den uitersten nood, toen hij zag dat er voor hem geen
uitvluchten of achterdeuren meer open waren, had hij het sein ge-

0-even.
Het was immers duizendmaal beter om met de wapens in de hand
te sneven voor eene rechtvaardige zaak, dan lijdelijk te wachten tot
men gearresteerd werd, zonder eene laatste poging te wagen.
Don Miguel was gereed om er zijn leven voor op te offeren, meer
kon men niet van hem vorderen.
Intusschen trokken de insurgenten altijd voorwaarts ; zij waren bijna

1 4 2DE

GIDS DER PRAIRIEN.

tot in het midden der stad doorgedrongen en bevonden zich op dit
oogenblik in eene kleine nauwe straat, calle del San Isidro genaamd,
die op de Plaza Mayor uitliep, toen er op eens een schitterend licht in
de duisternis blonk • brandende toortsen verschenen voor alle vensters,
die plotseling werden geopend, en don Miguel, achter en voor uitziende, zag dat de beide einden der straat door talrijke detachementen ruiterij werden afgezet.
»Verraad !" schreeuwden de verschrikte saamgezworenen.
Curumilla sprong als een tijger naar Honden-kop en stiet hem zijn
mes diep tusschen de beide schouders.
De mesties stortte als door een bliksemstraal getroffen levenloos
ter aarde zonder een kreet te uiten.
Don Miguel had zijne veege stelling met een oogopslag overzien,
en begreep dat hij en de zijnen verloren waren.
»Laten wij ons dooden !" zeide hij.
»Laten wij ons dooden !" antwoordden de samenzweerders onverschrokken.
Curumilla had intusschen met de kolf van zijn geweer de deur
van een der hoogste huizen in de nabijheid opengestooten en stormde
er binnen. De saamgezworenen volgden hem.
Weldra waren zij op het dak verschanst ; in Mexico hebben alle
huizen platte daken, in den vorm van een terras en van borstwering
voorzien. Dank zij den gelukkigen inval van Curumilla, bevonden zij
zich hier op eens in het bezit eener vrij sterke vesting, van welke zij nog
lang genoeg weerstand konden bieden om hun leven duur te verkoopen
Aan de beide einden der straat kwamen de dragonders opzetten,
en op de daken der naburige huizen verschenen overal soldaten.
Het zou hier om zoo te zeggen een strijd worden tusschen hemel
en aarde en die strijd dreigde verschrikkelijk te zullen zijn. De generaal, die de troepen kommandeerde had dit spoedig begrepen ;
hij liet halt maken en naderde geheel alleen het huis, waar de samenzweerders zich verschanst hadden.
Don Miguel liet terstond de geweren opheffen, die zijne kameraden reeds op dezen hoofdofficier hadden aangelegd:
»Wacht !'' zeide hij, en zich toen tot den generaal wendende, riep
hij : »Wat wilt gij ?''
»Ik wil een voorstel doen !"
»Spreek."
De generaal kwam nog eenige stappen nader, om des te beter
verstaan te kunnen worden.
»Ik schenk u allen het leven en de vrijheid," zeide hij, »zoo gij
uw aanvoerder wilt uitleveren."
»Nooit !" riepen al de saamgezworenen als uit eenen mond.
»Laat mij antwoorden," zeide don Miguel, en richtte het woord tot
den generaal : »Welken waarborg geeft gij mij, dat deze voorwaarden getrouw zullen worden nagekomen ?"
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»Mijn woord van eer als krijgsman," riep de generaal.
»Hoor eens," hervatte don Miguel, »ik neem het aan ; al de mannen die ik bij mij heb, zullen de een na den ander ongehinderd de
stad verlaten."
»Neen ! neen! dat willen wij niet," riepen de saamgezworenen, hunne
wapens zwaaiende, »wij zullen eer sterven 1"
»Stilte!" riep de hacendero met eene forsche stem, »ik alleen heb
hier het recht om te spreken, ik ben uw chef; het leven van brave
lieden als gij zijt mag niet nutteloos worden opgeofferd. Vertrek dus
allen en een iegelijk ; ik wil het, ik gebied het u, ja ik smeek het
u," vervolgde hij, terwijl er een traan in zijn oog blonk ; »misschien
zult gij u nog eenmaal mogen wreken !"
De saam„0-ezworenen bogen treurig het hoofd.
»Hoe is het?" vroeg de generaal.
»Mijne vrienden nemen het aan," zei don Miguel, »ik alleen blijf
hier tot dat de laatste man is afgetrokken. Zoo gij uw woord breekt,
dood ik mij."
Al de saamgezworenen kwamen don Miguel de een na den ander
omhelzen ; daarna klommen zij af naar de straat, en verwijderden
zich zonder gemoeid te worden.
Zoo gaan de zaken in een land waar de samenzweringen en omwentelingen, om zoo te zeggen, aan de orde van den dag zijn; men
ontziet en spaart elkander, om de eenvoudige reden dat men niet
weet of men zich misschien den volgenden dag niet reeds in hetzelfde geval zal bevinden, samen strijdende voor dezelfde zaak.
Curumilla bleef het laatste.
»Alles is nog niet gedaan," zeide hij tegen don Miguel ; »Koutonepi
zal u redden, vader."
De hacendero schudde bedenkelijk het hoofd.
»Hoofdman," zeide hij met een bewogen stem, »ik laat mijne dochter aan Valentin, aan pater Seraphin en aan u. Waak over haar, het
arme kind zal weldra geen vader meer hebben." •
Curumilla antwoordde niet ; hij omarmde don Miguel en verwijderde zich.
Weldra was hij onder de menigte verdwenen.
De generaal had eerlijk zijn woord gehouden.
Don Miguel wierp zijne wapens weg en klom af.
»Ik ben uw gevangene," zeide hij.
De generaal wenkte hem dat hij een paard zou bestijgen, dat door
een soldaat aan de hand werd geleid.
»Waar gaan wij heen?" vroeg de hacendero.
»Naar Santa-Fé," antwoordde de generaal, »waar gij uw vonnis zult
bekomen, even als de generaal Ibanez, die weldra in onze handen
zal vallen."
»0 !" mompelde don Miguel nadenkend, »wie heeft ons op nieuw
verraden?"
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»Wie anders dan de RDode-Ceder," zei de generaal.
De hacendero liet het hoofd zinken en sprak niet verder.
Een kwartieruurs later vertrok de gevangene uit Paso, onder eskorte
van een sterk detachement dragonders.
Toen de laatste ruiter in de krommingen van den weg verdwenen
was, kwamen er drie mannen uit de struiken te voorschijn en stonden als drie spookgestalten op de eenzame vlakte.
»Mijn God!" riep don Pablo met eene hartverscheurende stem,
»mijn vader ! . . . mijne zuster! ... wie zal ze mij teruggeven ?"
»Dat zal ik," antwoordde Valentin op ernstigen toon, hem de hand
op den schouder leggende, »ben ik niet de Gids der Prairiën'?"

EINDE DER EERSTE AFDEELING.

TWEEDE AFDEELING.

DE BURCHT SANTA-FÉ
I.
EL RANCHO DEL COYOTE.
Een maand ongeveer na de aan het slot der eerste afdeeling verhaalde gebeurtenissen, reden twee ruiters, ieder op een flink paard,
en beiden dicht in hunne mantels gewikkeld, des namiddags tusschen
drie en vier uren op een fermen draf Santa-Fé binnen.
Santa-Fé, de hoofdstad van Nieuw-Mexico, is eene lieve stad, gelegen in eene bekoorlijke en vruchtbare vlakte.
Een harer zijden beslaat den ingang eener sterke bocht, hier ter
plaatse gevormd door eene kleine rivier. Zij is natuurlijkerwijs omgeven door de van ongebakken steen (adobes) opgetrokken muren
der huizen aan haren buitenwal ; de ingang van iedere straat is gesloten door een staketsel van stevige palen, als in de meeste steden
(ciudades) in Spaansch-Amerika, hebben er de huizen niet meer dan
eene verdieping, uit 'loofde der aardbevingen, en zijn zij allen met
zoogenoemde azoteas, of welbevloerde platte daken voorzien, die in
dit schoone land waar de hemel bijna altijd helder is, eene genoegzame beschutting opleveren.
Tijdens de Castiljaansche overheersching genoot Santa-Fé eene zekere welvaart en was deze stad van meer gewicht dan thans, dank
zij hare strategische ligging, die haar zeer goed verdedigbaar maakte
tegen de gedurige invallen der Indianen ; doch sedert de vrijverklaring van Mexico is zij, even als de meeste groote steden van dit
ongelukkige land, merkelijk achteruit gegaan ; haar luister neemt
al meer en meer af en ondanks den vruchtbaren bodem waarop zij ligt
en het heerlijke klimaat dat zij geniet, schijnt zij een tijdvak te zijn
ingetreden dat hare grootheid weldra geheel zal zien verdwijnen, om
niets meer over te laten dan eenige eenzame en verlatene puinDE GIDS DER PRAIRIEN.

IO

146

DE GIDS DER PRAIRIEN.

hoopen ; in een woord, deze stad, die vijftig jaar geleden nog meer
dan io,000 inwoners telde, heeft er nu nauwelijks 3000, dagelijks
uitstervend door armoede en daaruit ontstaande koortsen.
Intusschen scheen Santa-Fé sedert de laatste weken als met een
tooverslag uit hare gewone vadsigheid gewekt, en heerschte er in
hare anders zoo ledige en ontvolkte straten eene zekere levendigheid;
het was als of haar op eens jeugdig en krachtig bloed door de aderen
stroomde, en de bevolking eene nieuwe welvaart te gemoet ging;
dit was echter geenszins het geval. Alleen hadden er sedert de laatste vier of vijf weken gebeurtenissen plaats gehad, die de algemeene
aandacht ten hoogste gespannen hielden en waarvan niemand de
gevolgen kon berekenen.
Zoo als wij vroeger gezien hebben, was de samenzwering te Paso
onderdrukt en waren ten gevolge daarvan don Miguel Za.rate en
generaal Ibanez, de twee hoofden (cabecillas) van het complot, naar
Santa-Fé overgebracht en in de gevangenis gezet.
De Mexicanen, hoe langzaam en traag anders wanneer het rechtszaken geldt, zijn het voortvarendste volk in alles wat met samenzweringen in verband staat.
Don Miguel en de generaal hadden dus niet lang in de gevangenis
behoeven te zuchten ; binnen weinige dagen was er een krijgsraad
samengesteld onder voorzitting van den gouverneur, en waren de beide
samenzweerders met eenparige stemmen veroordeeld om te worden
doodgeschoten.
De hacendero had, zoo door zijn naam als door zijn rang en fortuin, talrijke vrienden in de provincie.
De bekendwording van het door den krijgsraad gewezen vonnis
had eene groote ontsteltenis te weeg gebracht, die bij de rijke grondbezitters en de Indianen in Nieuw-Mexico bijna onmiddellijk tot stille
woede was overgegaan.
Een dof gemompel doorliep het gansche land, en de gouverneur,
die zich te zwak gevoelde om den dreigenden storm te trotseeren,
inwendig vol berouw dat hij de zaken zoo ver had gedreven, zocht
alleen tijd te winnen en de gevaren van zijn toestand zoo lang te
bezweren tot het regiment dragonders, dat hij bij de regeering had
aangevraagd, ter plaatse zou zijn aangekomen om door den sterken
arm aan de uitvoering der wet de noodige kracht bij te zetten. De
veroordeelden, die de gouverneur tot dusverre nog niet had durven
terechtstellen, werden voorloopig in de stadsgevangenis bewaard.
De twee straks door ons vermelde ruiters reden zonder oponthoud
de stad door, die op dit uur van den dag ledig en verlaten was,
daar ieder zich voor de gewone siesta of middagrust in zijn huis
had opgesloten. Eindelijk namen zij hunne richting naar eene rancho
(herberg) van alles behalve aanzienlijk voorkomen, op den oever der
rivier gebouwd, aan het andere einde der stad dan de poort die zij
waren binnengekomen.
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»Welnu, had ik geen gelijk?" vroeg een der ruiters aan zijn medgezel, »heb ik het u niet gezegd ? Gij ziet nu dat de geheele stad
slaapt ; er is niemand om ons te bespieden, wij komen juist op het
geschikte oogenblik."
»Bah !" riep de andere gemelijk, »zoudt gij dat denken ? Neen,
vriend, in de steden zijn altijd menschen op den uitkijk, om te
zien wat hun niet aangaat en het op hunne manier ruchtbaar te maken."
»'t Is mogelijk," bromde de eerste, verachtelijk de schouders op-

halend : »in ieder geval, ik geef er zooveel om als om een kreupel
paard."
»En ik dan !" hervatte de andere levendig, »denkt gij misschien
dat ik er mij over bekommer wat een ander zegt? Maar stil ! ik
geloof dat hier het hotel van Andres Garote is, dat kan niet wel
anders zijn dan dit smerige kot, of ik heb het mis."
»Inderdaad, hier moeten wij wezen. Als onze vriend nu maar
niet vergeten is dat hij mij hier bescheiden heeft. Wacht, senor
padre, ik zal hem het afgesproken sein laten hooren."
»'t Is de moeite niet waard, Roode-Ceder. Gij weet wel dat ik
altijd tot de orders van uwe hoogheid ben, wanneer zij zoo genadig
is mij die te geven," klonk eensklaps, op schertsenden toon, eene
schelle stem uit de herberg, waarvan de deur thans onmiddellijk werd
geopend om de twee reizigers binnen te laten, terwijl zich, half
gekleed, de lange gestalte en het schrander maar spotachtig gezicht
van Andres Garote zelf, op den drempel liet zien.
y Ave Maria purissima!" riepen de reizigers, van hun paard stijgende en de rancho binnentredende.
aSin _pecado concebida!" antwoordde Andres, terwijl hij terstond
de paarden overnam om ze naar den stal te leiden, waar hij ze
ontzadelde en een goede bos spaansche klaver gaf.
Zoo als onze lezers reeds hebben begrepen, waren het werkelijk
de Roode-Ceder en Fray Ambrosio die te Santa-Fé afstapten. Vermoeid van de reis, daar zij een langen rid hadden gemaakt, wierpen zij zich op een paar butaques die tegen den muur stonden en
wachtten op de terugkomst van Andres, terwijl zij hunne voorhoofden afwischten, daar het zweet afdroop, en een mals cigarette tusschen hunne vingers rolden.
De zaal waar zij zich bevonden had niets bijzonder aantrekkelijks;
het was een ruim vertrek met twee vensters van dikke ijzeren traliën voorzien en met smerige ruiten, die het daglicht nauwelijks
doorlieten, zoodat het er nu tamelijk donker was ; de kale berookte
muren waren hier en daar met slecht geteekende en bont gekleurde
figuren bedekt, die verschillende heilige onderwerpen moesten voorstellen.
Het ameublement bestond uit drie of vier kreupele tafels, even
.

zoovele banken en eenige butaques, of stoelen, wier gescheurde en
verschrompelde lederen zittingen getuigden van langdurig gebruik.
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Wat den vloer betreft, deze was eenvoudig van goed geslagen klei,
maar hier en daar hobbelig geworden door het slijk dat de voeten
der reizigers er gedurig hadden binnengedragen.
Eene zorgvuldig gesloten deur voerde naar eene achterkamer, waar
de ranchero gewoonlijk sliep; tegenover deze was eene andere deur,
door welke Andres weldra binnenkwam, nadat hij de paarden hun
voeder gegeven had.
»Ik had u nog niet verwacht," zeide hij, »maar ik heet u desniettemin welkom. Wat nieuws?"
»Mijn hemel! ik weet niets dan de zaak die ons hier brengt ; zij is
ernstig genoeg, zou ik denken, om ons verder met niets anders bezig te houden," zei de Roode-Ceder.
»Caspita! zooveel haast, compadre l" riep Andres, »maar eer wij
voortpraten, hoop ik dat gij iets zult gebruiken om u te ververschen ;
er gaat niets boven een glas mezcal of pulque om de zinnen op te
scherpen, wat zegt gij ?"
»Behalve dat," viel Fray Ambrosio hem in de rede, »is het op weg
zoo satansch heet, dat mijn tong kleeft aan mijn verhemelte van al
het stof dat ik heb moeten slikken."
»Cuerpo de Dios!" zei Andres terwijl hij uit een aantal flesschen„
die geregeld op een soort van buffet gerangeerd stonden, er een uitzocht en voor zijne gasten op tafel zette : »proef dat dan eens, senor
padre, dat is wat eéls, Garai! daar zou men zich dood aan drinken!"
»Geef op dan uw medicijn, babbelaar," riep de monnik terwijl hij
zijn glas bijhield.
De mezcal, met volle boorden geschonken, werd door de drie mannen in één teug naar binnen geslagen, waarna zij hunne glazen op
tafel zetten met een kuchje van genoegen en een klapje met de tong,
zoo als de echte drinkebroers gewoon zijn als zij iets proeven dat hun
de keel aangenaam kittelt.
»Laten we thans ernstig praten samen, zoo gij wilt!" zei de RoodeCeder.
»Tot uwe orders! senores caballeros," antwoordde Andres, »maar
zoo gij soms liever eerst nog een monte wilt maken, weet gij dat
de kaarten voor de hand liggen."
»Later, later, senor Andres ; alles op zijn tijd ; laten wij eerst
onze kleine zaken afdoen," zei Fray Ambrosio met zekere deftigheid.
• Andres Garote boog gedwee het hoofd en stak de kaarten weder
in zijn zak, die hij er reeds half uit te voorschijn had gebracht. De
drie mannen zetten zich zoo gemakkelijk mogelijk in postuur, en de
Roode-Ceder, na een bespiedenden blik in het rond te hebben geworpen, nam eindelijk het woord :
»Gij weet, caballeros," begon hij, »hoe. wij juist op het oogenblik dat wij gereed waren naar Apacheria te vertrekken, door het
onverwacht deserteeren van bijna al de gambusinos, plotseling in onze
plannen werden gestuit. Onze positie werd hierdoor allergevaarlijkst,
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daar de oplichting van donna Clara ons verplichtte om met de uiterste
voorzichtigheid te werk te gaan."
»Dat is waar," beaamde Andres Garote ten volle overtuigd.
»Ofschoon zekere invloedrijke personen ons kennelijk ondersteunen,

moeten wij ons echter zooveel mogelijk in de schaduw houden," vervolgde de Roode-Ceder ; »ik heb dus getracht de geleden schade zoo
goed ik kon te herstellen : vooreerst heb ik het jonge meisje in een
ontoegankelijken schuilhoek verborgen ; en ten tweede heb ik nieuwe
gezellen moeten zien aan te werven in plaats van hen die ons zoo
onverwachts verlaten hebben."
»Wel, en hoe ging dat?" vroegen de beide anderen met drift.
»Op dit oogenblik," hervatte de Roode-Ceder bedaard, »nu de
placeres in Californië schier al de lieden van het vak in beslag nemen, was het waarachtig geen gemakkelijke taak om een honderd
mannen bijeen te krijgen van de soort die ons lijkt, vooral daar
wij een harde noot te kraken zullen hebben met de Indios hravos
op onzen weg. Het was mij niet te doen om nieuwelingen aan te
nemen die zich bij de eerste ontmoeting met de Apachen of Comanchen van schrik uit de voeten zouden maken en ons midden in
de woestijn alleen zouden laten staan. Wat ik zocht waren geresolveerde kerels, die tegen geen gevaar of vermoeienis opzien en die
eenmaal aan onze onderneming verbonden ons tot het einde toe
zouden bijblijven ; ik heb dus bijna een maand lang al de presidios
op de grenzen moeten afloopen ; de duivel weet best hoe hij mij heeft
moeten helpen ; thans is de schade hersteld, en de troep weder
kompleet."
»Ik hoop maar, Roode Ceder," opperde Fray Ambrosio, »dat gij
aan de lieden niets van onze placer zult gezegd hebben?"
»Ziet gij mij dan voor half vol aan ? Neen, padre," hervatte de
Squatter met drift, »neen ! neen ! honderdmaal neen ! Tienduizend
redenen sporen ons aan om voorzichtig te zijn en onze zaak geheim
te houden : vooreerst zoek lk het gouvernement niet rijk te maken
ten koste van ons fortuin ; de minste onvoorzichtigheid zou ons te
gronde richten, in deze dagen, nu de geheele wereld er op uit is
om placers en goudmijnen te zoeken, en Europa ons dagelijks een
menigte magere en uitgehongerde vagebonden toezendt, die zich gaarne
"ten onzen nadeele zouden vetmesten."
»Krachtig geredeneerd," zei Andres.
»Neen, neen! laat dat maar aan mij over ; ik heb de fraaiste collectie picaros verzameld die zich ooit voor een expeditie hebben aangeboden, allen gewetenlooze knapen, slachtoffers van de monté, bandieten van beroep, die niets liever doen dan hangen en branden,
hakken en houwen, en daar ik volkomen op kan rekenen wat schieten
en koppenschillen betreft, als ik maar zorg dat ik hun geen woord
zeg van het doel waartoe wij hen noodig hebben ; want in dat geval
weet ik even goed dat zij ons in den steek zouden laten, of wat nog
-
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waarschijnlijker is, ons zouden vermoorden om zich op hun gemak
de onmetelijke schatten toe te eigenen die wij in 't oog hebben ?"
»Dat is juist den spijker op den kop geslagen, Roode-Ceder,"
zei Fray Ambrosio, »ik ben het geheel met u eens ; maar wat zijt
gij voornemens te doen ?"
»Wij hebben geen oogenblik te verliezen," antwoordde de Squatter,
»nog dezen avond, of morgen zonder fout, gaan wij op marsch. Wie
weet of wij ons vertrek niet te veel hebben vertraagd. Misschien.
heeft reeds een van die nieuwelingen uit Europa onze placer ontdekt ; die vagebonden hebben een bijzonder fijnen neus om goudmijnen te vinden."
Fray Ambrosio keek zijn bondgenoot bedenkelijk aan.
»Zoo 1" mompelde hij, »dat zou wel ongelukkig zijn, daar wij tot
hiertoe onze zaak zoo goed hebben overlegd."
»01 het is maar een los vermoeden dat ik aangeef," hervatte de
Roode-Ceder met drift, »anders niet."
»Goed, Roode-Ceder," zei de monnik, »maar gij hebt zoo even
gezegd dat het u gelukt was onze positie te verbeteren en in staat
zoudt zijn de tallooze moeielijkheden te overwinnen, die ons in den.
weg staan om ons doel te bereiken ; waartoe dient het dan nog onzen toestand op nieuw te verwikkelen en ons als het ware voor aardigheid in onnoodige gevaren te steken ?"
»Ik begrijp u niet, senor padro ; leg mij dat eens nader uit als
ik u verzoeken mag."
»Ik spreek hier van het meisje dat gij hebt opgelicht."
»Ah zoo 1" meesmuilde de Roode-Ceder, »zat het hem daar, kameraad ? dat spijt mij inderdaad ; maar ik zal u niet antwoorden op
de vraag, die gij mij doet. Dat ik die vrouw heb opgelicht, daarvoor
bestonden bij mij dringende redenen ; en deze redenen bestaan nog
altijd, dat is alles wat ik er u van zeggen kan. Zoo mijne opheldering u voldoet, des te beter ; zoo niet, zie dan maar hoe gij er u
het beste naar schikt, want gij krijgt geene andere."
»Ja, naar mij dunkt toch, het verband waarin wij tot elkander
staan, en onze wederzijdsche verplichtingen . . ."
»Wat is er voor verband tusschen de oplichting van dona Clara en
het opsporen van een goudmijn in het hartje van Apacheria? Loop
toch heen, Fray Ambrosio, gij zijt gek, de mezcal zit u in het hoofd."
»Maar . . . ." hervatte de monnik aarzelend.
»Zwijg !" riep de Roode-Ceder terwijl hij met de gesloten vuist
weest op de tafel sloeg. »Ik wil er geen woord meer van hooren ;
over die . . . ."
Op dit oogenblik klonken er twee harde slagen op de deur, die

zorgvuldig gegrendeld was.
De drie mannen ontroerden.
De Squatter was in zijne rede gestuit.
»Zal ik opendoen ?" vroeg Andres.
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»Ja," antwoordde Fray Ambrosio, »aarzelen of weigeren zou achterdocht wekken ; wij moeten alles vermijden."
De Roode-Ceder knikte toestemmend, en de ranchero stapte tegen
wil en dank naar de deur, daar de slagen zich op verdubbelden
alsof men haar breken wilde.

II.
DE CUCHILLADA.
Toen de deur openging, stonden er twee mannen op den drempel.
De eerste was Curumilla.
De tweede, dicht in een ruimen mantel gewikkeld, en de rand
van zijn hoed diep over de oogen geslagen, stapte terstond de zaal
in, terwijl hij den Indiaanschen krijgsman wenkte hem te volgen.
Blijkbaar, was het een Mexicaan.
»Santos tardos!" zeide hij de hand aan den hoed brengende, zonder dien echter af te nemen.
»Dios los dea Ud. buenas," antwoordde de ranchero, »waar willen
de heeren van gediend zijn ?"
»Een flesch mezcal ;" antwoordde de onbekende.
De beide vreemdelingen gingen aan een tafel zitten in het achterste gedeelte der zaal, op eene plaats waar het daglicht nauwelijks
kon doordringen zoodat het er bijna donker was.
Toen zij gediend waren, schonken zij zich elk een glas mezcal,
dat zij ledigden; daarop verzonk de Mexicaan, met het hoofd op de
hand geleund, zoo diep in zijne eigen gedachten, dat hij zich met
de personen die zich in zijne nabijheid bevonden volstrekt niet scheen
te bemoeien. Curumilla kruiste de armen op de borst, sloot half de
oogen en bleef met den rug onbeweeglijk in zijn stoel zitten.
Intusschen had de komst dezer twee mannen, vooral die van den
onbekenden Mexicaan, de spraakzaamheid der andere drie personages
merkelijk afgekoeld ; somber en zwijgend staarden zij elkander
aan, want zij schenen werktuigelijk te gevoelen dat het vijanden
waren en wachtten met ongeduld af wat er verder gebeuren zou.
Eindelijk stond de Roode-Ceder, zeker de ongeduldigste der drie
en het meeste belust om zoo spoedig mogelijk te weten waar hij zich
aan te houden had, op, vulde zijn glas en wendde zich naar de
vreemdelingen, die nog altoos onbeweeglijk, en naar het scheen onverschillig bleven zitten : »Senoros caballeros," zeide hij, zoo goed
mogelijk de deftigheid na4ende die de Mexicanen in zulk eene hooge
mate bezitteri, »ik heb de eer uwe gezondheid te drinken."
Bij deze uitnoodiging bleef Curumilla zoo ongevoelig als een bronzen standbeeld ; zijn medgezel daarentegen hief langzaam het hoofd

op, staarde den spreker eene poos met doordringenden blik aan en
antwoordde hem met eene luide en ferme stem :
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»Gij doet vergeefsche moeite, senor, want ik zal de uwe niet
drinken. En wat ik u zeg," vevolgde hij met nadruk, »kunnen uwe
vrienden insgelijks op zich zelven toepassen zoo zij verkiezen."
Fray Ambrosio stond onstuimig op.
»Wat wil dat zeggen?" riep hij op uitdagenden toon, »zoudt gij
mij zoeken te beleedigen?"
»Er zijn lieden die men niet kan beleedigen," hernam de onbekende vinnig: »voor het overige moogt gij weten, senor padre, of
zoogenaamde padre, dat ik met u voor 't minst niet te maken wil
hebben ?"
»Waarom niet?"
»Omdat het mij niet behaagt, dat 's alles. Bemoeit u verder niet
meer met mij, mijne heeren, als ik u verzoeken mag ; vervolg uw
gesprek, het was bij mijne komst hoogst belangrijk: gij waart, zoo
ik meen, aan 't praten over eene expeditie die gij gereed maakt;
op 't °ogenblik toen ik binnen trad, was er zelfs sprake van een
jong meisje, dat uw geëerde vriend, of bondgenoot, zoo gij wilt,
gezamenlijk niet u heeft opgelicht. Laat ik u niet storen. Het zal mij
integendeel aangenaam zijn te vernemen wat gij met die ongelukkige jonge vrouw wilt doen."
Het zou onmogelijk zijn den schrik en de verstomming te beschrijven die de drie bondgenooten bij deze bliksemsnelle openbaring hunner plannen overmeesterde. Op hetzelfde oogenblik dat zij meenden
door behendigheid en list alle gevaar te boven en in staat te zijn
alles te ontveinzen, zoo op eens hun bedrijf in zijn geheelen omvang
bekend en ontsluierd te zien! door een man, dien zij niet kenden,
maar die hen bleek te kennen, en dus voor hen niet anders dan
een bepaalde vijand moest zijn, dit verbijsterde hen dermate, dat
zij een oogenblik meenden met den duivel te doen te hebben. De
twee Mexicanen sloegen werktuigelijk een kruis, terwijl de NoordAmerikaan tusschen de tanden een vloek mompelde van toorn.
Maar de Roode-Ceder en Fray Ambrosio waren te zeer in het kwaad
verhard om zich door eenige omstandigheid hoe netelig ook, voor
langen tijd te laten neérslaan. Toen het eerste °ogenblik voorbij was,
herstelden zij zich en maakte hunne verwondering plaats voor woede ;
de monnik haalde uit zijn koeherderslaars een lang scherp mes, en
plaatste zich voor de deur om den onbekende het heengaan te beletten, terwijl de Roode-Ceder met gefronste wenkbrauwen en de
machete in de hand, stout naar de tafel trad, achter welke hun vermetele tegenstander in fiere houding met de armen op de borst gekruist en een schamperen lach op de lippen, hen scheen te willen
trotseeren na hen zoo bitter gehoond te hebben.
»Wie gij ook zijt, duivel of mensch," riep de Roode-Ceder terwijl
hij op twee passen van zijn vijand staan bleef, »het toeval heeft u
een geheim in handen gespeeld dat uw dood is, gij moet sterven."
»Gelooft gij inderdaad dat ik de kennis uwer geheimen aan liet
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toeval te danken heb ?" antwoordde de andere op schertsenden toon.
»Verdedig u !" brulde de Roode-Ceder woedend, »zoo gij niet wilt
dat ik u vermoord ; want, con mil diablos! ik zal niet aarzelen,
wees dus gewaarschuwd."
»Ik weet het wel," antwoordde de onbekende bedaard, »ik zou
de eerste niet zijn dien gij zoo iets hebt toegedacht : de mornes
(heuvels) der Sierra Madre en de Bolson de Mapini hebben de zieltogende jammerkreten uwer slachtoffers gehoord, toen gij geen wilde
Indianen genoeg hadt om het getal uwer haarschedels vol te maken."
Bij deze toespeling op zijn afschuwelijk bedrijf, werd de Squatter
doodsbleek, eene koude rilling liep hem door de leden en hij riep
met een gesmoorde stem :
»Gij liegt! Ik ben een jager . ."
»Van menschenhaar!" viel de onbekende hem onmiddellijk in het
woord, »zoo gij althans na uw jongsten krijgstocht in het dorp der
Coras dit eerlijk en winstgevend, maar in mijn oog vervloekt bedrijf
niet hebt vaarwel gezegd."
»0 !" brulde de Squatter met een blik van onbeschrijfelijke woede,
»'t is een lafaard, die om zulke woorden te durven zeggen zijn aangezicht verbergt."
De onbekende trok verachtelijk de schouders op en rukte met eene
ondenkbaar snelle beweging de plooien van zijn mantel los.
»Herken mij dan, Roode-Ceder, als uw geweten tot op dit oogenblik u mijn naam nog niet heeft toegeroepen."
»0 !" riepen de drie mannen verschrikt, terwijl de Squatter onwillekeurig terugdeinsde, »don Pablo de Zarate !"
»Ja," hervatte de jongman, »don Pablo de Zarate, die u, RoodeCeder, rekenschap komt vragen van hetgeen gij met zijne zuster gedaan
hebt, die gij hebt opgelicht."
De Roode-Ceder was in de hevigste ontroering, zijne oogen stonden
wijd open, en zijne trekken waren verwrongen van ontzetting : het
zweet parelde met koude droppels op zijn voorhoofd, bij deze onverwachte verschijning.
»Ach 1" mompelde hij met een doffe stem, »komen de dooden dan
uit hun graf?"
»Ja!" riep de jongman met een krijschende stem, »ja, zij komen
pit hun graf, om u uwe slachtoffers te ontrukken! Roode-Ceder,
geef mij mijne zuster terug!"
De Squatter sprong als een hyena op den jongman af, zijne machete
omhoog zwaaiende.
»Hond!" brulde hij, »ik zal u voor de tweede maal dooden, als
het wezen moet."
Maar zijn opgeheven arm werd plotseling door een ijzeren hand
aangegrepen, en de bandiet deinsde waggelend terug tot aan den
muur der rancho, daar hij zich aan vast moest houden om niet op
den grond te tuimelen.
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Curumilla, die tot dus ver van alles wat er gebeurde, een lijdelijk toeschouwer was gebleven, had het juiste oogenblik gekozen om
tusschenbeide te treden en den Squatter met kracht terug geworpen.
De Squatter, met rood opgeloopen oogen en door woede gesloten
lippen, staarde rond als een wild dier.
Fray Ambrosio en de kastelein, door het Indiaansche opperhoofd
in ontzag gehouden, durfden niet tusschenbeide komen.
Don Pablo naderde met langzamen en afgemeten tred den bandiet ;,
op zes stappen van hem af bleef hij staan en keek hem strak in de'
oogen.
»Roode-Ceder," herhaalde hij bedaard, »geef mij mijne zuster terug."
»Nooit ! " antwoordde de Squatter bijna stikkende van woede.
Inmiddels waren de monnik en de ranchero den jongeling sluipen
derwijs genaderd en loerden zij op een gunstig oogenblik om hem
onverhoeds te bespringen.
De sombere zaal, slechts half verlicht door de flauwe schemering,
die de kleine berookte vensterglazen nauwelijks doorlieten, bood
thans een zonderling en huiveringwekkend schouwspel: vijf mannen,
ieder met de hand aan zijn wapen, gereed om te dooden of gedood
te worden, en alleen de kans verbeidende om zijn vijand met goed
gevolg te bestormen.
Er volgde een oogenblik van doodelijke stilte.
Ongetwijfeld waren deze vijf mannen allen dapper, bij menige ge
legenheid hadden zij dit getoond en den dood onverschrokken in zijne
vreeselijkste gedaanten onder de oogen gezien ; maar toch, thans
klopte het hart hun schier hoorbaar in den boezem, want zij wisten
dat de strijd die hier zoude beginnen, zonder verdrag of genade moest
afloopen.
Eindelijk nam don Pablo het woord :
»Wees op uwe hoede, Roode-Ceder," zeide hij, »ik ben tot u gekomen, alleen, en als een eerlijk man; ik heb u tot tweemaal toe
mijne zuster teruggevraagd, en gij hebt mij niet geantwoord ; wees
dus op uwe hoede !"
»Uwe zuster is een teef, die ik aan de Apachen verkoopen zal,''
brulde de Squatter. »Wat u betreft, vervloekte hond, gij komt hier niet
levend van daan, ik zweer u dat mijn mes uw hart mes raken."
»Die kerel is gek 1" zei don Pablo met blijkbare minachting.
Hij deed een paar stappen terug en bleef staan.
»Hoor !" hervatte hij, »ik ga heen, maar wij zullen elkander wederzien; en wee u! als dat gebeuren mocht, dan zal ik even onverbiddelijk zijn voor u, als gij thans voor mij ; adieu !"
»0 ! maar gij komt er zoo niet af, vriend !" riep de Squatter,
die intusschen al zijne stoutheid en trots hernomen had, »heb ik u
niet gezegd dat ik u dooden zou ?"
De jongman fixeerde hem met een doorborenden blik, kruiste de
armen op de borst en bleef roerloos staan.
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»Probeer het 1" riep hij kort en beslissend, terwijl zijn hart kookte
van edele verontwaardiging.
De Roode-Ceder uitte een woesten kreet en stortte zich op don Pablo.
Deze had hem vast in het oog gehouden en bedaard den schok te
gemoet gezien, maar zoodra kwam de Squatter niet onder zijn bereik,
of hij ontdeed zich op eens van zijn mantel en dien over zijn eigen
hoofd opslaande, wierp hij hem zoo juist over het hoofd van zijn vijand, dat deze op eenmaal verblind en in de ruime plooien daarvan
verward, brullend over den grond rolde, zonder zich van het zware
kleedingstuk te kunnen bevrijden, dat hem als een ondoordringbaar
net omsloot.
Met een enkelen sprong en zonder zich verder met den Roode-Ceder
bezig te houden, wipte de jongman over de tafel en snelde naar de deur.
Maar de monnik ijlde hem na en poogde hem zijn mes in de borst
te stooten.
Don Pablo echter, zonder een oogenblik zijne bedaardheid te verliezen, greep zijn aanvaller bij den pols, en met eene kracht die deze
wel verre was van te verwachten, verwrong hij hem zoodanig den
arm, dat zijne vingers zich ontspanden en hij schreeuwende van pijn
het mes moest loslaten.
Don Pablo raapte het op, en greep hem bij de keel
»Ellendeling !" zeide hij, »uw leven is in mijne hand ; gij hebt mijn
vader verraden, die u uit medelijden verzorgd en in zijn huis had
opgenomen ; gij onteert het kleed dat gij draagt, door uw omgang
met booswichten, wier wandaden gij deelt; ik zou u kunnen dooden,
en misschien moest ik dit zelfs, maar dan zou ik den beul ontstelen
wat hem toekomt, en de galg te kort doen die u wacht ; het ambt
dat gij onwaardig zijt, redt u het leven; maar ik wil u een merkteeken op het voorhoofd zetten, dat u voortaan aan mij zal herinneren."
En met deze woorden sneed hij hem met de punt van het mes twee
schrammen op het bleeke voorhoofd, in den vorm van een kruis, die
het letterlijk in vier rechthoeken verdeelden, en ofschoon nauwelijks,
dieper dan het vel gaande, voldoende waren om hem voor altijd een
potsierlijk aanzien te geven.
»Tot weerziens !" voegde hij hem toe en wierp hem het mes met
.

afschuw voor de voeten.
Andres Garote had zich niet durven verroeren, de schrik hield
hem als op Zijne plaats vastgenageld onder het onverbiddelijk oog van
den Indiaan.
Don Pablo en Curumilla ijlden de zaal uit en waren spoedig verdwenen.
Het volgende oogenblik reeds hoorde men op de straatkeien de
hoeven der twee paarden, die zich in galop verwijderden en SantaFé weldra achter den rug hadden.
Met behulp van den ranchero was het den Roode-Ceder eindelijk
gelukt zich van den mantel te ontdoen, die hem bijna verstikt had.
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Toen de drie medeplichtigen zich weder alleen bevonden, lag er eene
uitdrukking van machtelooze woede en doodelijken haat op hun gezicht.
»0 !" mompelde de Squatter tandkriersend en met opgestoken vuisten, »ik zal mij wreken
»En ik niet minder!" prevelde de monnik met een doffe stem,
terwijl hij het bloed afwischte dat hem langs de wangen droppelde.
»Hm ! laat het wezen zoo 't wil," zei Andres Garote in zich zelven,
»die familie de Zarate is eene schoone familie ; maar Carai! die don
Pablo, dat moet ik zeggen, is een ontzaggelijke kerel."
De kastelein was de eenige die bij deze ontmoeting in zooverre gespaard bleef dat hij er met den schrik afkwam.

DE JAGERS.
Hoogstens twee mijlen van Santa-Fé, in een boschkamp aan den
'oever der kleine rivier die de stad bespoelt, zat op dienzelfden avond
een man voor een groot vuur, dat hij met zorg aanhield, terwijl hij
bezig was zijn souper te bereiden.
Wel was het een eenvoudig maal, dat souper ! het bestond slechts
in een bisons-bult, eenige aardappels, en een handvol maiskorrels,
gebraden onder de heete asch, en een teug pulque.
De nacht was donker, dikke zwarte wolken dreven langzaam door
het luchtruim en bedekten van tijd tot tijd de bleeke kwartiermaan,
die slechts een zwak licht verspreidde over het landschap, dat bovendien in een dichten nevel was gehuld, die in de keerkringsgewesten vaak na een heeten dag uit den vochtigen grond opstijgt.
De wind begon eindelijk op te steken en verdreef weldra de lager
hangende dampen, terwijl hij allengs in hevigheid toenemende, bij vla_gen door de bovenste takken der boomen met klagend geloei zich
liet hooren en in de diepte der wouden het mauwen der wilde katten zich paarde aan het keffen der carcayous en het gehuil der pumas of jaguars.
Op eens weergalmde het doffe getrappel van paardenhoeven in het
naastbijgelegen bosch 'en twee ruiters stoven in vollen galop het kamp
binnen
Nauwelijks had de jager hen gezien of hij juichte van blijdschap
en trad hen terstond te gemoet.
Deze ruiters waren don Pablo en Curumilla.
»Goddank !" riep den jager, »zijt gij daar eindelijk, ik begon reeds
ongerust te worden over uw lang wegblijven."
»Zoo als gij ziet, is mij geen ongeluk gebeurd," antwoordde de
jongman terwijl hij den jager met warmte de hand drukte.
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Don Pablo was afgestegen, en na zijn paard even als dat van Curumilla ontzadeld en gekluisterd te hebben, kwam hij bij Valentin
terug, dien de lezer zeker reeds zal hebben herkend.
Intusschen had het Indiaansche•opperhoofd alles voor het souper
gereed gezet.
»Kom kom," riep de jager vroolijk, »aan tafel, mijne vrienden.
Gij zult wel trek hebben, ik althans raas van den honger ; al etende

kunt gij mij alles vertellen wat er gebeurd is."
De drie mannen zetten zich aan .tafel, dat wil zeggen zij gingen
op het gras zitten bij het vlammende vuur en vielen met kracht aan
hun soberen maaltijd.
Het leven der woestijn heeft dit eigenaardige, dat onder welke
omstandigheden ook, terwijl de strijd die men te verduren heeft,..
doorgaans meer van stoffelijken dan van zedelijken aard is, de natuur
nooit hare rechten verliest ; men heeft steeds behoefte om zijne
krachten te onderhouden, ten einde op alle mogelijke gebeurtenissen
gereed te zijn ; geen zorg of onrust hoe groot, is in staat om den
lust tot eten en slapen te verminderen.
»Welaan," hervatte Valentin een oogenblik later, »vertel mij nu
eens wat gij gedaan hebt ? Gij zijt dunkt mij veel langer in die
verwenschte stad gebleven dan noodig was."
»Inderdaad, vriend, verschillende redenen hebben mij verplicht om
er langer te vertoeven dan ik in 't eerst voornemens was."
»Laten we geregeld te werk gaan, als het u niet schelen kan,
dat is de beste weg om te zien wat we zeggen," zei Valentin
snaaksch.
»Doe zoo als gij wilt, vriend."
»Zeer goed ; dan zullen de hoofdman en ik ieder onze Indiaansche
pijp aansteken, en gij een sigaartje rollen ; vervolgens gaan we met
den rug naar het vuur zitten, om het oog op de omstreken te houden ; op die wijs kunnen wij onbezorgd praten, wat denkt gij er van,
don Pablo ?"
»Gij hebt altijd gelijk, mijn vriend ; uwe vroolijkheid is altijd
onuitputtelijk, uwe onbezorgde degelijkheid geeft mij al mijn moed
terug en maakt mij tot een gansch ander mensch."
»Zoo !" riep Valentin ; »het doet mij genoegen u dit te hooren zeggen. Uw toestand is gevaarlijk, dat is zeker, maar zij is nog ver van
hopeloos ; de Sachem en ik hebben ons menigmaal in omstandigheden bevonden dat ons leven slechts aan een draadje hing, en toch
zijn wij er altijd met eere uitgekomen, niet waar hoofdman?"
»Ja!" antwoordde de Indiaan lakoniek, terwijl hij uit neus en mond
eene groote wolk tabaksdamp blies.
»Maar dat is hier op het oogenblik de vraag niet, " vervolgde Valentin. »Ik heb gezworen dat ik uw vader en uwe zuster zou redden,

don Pablo, en ik zal hen redden, of mijn lichaam zal in deze
woestijn ten prooi worden aan de wilde beesten der prairie en de
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vogelen des hemels, laat mij dus begaan ; hebt gij vader Seraphin
niet gezien ?"
»Ja, ik heb hem gezien. Onze arme vriend is nog zwak en zeer
bleek. Zijn wond is nauwelijks gesloten, intusschen geeft hij niet
veel om zijn eigen lijden, en put hij zijne kracht uit door zijne onbegrensde liefde voor de menschheid ; hij heeft alles gedaan wat wij
hadden afgesproken. Sedert acht dagen verlaat hij mijn vader niet
anders dan om naar zijne rechters te gaan; hij heeft den generaal
gezien, den gouverneur, den bisschop, in een woord al de lieden van
invloed, en niet een enkelen stap verzuimd ; ongelukkig evenwel zijn al
zijne pogingen tot op dit oogenblik zonder gevolg gebleven."
»Geduld !" meesmuilde de jager met een geheimzinnigen blik, en
een glimlach die zich moeielijk laat beschrijven.
»Vader Seraphin denkt dat mijn vader binnen twee dagen in de
Capilla (Kaj5el) zal zijn. De gouverneur wil er een einde aan maken,
dat zijn zijne eigen woorden ; wij hebben dus geen oogenblik te verliezen, zegt pater Seraphin."
»Twee dagen is lang genoeg, vriend ; eer die voorbij zullen zijn,
kan er nog veel gebeuren."
»Dat is zoo, maar het is om mijns vaders leven te doen, en ik
vrees zeer."
»Goed, don Pablo, zoo hoor ik u gaarne spreken ; maar stel u
gerust, alles gaat goed zeg ik u nog eens."
»Intusschen, mijn vriend, geloof ik dat wij wijs zullen doen zekere
voorzorgen te nemen ; denk toch dat het hier eene vraag is van leven
of dood, wij moeten ons daarom haasten. Hoe vaak heeft men in
dergelijke gevallen de best beraamde plannen en fijnste berekeningen niet zien falen ! Denkt gij dat uwe maatregelen in allen opzichte
goed genomen zijn ? Vreest gij niet dat een of ander ongelukkig toeval in
het beslissende oogenblik al uwe plannen kan in duigen werpen ?"
»'Wij spelen in deze °ogenblikken het spel van den duivel," antwoordde Valentin snaaksch, »wij hebben de gelukkige kans voor ons,
dat is de grootste macht die tegenwoordig de wereld regeert."
De jongman boog het hoofd, maar was niet overtuigd.
De jager beschouwde hem een poos met gemengde belangstelling en
zachte meewarigheid ; daarop hervatte hij op innemenden toon :
»Hoor mij, don Pablo de Zarate, ik heb u immers gezegd dat
ik uw vader redden zou, en ik zal hem redden ; alleen verlang ik
dat hij zijne tegenwoordige gevangenis verlaat gelijk een man van
zijn karakter haar verlaten moet — op den vollen middag, voor het
oog van allen, onder het gejuich der menigte, en niet wegsluipende
in de duisternis, als een laaghartig misdadiger 1 Caramba 1 denkt gij
dat het mij te moeielijk zou zijn geweest om in de stad te dringen
en uw vader te doen ontsnappen, door een staaf van zijn kerker uit
te zagen of den cipier om te koopen ? Maar dat heb ik niet gewild.
Don Miguel zou zulk eene laffe en onteerende vlucht niet hebben aan-
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genomen : noblesse oblige, »adel maakt edel," mijn vriend. Uw vader zal dus uit de gevangenis komen, maar op verzoek van den gouverneur zelf en van al de autoriteiten uit Santa-F. Vat dus weder
moed, en twijfel niet langer aan iemand wiens vriendschap en ondervinding u veeleer moesten geruststellen."
De jongman had het gesprokene met klimmende belangstelling aangehoord, en toen Valentin zweeg greep hij zijne hand.
»Vergeef mij, vriend," antwoordde hij, »ik weet hoe innig gij aan
mijne familie verknocht zijt, maar ik lijd, en de droefheid maakt soms
onbillijk, vergeef me dus."
»Jongenlief, laten wij er niet meer aan denken. Maar zeg mij, was
de stad heden rustig ?"
»Dat zou ik u niet wel kunnen zeggen, ik was zoo geheel door
mijne eigen gedachten ingenomen dat ik niet rond heb gezien ; evenwel dunkt mij dat er op de Plaza Mayor, aan het paleis van-den gouverneur, eene niet gewone beweging heerschte."
Valentin glimlachte nog eens op dezelfde geheimzinnige wijs als
wij straks reeds gezegd hebben.
»Goed," zeide hij; »en hebt gij, zoo als ik u had aanbevolen, eenige
berichten aangaande den Roode-Ceder ingewonnen?"
»Ja," antwoordde de jongman met zekere blijde verrassing, »en dat
wel zeer stellige berichten."
»Aha! hoe dan?"
»Dat zal ik u dadelijk zeggen."
En nu vertelde don Pablo tot in de kleinste bijzonderheden alles
wat er in de rancho had plaats gehad.
De jager hoorde zijn verslag aan met de grootste belangstelling ; en
toen het gedaan was schudde hij herhaalde malen ontevreden het hoofd.
»Zoo zijn alle jongelui," pruttelde hij, »zij laten zich door hunne
hartstochten steeds buiten de grenzen der voorzichtigheid voeren. Gij
hebt verkeerd gedaan, don Pablo, hoogst verkeerd," vervolgde hij,
»de Roode-Ceder hield u voor dood ; dat had ons later van groote
dienst kunnen zijn. Gij kent de macht nog niet waarover deze duivel
beschikt; al de vrijbuiters aan de grenzen zijn hen,i toegedaan; uwe
onbesuisde bravade kan allernoodlottigst worden voor het behoud uwer
zuster."
»Intusschen vriend . ."
»Hebt gij als een dwaas gehandeld om den haat van een tijger op
te wekken. De Roode-Ceder zal met bitterheid uw ondergang zoeken ;
ik ken dien onverlaat sinds lang ; maar dat is nog het ergste niet wat
gij gedaan hebt."
»Wat dan?'
»Wel, dat gij in plaats van u schuil te houden en uwe vijanden in
stilte te bespieden, en vooruit hun spel af te zien, zoo onvergeeflijk
dwaas zijt geweest om door een bravade op eens al uwe batterijen
te ontmaskeren."

160

DE GIDS DER PRAIRIEN.

»Ik begrijp u niet recht, vriend."
»Fray Ambrosio is een gansch ander soort van schelm als de RoodeCeder ; maar ik houd hem voor nog grooter deugniet dan den Squatter,
die is ten minste nog een openbare booswicht, men weet waar men
zich bij hem aan te houden heeft : zijn geheele uiterlijk zelfs draagt
het kenmerk van zijn afschuwelijke ziel. Dat gij uw degen schoon
hieldt, bij zulk een bloeddorstig wild dier, die niets dan moord en
doodslag ademt, kan ik u strikt genomen vergeven; doch gij hebt
niet alleen uwe voorzichtigheid maar uw gezond verstand verloochend,
door Fray Ambrosio te behandelen zoo als gij deedt. Die man is een
schijnheilige schurk, die alles aan uwe familie te danken heeft en
die raast van woede dat zijn verraad ontdekt is. Wees op uwe hoede,
don Pablo, gij hebt u door een zotten inval te volgen, twee onverzoenlijke vijanden berokkend, die voor u des te vreeselijker zijn nu
zij u niet meer behoeven te sparen."
»'t , Is waar," zei de jongman, »ik heb als een dwaas gehandeld!
Maar' wat kon ik anders doen bij het zien van deze twee mannen,
toen ik uit hun eigen mond de misdaden vernomen had, die zij tegen
ons begaan hebben en nog denken te begaan ? Ik was mij zelven
geen meester, ik ging naar de rancho, en gij weet het overige."
»Ja, ja ! de cuchillade was zeker mooi, en de schelm mag haar
houden ; maar als u dat roode kruis, dat gij hem zoo gezwind op
zijn aangezicht hebt gesneden, niet eenmaal duur te staan zal komen,
weet ik er niets van."
»Enfin, in Godsnaam 1 gij kent het spreekwoord : Cosa que no tiene
remedio, olvia'arla es lo mejor (wat men niet verhelpen kan, zij liefst
vergeten). Als mijn vader slechts ontkomt aan het lot dat hem
dreigt, ben ik gelukkig. Wat mij zelven betreft zal ik wel voorzorgen
nemen."
»Hebt 'gij niets anders gehoord ?"
»Ja, dit : de gambusinos van den Roode-Ceder zijn hier kortbij gekampeerd ; ik weet zeker dat hun chef voornemens is morgen op te
breken."
»0 ! morgen reeds 1 Dan zullen wij ons moeten haasten met onzehinderlaag, als wij weten willen welken weg zij kiezen."'
»Wanneer vertrekken wij ?"
»Dadelijk."
De drie mannen begonnen zich . terstond gereed te maken ; de paarden werden gezadeld, en de kleine leéren zakken die elke ruiter in,
dit heete land altoos aan den zadelboog heeft hangen, werden met
water gevuld.
Eenige minuten later stegen de ruiters te paard. Op het oogenblik
toen zij het boschkamp zouden verlaten, hoorden zij een gekraak in
de bladeren ; de takken werden uiteengeschoven en er verscheen een
Indiaan.
Het was de Eenhoorn, de groote Sachem der Comanchen.
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Bij zijne komst stegen de drie ruiters af en bleven wachten. Alleen
Valentin trad hem te gemoet.
»Mijn broeder is welkom," zeide hij, »waarom komt hij ?"
»Om het aangezicht van een vriend te zien," antwoordde het opperhoofd met een zachte stem.
Nu begroetten de twee mannen elkander op de wijze der prairie,
en na deze plichtpleging nam Valentin het woord.
»Mijn vader zette zich neer bij ons vuur en rooke een pijp met
Zijne blanke vrienden," zeide hij.
»Dat zal ik," antwoordde de Eenhoorn,
Daarop naderde hij het vuur, hurkte neder op de wijze der Indianen, nam de calumet uit zijn gordel en begon in stilte te
rooken.
De jagers, door dit onverwacht bezoek in hun voornemen gestuit,
hadden de paarden vastgemaakt en waren weder bij het vuur komen
zitten.
Zoo gingen er eenige minuten voorbij, zonder dat iemand sprak,
geduldig wachtende tot de Sachem hun de reden van zijne komst zou
mededeelen.
Eindelijk schudde de Eenhoorn de asch uit zijne pijp, stak haar
weder in zijn gordel en richtte zich tot Valentin.
»Gaat mijn broeder uit om op de bisons te jagen ?" vroeg hij, »zij
zijn dit jaar talrijk in de prairiën der Rio Gila."
»Ja," antwoordde de Franschman, »wij gaan op de jacht ; heeft mijn
broeder lust om met ons mede te gaan?"
»Neen, mijn hart is treurig."
»Wat bedoelt de Sachem? is hem een ongeluk overkomen?"
»Begrijpt mijn broeder mij niet, of ik heb mij bedrogen? Gaat mijn
broeder inderdaad alleen uit om bisons te jagen, wier vleesch hij
eet en wier huid hij in de tolderias verkoopt ?"
»Dat mijn broeder duidelijker spreke en ik zal trachten hem te
antwoorden."
Er volgde een poos stilte : de Indiaan scheen diep na te denken,
zijne neusgaten zwollen op, en uit zijn zwarte oogen straalde nu en
dan een vlammende blik.
De jagers wachtten geduldig op de ontknooping van een gesprek,
daar zij het doel niet van begrepen.
Eindelijk richtte de Eenhoorn het hoofd op ; zijn blik was weder kalm en helder en hij begon met eene zachte welluidende
stem :
»Waarom veinst gij mij niet te verstaan. Koutonepi (Dappere) ?"
zeide hij, »een krijgsman voegt geen dubbele tong ; wat één man
alleen niet doen kan, kunnen twee beproeven en tot stand brengen,
mijn broeder spreke vrijuit, de ooren van een vriend zijn open om
hem te hooren."
»Mijn broeder heeft gelijk," zei Valentin, »ik zal zijne aandacht
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niet te leur stellen : de jacht daar ik op uit ga is ernstig : het is eene
vrouw van mijne kleur die ik wil gaan redden ; maar wat vermag de
wil van een man alleen ?"
»Koutonepi is niet alleen ; ik zie aan zijne zijde de twee beste
schutters der grenzen. Wat zegt dan de blanke jager ? Is hij de groote
krijgsman niet meer dien ik ken? Twijfelt hij aan de vriendschap
van Haboutzelze, den grooten Sachem der Comanchen?"
»Nooit heb ik aan de vriendschap mijns broeders getwijfeld; ik ben
een aangenomen zoon van zijn volk; op dit oogenblik komt hij wellicht
hier om mij zijne dienst aan te bieden?"
»Deze dienst is slechts ten deele de reden mijner komst ; mijn broeder heeft maar te spreken, en twee honderd dappere Comanchen
staan gereed om hem in het bevrijden der jonge blanke maagd te
helpen en hare oplichters te tuchtigen."
Valentin ontroerde van blijdschap over dit vorstelijk aanbod
»Ik dank u, hoofdman," riep hij met geestdrift, »ik neem het aan,
want ik weet dat uw woord u heilig is."
»Michabou (de God des oorlogs) beschermt ons," zei de Indiaan ;
»mijn broeder kan op mij rekenen, een opperhoofd vergeet nimmer
een dienst die men hem eenmaal bewees : ik ben aan den blanken
jager verplicht, ik zal hem de ladrones eachufines (roofzieke schoenloopers) weerloos overleveren !"
»Ziedaar mijne hand, hoofdman; sinds lang reeds hebt gij mijn
hart."
»Mijn broeder spreekt goed ; wat hij mij gelast had heb ik volbracht ;
hij stelle zich deswege gerust."
Met een zwierige buiging nam de Comanchen-chef afscheid en,
verwijderde zich, zonder een woord meer te zeggen.
»Don Pablo !" riep Valentin vroolijk, »thans sta ik u borg voor de
bevrijding van uw vader ; wellicht is hij dezen nacht reeds op vrije
voeten."
De jongman wierp zich in de armen van den jager en verborg zijn
gelaat aan diens eerlijke borst, hij was te zeer aangedaan om een
woord te uiten.
Eenige minuten later verlieten de jagers het boschkamp om
de gambusinos op te sporen en hunne hinderlaag te bewerkstelligen.

IV.
DE ZONNESTRAAL.
Wij moeten thans eenige stappen terug gaan, om zekere punten
van het gesprek tusschen Valentin en den Eenhoorn toe te lichten,
die den lezer nog niet helder genoeg kunnen zijn.
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Nauwelijks eenige maanden na hunne komst in Apacheria bevonden de Franschman en Curumilla zich op de bisonsjacht aan de oevers
der Rio Gila.
Het was op een heerlijken dag in de maand Juli dat de beide
pelsjagers, door een langen tocht in de brandende zon vermoeid,
zich in een boschje van cederboomen verscholen hadden, en achteloos
op het gras uitgestrekt lagen te rooken, tot de groote hitte voorbij
zou zijn en de avondkoelte hun vergunnen zou hunne jacht te vervolgen.
Over het vuur hing een hertebout te braden voor hun diner.
»Zeg eens, Penni ;" riep Valentin tegen zijn kameraad terwijl hij
zich op den elleboog geleund half oprichtte, »het diner schijnt gaar
te zijn ; als wij eens gingen eten ; de zon zakt al mooi achter de
bosschen en het zal weldra tijd worden om te vertrekken."
»Eten wij dan," antwoordde Curumilla met drift.
Het gebraad werd op eenige groote bladren tusschen de twee jagers geplaatst, die met graagte begonnen te eten, en daarbij eenige
kaude-koekjes gebruikten.
Van deze koekjes, die zeer goed smaken, moeten wij eenige merkwaardige bijzonderheden vertellen.
De hautles worden bereid uit zeker meel, of liever, tot poeder gestampte eieren van eene soort van waterluizen, die in de zoete meeren van Mexico voorkomen en op geregelde tijden des jaars worden
ingezameld. 'Men vindt ze op de bladeren der tou/é (zeker riet), en
het meel wordt op verschillende wijze toebereid.
Dit gerecht was de geliefkoosde spijs der Azteken. Reeds in 1625
leest men dat het in de hoofdstad van Mexico op de markt werd verkocht.
De Indianen maken er hun voornaamste voedsel van en zijn er
evenzeer op verlekkerd als de Chineezen op hunne vogelnestjes en,
waterslakken, waarmede deze spijs wat den smaak betreft wel eenigszins overeenkomt. Hoe dit ook wezen mag, het feit is ontegenzeggelijk.
Valentin zette voor de tweede of derde maal de grage tanden in
zijn hautle-koek, toen hij plotseling ophield, met opgeheven hand
en het hoofd voorover gebogen, alsof hij een ongewoon geluid
hoorde.
Curumilla had juist hetzelfde gedaan. Beiden luisterden met die
gespannen aandacht welke alleen in de prairie te pas komt. Daar
toch is ieder geluid Verdacht, en elke ontmoeting gevreesd, vooral
die van den mensch.
Er verliep intusschen een geruime tijd, en het geluid dat de jagers gestoord had herhaalde zich niet.
Een oogenblik meenden zij zich bedrogen te hebben, en Valentin
hapte weder in zijn hautle, maar bleef andermaal steken.
Dezen keer had hij duidelijk iets gehoord dat naar een gesmoor-
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den zucht geleek, maar zoo zwak en dof, dat het geoefend oor van
den jager noodig was om er iets van te bemerken.
Curumilla zelf had er niets van bespeurd, hij staarde zijn vriend
verwonderd aan, niet wetende waar hij zijn gespannen houding aan
toe zou schrijven.

Valentin stond plotseling op, greep zijn geweer en snelde naar den
kant der rivier ; zijn vriend stond ook op, en volgde hem ijlings.
Het gerucht dat Valentin zoo duidelijk gehoord had kwam werkelijk uit de rivier. Gelukkig was de rivier niet veraf en met een paar
sprongen over de lage struiken die haar verborgen hielden stonden
zij aan den oever.
Hier zagen zij een deerniswaardig schouwspel.
Een lange balk of boomstam dreef dobberend den stroom af, die
op deze plaats tamelijk sterk was.
Op dien balk was eene vrouw vastgebonden, met een klein kind in
hare armen.
Bij iedere wending van den balk dompelde de ongelukkige met
haar kind in de rivier ; en geen tien ellen achter den balk zwom
een reusachtige alligator, belust om de beide slachtoffers in te
slokken.
Valentin legde zijn geweer aan.
Tegelijker tijd liet Curumilla zich in het water afglijden en met het
mes tusschen de tanden zwom hij naar den balk.
Valentin stond eenige seconden onbeweeglijk als wáre hij in een
marmeren beeld veranderd. Op eens trok hij af„ het schot viel, weerkaatst door duizend echoos.
De kaaiman sprong eerst op en dompelde toen naar omlaag, zoodat het water er van schuimde, maar kwam onmiddellijk weder boven,
met den buik opwaarts ; hij was dood.
De kogel van Valentin was hem in het rechteroog ingegaan en
had hem oogenblikkelijk gedood.
Intusschen bereikte Curumilla met eenige kloeke armslagen den
boomstam, zonder tijd te verliezen duwde hij dien in eene tegengestelde richting, dwars door de rivier, hield hem vast zoodat hij niet
meer kantelen kon en liet hem op het zandige strand loopen, waar
hij weldra bleef zitten.
Met twee slagen sneed hij de touwen los waarmede de ongelukkige er op gebonden was, nam haar in zijne armen en droeg haar
in eenen adem naar het kamp bij het vuur.
De arme vrouw gaf geene teekenen van leven meer.
Het was eene Indiaansche, zij scheen niet ouder te zijn dan zeventien, of hoogstens achttien jaar, en was zeer schoon.
De jagers deden al het mogelijke om haar te redden.
Valentin kon niet dan met de grootste moeite hare armen ontsluiten om haar het kind af te nemen.
Het kleine schepseltje, nauwelijks een jaar oud, was als door een
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wonder, dank zij de voorzorg der moeder, geheel ongedeerd gebleven; het lachte den jager minzaam toe terwijl hij het zacht op een
hoop droge bladeren nederlegde.
Curumilla brak intusschen met de punt van zijn mes de dicht gesloten tanden der vrouw open, stak er den hals van zijne flesch in
en goot haar eenige droppels mezcal in den mond.
Er verliep een geruime tijd zonder dat de drenkeling de minste
beweging maakte of eenig bewijs gaf dat het leven in haar wederkeerde.
De jagers lieten zich echter door de aanvankelijke vruchteloosheid
hunner zorgen niet afschrikken, maar verdubbelden hunne pogingen.
Eindelijk slaakte de beklemde borst der lijderes een diepen zucht,
zij opende de oogen en murmelde met een zwakke stem, nauwelijks
hoorbaar, dit eene woord :
»Xacoyoll! (Mijn zoon !)"
Deze zielekreet , de eerste en laatste roep eener zieltogende
moeder, trof de beide mannen tot in het diepst van hun hart.
Valentin nam het kind, dat gerust op zijn bladerenbedje was ingeslapen, voorzichtig op, en bood het aan zijne moeder, haar met eene
zachte stem toefluisterende :
»Nantli joltinemi! (Moedertje hij leeft)."
Op deze woorden, die haar de hoop terug gaven, scheen de lijderes
te herleven, zij vloog terstond overeind, greep het kind in hare armen
en kuste het onder het storten van vreugdetranen.
De jagers eerbiedigden deze uiting der moederlijke liefde, zij verwijderden zich stil en lieten bij haar eenige levensmiddelen en water
achter.
Eer de zon onderging keerden zij nog eens naar de vrouw terug.
Deze zat toen bij het vuur, met het kind op haar schoot, dat zij
in slaap suste, onder het zingen met eene zachte stem van een Indiaansch wiegelied.
De nacht ging kalm en stil voorbij ; de twee jagers waakten beurt
om beurt bij de geredde drenkeling, die ongestoord doorsliep.
Tegen zonsopgang ontwaakte zij ; en met die bijzondere behendigheid en levendigheid die der Indiaansche vrouwen eigen zijn, legde
zij het vuur aan en begon het ontbijt gereed te maken.
De beide mannen lieten haar stil begaan, wierpen hun geweer over
schouder en verwijderden zich om wild te schieten.
Toen zij terugkeerden, stond het ontbijt klaar.
Nadat zij gegeten hadden, stak Valentin zijne pijp aan, vlijde zich
neer onder een boom en begon het gesprek met aan de vrouw eenige
vragen te doen.

»Hoe heet mijne zuster ?" vroeg hij.
»Tonameyotl (de Zonnestraal)," antwoordde zij met een vroolijken
lach, die hare parelwitte tanden deed zien.
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»Mijne zuster heeft een mooien naam," zei Valentin, »zij behoort
zonder twijfel tot den grooten stam der Apachen ?"
»De Apachen zijn honden," hernam zij met eene sombere stem en
een blik vol gloeienden haat ; »de vrouwen der Comanchen zullen
rokken voor hen weven ; want de Apachen zijn laf als de coyotes, zij
vechten niet dan honderd tegen een ; de Comanchen daarentegen
zijn moedig als de storm."
»Mijne zuster is zeker de vrouw van een Thatoani (kazique)?"
»Welke krijgsman zou den Eenhoorn niet kennen," antwoordde zij
trotsch.
Valentin boog ; reeds verscheiden maal had hij den naam van dit
geduchte opperhoofd hooren noemen; Mexicanen zoowel als Indianen,
jagers, trappers en squatters, allen noemden hem met eerbied en
niet zonder vrees.
»De Zonnestraal is de vrouw van den Eenhoorn," hervatte de Indiaansche.
»Jectli (goed)," antwoordde Valentin; »mijne zuster moet mij zeggen waar de al/aftil (het dorp) van haar stam zich bevindt, en ik
zal haar bij het opperhoofd terug brengen."
De jonge vrouw begon te glimlachen.
»In mijn hart is een klein vogeltje dat den ganschen dag zingt,"
zeide zij met hare welluidende stem ; »de cuitcuitzcall (zwaluw) kan
niet leven zonder haar gezel, het opperhoofd is de Zonnestraal reeds
op het spoor"
»Dan zullen wij het opperhoofd hier verwachten," zei Valentin.
De jager vond groot behagen in zijn gesprek met dit naieve natuurkind.
»Wie heeft mijne zuster toch aan dien boomstam gebonden en
met haar kind aan de rivier overgegeven, om er in te sterven?" vroeg
hij, »dat is eene afschuwelijke wraak.'
»Ja," zeide zij, »dat was de wraak van eene teef der Apachen.
Aztatl (de Reiger), dochter van Stanapat, den grooten Sachem der
Apachen, beminde den Eenhoorn ; haar hart klopte wanneer zij slechts
den naam van den Eenhoorn hoorde ; maar de Sachem van mijn volk
heeft maar een hart, en dat behoort aan de Zonnestraal. Twee dagen geleden trokken de krijgslieden van mijn stam uit op een groote
bisonsjacht, alleen de vrouwen bleven in het dorp achter. Terwijl ik
in mijn huis sliep, kwamen er vier roofzieke Apachen, die mijn slaap
te baat nemende, zich van mij en mijn kind meester maakten en ons
aan de dochter van Stanapat overleverden. — »Gij bemint uw man,"
zeide zij met een grijns, »gij zijt zeker verdrietig dat gij niet bij hem
zijt ; maar wees gelukkig, ik zal u tot hem zenden langs den kortsten
weg. Hij is aan 't jagen in de prairiën, beneden aan de rivier ; over
twee uren zult gij weder in zijne armen zijn, ten minste," vervolgde zij,
»zoo de kaaimans u onderweg niet ophouden.' — »De vrouwen der
Comanchen verachten den dood," zeide ik, »voor één haar dat gij mij
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krenkt, zal de Eenhoorn de scalp nemen van geheel uw stam : doe
dus wat gij goed vindt." Zij zelve heeft mij toen aan een boomstam
gebonden, met het aangezicht naar de zon gekeerd, »opdat ik," zoo
als zij zeide, »des te beter den weg zou vinden." Daarop stiet zij mij
in den stroom, met de woorden : »De Eenhoorn is een lafhartige
haas dien de vrouwen der Apachen verachten ; zie nu hoe ik mij
wreek 1" Dit is mij overkomen, ik heb de zaken aan mijn broeder gezegd zooals zij gebeurd zijn."
»Mijne zuster is eene civatl (eene moedige vrouw)," antwoordde
Valentin ; »zij is waardig de tecihuauch (de echtgenoot) van een beroemd opperhoofd te zijn."
De jeugdige moeder glimlachte en kuste haar kind, dat zij op de
bevalligste wijze den jager aanbood, die het een kus op het voorhoofd gaf.
Op dit oogenblik klonk de stem van den maukawis op korten
afstand.
De twee jagers keken verwonderd op en zochten in het rond.
»De kwartel zingt wel laat in het jaar, of ik heb het mis," mompelde Valentin niet zonder argwaan.
De jonge vrouw lachte en sloeg de oogen schalks naar hem op,
maar antwoordde niet.
Weldra hoorde zij een zacht gedruisch en gekraak in de droge
struiken dicht achter zich.
Valentin en Curumilla waren gereed om op te staan en grepen
naar hunne geweren, die naast hen op het gras lagen.
»Laten mijne vrienden zich stilhouden," zei de jonge vrouw levendig, »het is een vriend."
De jagers hielden zich onbewegelijk.
De jonge vrouw bootste nu met verwonderlijke juistheid het schreeuwen van den blauwen uil na.
Oogenblikkelijk weken de takken uit een en sprong er een Indiaansch
krijgsman in volle wapenrusting als een boschkat over de struiken
en planten die hem in den weg stonden, en hield voor de jagers stil.
Deze krijgsman was de Eenhoorn.
Hij begroette de beide mannen met al de gratie die het Indiaansche ras is aangeboren; vervolgens kruiste hij de armen op de borst
en bleef wachten, zonder zijne vrouw aan te zien, ja zelfs te doen
blijken dat hij haar bemerkt had.
Ook van haar kant gaf de Indiaansche vrouw geen blijk van herkenning.
Er volgden eenige minuten van pijnlijke stilte tusschen deze vier
personen, die het toeval op zulk eene zonderlinge wijs bij elkander
had gebracht.
Eindelijk nam Valentin, ziende dat de krijgsman bij zijne stilzwijgendheid bleef volharden, het besluit om er een eind aan te maken.
»Ik heet den Eenhoorn welkom in ons kamp," zeide hij, »hij neme
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plaats bij het vuur zijner broeders en deele met hen wat zij aan levensnooddruft bezitten."
»Ik zal mij aan het haardvuur van mijn blanken broeder nederzetten," antwoordde de Indiaan, »maar eerst moet hij mij de vraag beantwoorden die ik hem doen zal."
»Mijn broeder kan vrij spreken ; mijne ooren zijn geopend."
»Goed," antwoordde de Sachem, »hoe komen de jagers aan de
vrouw van den Eenhoorn?"
»Die vraag moge de Zonnestraal zelve beantwoorden," zei Valentin ernstig.
De Sachem wendde zich tot zijne vrouw.
»Ik wacht," riep hij.
De Indiaansche deed nu aan haar man hetzelfde verhaal dat zij
eenige .00genblikken te voren aan Valentin gedaan had.
De Eenhoorn hoorde haar aan zonder blijken van verwondering of
toom te geven, zijn gelaat bleef strak, alleen bewoog hij nu en dan
bijna onmerkbaar de wenkbrauwen.
Toen zijne vrouw had uitgesproken, liet hij het hoofd op de b orst
zinken en zat een poos in diepe gedachten.
Eindelijk keek hij op.
»Wie heeft' de Zonnestraal gered uit den stroom daar zij in had
moeten omkomen?" vroeg hij.
Op het gelaat der jonge vrouw kwam een bekoorlijke lach.
»De jagers," zeide zij
»Goed!" hernam de Indiaan laconiek, terwijl hij de beide mannen
met een blik van innige dankbaarheid aanstaarde.
»Konden wij haar laten omkomen?" zei Valentin.
»Mijne broeders hebben welgedaan. De Eenhoorn is een der eerste
Sachems van zijn volk, zijne tong is niet dubbel, hij geeft eenmaal
zijn hart en neemt het nooit weder terug; het hart van den Eenhoorn behoort den jagers."
Deze eenvoudige woorden werden uitgesproken met de majesteit
en grootmoedigheid die de Indianen, vooral de opperhoofden, waar
het pas geeft zoo wel weten aan te nemen.
De beide jagers maakten eene buiging tot bewijs van dank.
De Sachem ging voort:
»De Eenhoorn keert met zijne vrouw naar zijn dorp terug: zijne
jongelingen wachten hem op twintig passen van hier; hij zal zich
gelukkig rekenen als de jagers hem derwaarts willen vergezellen."
»Hoofdman," antwoordde Valentin, »wij zijn hier in de prairie gekomen om den bison te jagen."
»Welnu, wat doet er dat toe ? mijne broeders kunnen met mij en
mijne jongelingen jagen ; maar zoo zij willen toonen dat zij mijne vriendschap aannemen, moeten zij mij tot aan mijn dorp volgen"
»Het opperhoofd is te paard, en wij zijn slechts te voet."
»Ik heb paarden.'
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Langer tegenstand bieden zou eene groote onbeleefdheid zijn geweest, de jagers namen dus de uitnoodiging aan.
Valentin, door zijn avontuurlijk levenslot in de prairiën van de Rio
uila en Rio del Norte verzeild, was er niet rouwig om dat hij zich
in deze eenzame streek vrienden en bondgenooten kon maken, wier
hulp hij des noods zou kunnen inroepen.
De Zonnestraal was intusschen opgestaan ; zij naderde schroomvallig haar man, bood hem haar kind aan en zeide met een zachte
bedeesde stem :
»Oway paysk Ik Ihomogonisk (omhels dezen krijgsman)."
De Sachem nam het onnoozele wicht in zijne gespierde armen en
kuste liet bij herhaling met de grootste teederheid, daarop gaf hij
het aan de moeder terug.
Deze wikkelde het in een dekentje en bond het vast op een plankje,
in den vorm van een mand en met droog mos gevuld, vlocht een
kleine hoep over de plaats waar het hoofdje lag om het voor de brandende zonnehitte te beschermen, en hing het vervolgens op haar rug
-door middel van een wollen band dien zij op haar voorhoofd bevestigde.
»Ik ben gereed," zeide zij.
»Vertrekken wij," zei de Sachem.
De jagers volgden.
Weldra bevonden allen zich in het kamp.

V.
DE AANNEMING.
Een zestigtal jonge Comanchen-ruiters lagen in het gras op den
Sachem te wachten, terwijl hunne paarden, aan twee beenen gekluisterd
hier en daar liepen grazen, of knabbelen aan de jonge bladertwijgen.
Bij den eersten oogopslag zag men reeds dat het allen uitgelezen
krijgslieden waren, met zorg voor een gevaarlijke onderneming
uitgekozen ; de meesten hadden vijf of zes wolvenstaarten aan hunne
hielen, die hun zwierig nasleepten, als eerteekenen die alleen beroemde
krijgslieden het recht hebben te dragen.
Bij het zien van hun chef, stonden zij haastig op en stegen in den zadel.
Allen wisten dat men de vrouw van den Sachem had opgelicht,
en dat het doel van hun tocht geen ander was geweest dan haar te
bevrijden ; intusschen, toen zij haar wederzagen lieten zij geen de
minste verwondering blijken en groetten haar alsof zij haar nauwelijks
eenige minuten te voren verlaten hadden.
Het Indiaansche corps had verscheidene remonte paarden bij zich,
van welke de Sachem er drie afzonderde een voor zijne vrouw' en
twee voor zijne nieuwe vrienden ; en toen, op een bepaald teeken,
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zette de gansche troep zich in beweging en vertrok in vliegenden
galop.
De Indianen kennen of althans bedienen zich van geen anderen
rijpas.
Na omtrent twee uren dezen snellen loop te hebben volgehouden,
kwamen zij aan de uiterste grenzen van het dorp, welks nabijheid
zich reeds een poos te voren deed opmerken, door de zonderlinge
gewoonte der Comanchen om hunne dooden op hooge stellingen te
plaatsen, waar zij, ver buiten de kom van het dorp, in de open lucht
kunnen verrotten ; die stellingen bestaan uit vier stevige palen, in den
vorm van een gaffel ; kort bij dezelve stonden eenige groote staken in
den grond, waaraan dierenhuiden en andere voorwerpen hingen, die
de Indianen aan den goeden Geest ten offer brengen.
Aan den ingang van het dorp had zich een menigte ruiters ver zameld om de terugkomst van den Sachem af te wachten ; zoodra
zij hem van verre zagen aankomen, hieven zij een ontzaggelijk gejuich aan en renden hem als een stormwind te gemoet, onder het
afschieten hunner geweren en het zwaaien hunner wapenen.
Dit voorbeeld werd door den troep van den Eenhoorn op gelijke
wijs beantwoord, en nu volgde er een tooneel van onbeschrijfelijk
rumoer en verwarring.
De Sachem deed zijn intocht in het dorp, te midden van het geschreeuw der vrouwen en kinderen, het blaffen der honden, het knallen
der geweerschoten, in een woord, onder een vervaarlijk gejoel, dat
hem verzelde tot op het dorpsplein.
Toen hij daar aankwam, hield de troep stil. De Eenhoorn verzocht
de jagers af te stijgen en geleidde hen naar zijn calli, of hut, waar
hij hen het eerst liet binnengaan.
»Thans, mijne broeders," zeide hij, »zijt gij bij ons ; rust hier uit
in vrede, eet en drinkt. Dezen avond zal ik bij u komen om met u
te praten en u een voorstel te doen, dat, zoo wij vurig wenschen,
door u niet zal worden afgeslagen."
De beide jagers, vermoeid van den langen en snellen rid dien zij
gemaakt hadden, lieten zich gezeggen en vlijden zich mot het meeste.
genoegen op de bedden van droge bladeren neer, die voor hen
gereed stonden.
»Welnu?" vroeg Valentin aan Curumilla, »wat dunkt u, Penni,
van hetgeen ons gebeurt ?"
»Dat kan .wel goed worden," was het korte antwoord.
»Niet waar ?"
»Ja."
Daarop sliep Curumilla in, en Valentin volgde weldra zijn voorbeeld.
Zooals hij hun beloofd had, trad de Eenhoorn tegen den avond
de calli binnen.
»Hebben mijne broeders genoeg gerust ?" vroeg hij.
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»Ja," antwoordde Valentin.
»Zijn zij bereid om mij te hooren ?"
»Spreek, hoofdman, wij hooren u."
De Sachem der Comanchen hurkte thans bij den haard neer en
bleef een poos met het hoofd voorover en de oogen op den grond gevestigd zitten, in de houding van iemand die nadenkt.
De beide jagers wachtten geduldig tot het hem gelegen kwam te
spreken.
Eindelijk hief de Sachem het hoofd op, stak den arm uit, als om
des te meer gewicht bij te zetten aan hetgeen hii zeggen zou, en begon als volgt :
»Mijn broeder, gij en uw vriend zijn twee dappere krijgslieden,
de prairiën verheugen zich dat gij onder ons gekomen zijt ; de damherten en bisons vlieden waar gij nadert, want uw arm is sterk en
uw oog feilt niet. De Eenhoorn is slechts een arme Indiaan, maar
hij is toch een groot krijgsman onder de Comanchen en een gevreesd
opperhoofd in zijn stam ; gij hebt zijne vrouw, de Zonnestraal gered
die de Apachenhonden op een drijvenden boomstam in de Rio
Gila hadden gebonden, en die groot gevaar liep om door de afschuwelijke alligators verslonden te worden. Sedert zijne vrouw, de vreugde
van zijn haard, en zijn zoon, de steun van zijn ouderdom, hem werden teruggegeven, heeft de Eenhoorn in zijn hart naar een middel
gezocht om u zijne dankbaarheid te bewijzen ; hij heeft den Meester
des Levens gevraagd wat hij zou kunnen doen om u aan zich te verbinden. De Eenhoorn is vreeselijk in den strijd, hij bezit het hart
van den grauwen beer voor zijne vijanden, maar het hart van den
gazelle voor degenen die hij liefheeft."
»Hoofdman," antwoordde Valentin, »de woorden die gij daar spreekt
beloonen ons rijkelijk voor hetgeen wij gedaan hebben : wij achten
ons gelukkig de vrouw en den zoon van een beroemd krijgsman te
hebben mogen redden, onze belooning is in ons hart, wij verlangen,
geene andere."
De Sachem schudde het hoofd.
»Neen," zeide hij, »de twee jagers zijn geene vreemdelingen meer
voor de Comanchen, zij zijn de broeders van onzen stam. Gedurende
hun slaap heeft de Eenhoorn rondom het raadvuur al de hoofden
van zijn stam vereenigd, hij heeft hun van het gebeurde kennis gegeven, en de opperhoofden hebben met het gevoelen van den Eenhoorn ingestemd ; zij hebben hem gelast om aan de jagers het be
sluit dat door hen genomen is kenbaar te maken."
»Spreek dan vrijuit, hoofdman," antwoordde Valentin, »en houd
u verzekerd dat het verlangen van den raad voor ons een bevel
zal zijn."
Een vroolijke glimlach plooide zich om de lippen van den Sa
chem.
»Goed," zeide hij, »gij zult hooren wat tusschen de opperhoofden
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onderling is afgesproken : mijne broeders de jagers zullen in onzen
stam worden opgenomen, zij zullen voortaan zonen zijn van het groote
volk der Comanchen. Wat zeggen mijne broeders ?"
Valentin gevoelde zich door dit onverwachte voorstel levendig en
aangenaam getroffen ; onder de Comanchen te worden aangenomen
was zooveel als recht te verkrijgen om te jagen over de onmetelijke uitgestrektheid der prairiën, waar deze machtige natie meester is door
den ontembaren moed en het aantal zijner krijgslieden. De jager
wisselde een stilzwijgenden blik van verstandhouding met zijn kameraad en stond op.
»Ik neem het voorstel aan, zoo voor mij als voor mijn vriend,"
zeide hij, terwijl hij het opperhoofd de hand toestak, »de eer die
ons de Comanchen bewijzen, door ons onder de zonen van hun talrijk en krijgshaftig volk op te nemen, is groot ; wij zullen ons deze
gunstrijke onderscheiding weten waardig te maken."
De Eenhoorn glimlachte.
»Morgen," zeide hij opstaande, »zullen mijne broeders door de
natie worden aangenomen."
Na de jagers met de meeste gratie gegroet te hebben, nam hij
afscheid en verwijderde zich.
Des anderendaags met het krieken van den morgen traden de
opperhoofden in de calli.
Valentin en Curumilla waren gereed : zij kenden sedert lang de
proeven die zij zouden moeten ondergaan.
De nieuwelingen werden naar den grooten tempel, of zoogenaamde
medicijn-hut geleid, waar een overvloedig maal voor hen was gereed
gemaakt.
De maaltijd bestond uit hondenvleesch in beerenvet gekookt, aardappels, gebraden maïs en hautk-koeken.
De opperhoofden hurkten er omheen, terwijl de vrouwen bedienden.
Toen het maal geëindigd was, stonden allen op ; de Eenhoorn
plaatste zich tusschen de twee jagers, drukte hun zijne hand op het
hoofd en stemde den grooten oorlogszang aan.
Deze zang werd in koor door al de aanwezigen herhaald, onder
het geklank der oorlogsfluiten, trommen en chichicouées.
De inhoud van het lied was als volgt :
»Meester des Levens, aanschouw ons met een gunstig oog.
»Wij ontvangen onder ons twee wapenbroeders.
»Zij schijnen verstand te bezitten !
»Zij hebben kracht in hunne armen!
»Zij vreezen niet hunne lichamen aan de slagen des vijands bloot
te stellen !"
Het is onmogelijk als men zulk een tooneel niet heeft bijgewoond
om zich, zelfs in de verste verte een denkbeeld te vormen van het
geweldige concert, dat al deze rauwe stemmen te weeg brengen, ge-
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paard met zoo vele knarsende, piepende en klaterende instrumenten,
die geen van allen overeenstemmen, en ieder slechts een enkelen
valschen toon voortbrengen, zonder de minste harmonie of welluidend.
heid. Het is inderdaad om doof van te worden.
Toen het gezang uit was, namen allen plaats rondom het vuur
van den raad.
De jagers moesten op mantels van berenvellen gaan zitten, en men
bood hun de groote oorlogs- calumet aan, waaruit zij eenige trekken
deden. en die vervolgens van mond tot mond ging.
Daarna stond de Eenhoorn op en hing hun elk een keten van wampum-kralen en een tweede van grijze berenklauwen om den hals.
Vervolgens stonden allen op.
Dicht bij den medicijn-tempel bouwden thans de Indianen, in minder dan een uur, een hut van ruwe planken, de zoogenaamde
zweet- calli.
Zoodra deze hut gereed was, moesten de jagers zich ontkleeden
en gingen zij er binnen..
De opperhoofden brachten er nu een paar groote steenen in, die
vooraf in een gloeienden oven waren heet gemaakt. Bij die steenen
werden twee met water gevulde schalen van boomschors geplaatst,
en eenige takjes van den cederboom, om de steenen te besprenkelen ;
daarop gingen zij heen, sloten de deur der hut zorgvuldig dicht en
lieten de nieuwelingen alleen.
Deze wierpen water op de steenen ; de damp die hieruit onmiddellijk opsteeg vulde de gansche hut en verwekte weldra een overvloedig zweet.
Toen de uitwaseming haar hoogste punt had bereikt, liepen de
jager ijlings de hut uit, door de krijgslieden heen, die in twee rijen
geschaard stonden, en sprongen volgens den regel der ceremonie,
pardoes in de rivier.
Zij werden onmiddellijk weder uit het water gehaald, in dekens
gewikkeld en, altoos onder het geraas eener helsche muziek, naar
de calli van den Eenhoorn gebracht, om er de laatste proef te ondergaan, die zeker wel de pijnlijkste was.
De jagers moesten ruggelings op den grond gaan liggen, toen nam
de Eenhoorn een stokje, doopte het met de punt in water, waarin
kruit was opgelost, en teekende op hunne borst den omtrek van het
dier dat tot zinnebeeld van den talent (beschermer) der natie diende.
Vervolgens begon hij met tien fijne vischgraten, die in een stukje
hout vastgezet en met vermiljoen waren bestreken, deze teekening
in te prikken.
Alleen wanneer de huid soms hier of daar te hard was om er door
te komen, bediende hij zich van een scherpen vuursteen om een insnijding te doen ; de aldus geteekende plaatsen waar het vermiljoen
niet geraakt had, werden met kruit ingewreven, derwijze dat er een
rood en blauw getatoueerd beeld uit ontstaan moest.
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Gedurende deze bewerking, had de oorlogszang en het geknars
der chichicouée's geen oogenblik opgehouden om het kermen der
lijders te verdooven, wanneer zij soms de pijn der gruwzame behandeling niet gelaten mochten doorstaan.
Maar de beide jagers verduurden alles zonder een oogenblik de
wenkbrauwen te fronsen, den mond te vertrekken of een spier te bewegen.
Toen het tatoueeren was afgeloopen, werden de wondjes met vermolsemd hout ingebrand, om de verzwering voor te komen.
Eindelijk werden de wonden met koud water afgewasschen, in hetwelk men pockqueeseon had laten trekken, zekere plant, die veel overeenkomst heeft met de gewone sierpalmen die de Indianen soms
onder hun tabak mengen om ze minder sterk te maken.
De hierboven door ons beschreven kuur is zoo smartelijk, dat de
meesten haar niet in eens verduren kunnen en zij vaak van dag tot
dag hervat moet worden, zoodat er soms een week noodig is eer
zij geheel is afgeloopen.
Onze beide jagers echter stonden haar moedig door, gedurende de
zes uren die er mede heengingen, zonder een kreet van smart te
uiten of een teeken van zwakheid te geven ; ook beschouwden,
hen van nu af aan de Indianen met een soort van eerbiedige bewondering, want voor hen is heldenmoed de voornaamste der
deugden.
»Mijne broeders zijn kinderen van onzen stam geworden," zeide
het opperhoofd terwijl hij hun ieder een paard ten geschenke gaf;
»de prairie is voortaan hun eigendom. Deze paarden zullen hen
dragen tot aan de uiterste grenzen der wildernis, zoowel bij de jacht
op wilde beesten als tot vervolging van de honden der Apachen."
»Goed," antwoordde Valentin.
Met een sprong zaten de beide jagers in den zadel en onmiddellijk lieten zij hunne paarden de sierlijkste en moeielijkste courbettes
uitvoeren.
Dit laatste bewijs van heldenmoed, na alles wat zij in den loop
van dien dag geleden hadden, zette hun gedrag de kroon op en
voerde de vroolijke geestdrift der Comanchen ten top, die met dolzinnige vreugdekreten de manègetoeren toejuichten door hunne nieuwe
broeders ten uitvoer gebracht.
Na omtrent een uur te paard gemanoeuvreerd te hebben, stegen
zij af en volgden de opperhoofden naar de medicijn-hut.
Toen allen weder rondom het raadvuur hadden plaats genomen
en een tweede oorlogspijp hadden gerookt, stond de Eenhoorn op
en sprak:
»De Meester des Levens heeft zijne zonen de Comanchen lief,
daar hij hun zulke krijgslieden tot broeders geeft als Koutonepi en
Curumilla. Wie is hun gelijk in moed ? Wie zou zich met hen durven
meten ? De grauwe beer kruipt bij hunne aannadering in zijn hol ; de
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jaguar springt weg als hij hen van verre ziet aankomen ; zelfs de arend,
die de zon in 't aangezicht ziet, ontvlucht hun onfeilbaren kogel.
Broeders, wij wenschen ons zelven geluk dat wij u onder onze krijgslieden mogen tellen ; van nu afaan zullen wij onoyerwinnelijk zijn.
Mijne broeders, verwisselt de namen welke gij tot hiertoe gedragen
hebt, voor die welke wij u heden geven : gij, Koutonepi, heet voortaan
Quauthli, en draagt den naam van den adelaar dien gij in moed en
kracht evenaart. Gij, Curumilla, heet voortaan Vexolotl, en de haan
zal er trotsch op zijn dat hij zijn naam met u deelen mag."
Na deze warme toespraak bedankten de twee jagers hunne nieuwe
broeders op het hartelijkst en werden zij naar hunne calli teruggeleid,
door de gezamenlijke opperhoofden die hun een goeden nacht wenschten na zulk een moeielijken dag.
Op deze wijs waren Valentin en Curumilla, die wij liefst hunne
oude namen zullen laten behouden, met den Eenhoorn in kennis gekomen en met al wat er verder op gevolgd is.

VI.
DE MISSIONARIS.
Met den tijd waren de betrekkingen tusschen de jagers en de Indianen
nog sterker geworden en leefden zij samen op den vriendschappelijksten voet.
In de woestijn is physieke kracht de meest gewaardeerde eigenschap. De mensch, aldaar onophoudelijk genoodzaakt om te strijden
met de duizend gevaren die hem dagelijks omringen, moet in zich
zelven de middelen zoeken om hen te bekampen en te overwinnen
De Indianen verachten daarom de zwakken, gebrekkigen of vreesachtigen en eerbiedigen integendeel de sterken en moedigen. Valentin had dus den Eenhoorn gemakkelijk kunnen overhalen om na
den afloop der wilde paardenjacht zich van de Mexicaansche overheden meester te maken, ten einde hen later als gijzelaars te gebruiken, wanneer de opstand mocht mislukken.
Het was hiermede gegaan zooals de jager voorzien had ; de RoodeCeder had list tegen list gezet en don Miguel, gelijk wij weten, te
midden van zijn triomf gearresteerd, op hetzelfde oogenblik toen
hij zich reeds meester waande van de Paso del Norte.
Nadat Valentin, Curumilla en don Pablo, achter de struiken verscholen, het eskorte hadden zien voorbijtrekken dat don Miguel gevankelijk naar Santa-Fé overbracht, hielden zij samen raad.
De oogenblikken waren kostbaar. Samenzweerders hebben in Mexico
boven de andere misdadigers dit treurig voordeel, dat zij spoedig
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gevonnist worden en dus niet in de gevangenis behoeven te verkwijnen : de gevangene moest derhalve zoodra mogelijk worden gered.
Valentin, met al de energie en besluitvaardigheid die het lichtende
punt in zijn karakter uitmaakten, had binnen weinige minuten een
plan beraamd zoo stout als hij alleen er een wist te verzinnen.
»Houd moed, don Pablo," zeide hij, »zoo lang het hart klopt is
er nog leven ; laten wij met Gods hulp niet wanhopen. De eerste
partij hebben wij verloren, maar wij zullen een tweede wagen!"
Don Pablo stelde in Valentin het volste vertrouwen ; hij was te
dikwijls in de gelegenheid geweest om zijn vriend op de proef te
stellen. Zoo zijne verzekeringen hem al niet volkomen gerust stelden,
verlevendigden zij ten minste zijne hoop en gaven hem den moed
terug, die hem in deze uiterste oogenblikken zoo noodig was en dien
hij reeds verloren had.
»Spreek, vriend," zeide hij, »wat moet er gedaan worden?"
»Vooreerst het dringendste : redden wij pater Seraphin die zich
voor ons heeft opgeofferd."
De drie mannen begaven zich op weg.
De nacht was donker. De maan scheen slechts bij tusschenpoozen ;
gedurig bedekt door dikke wolken die langzaam over hare bleeke
schijf dreven, verspreidde zij nauwelijks eenig licht over de sombere
prairie.
De wind blies bij vlagen door de bovenste takken der boomen,
die tegen elkander stieten en schuifelden met geheimzinnig en klagend geruisch ; de coyotes huilden met volle keelen op -de vlakte,
en van tijd tot tijd vertoonden zich hunne donkere gestalten spookachtig tegen den flauw verlichten horizon.
Na omtrent een uur gemarcheerd te hebben, kwamen de mannen
aan de plaats waar de zendeling, door den kogel van den RoodeCeder getroffen, gevallen was.
Pater Seraphin was verdwenen.
Een vreeselijke angst beklemde het hart der jagers.
Valentin wierp een wanhopigen blik in het rond, maar de duisternis was zoo dik dat hij onmogelijk iets kon onderscheiden.
»Wat nu gedaan ?" murmelde don Pablo neerslachtig.
»Zoeken," antwoordde Valentin met drift : »hij kan niet ver weg zijn."
Curumilla was reeds aan 't opsporen gegaan en in de duisternis verdwenen.
De Sachem was nimmer een veelprater of grootspreker geweest,
zijn Indiaansche aard bracht dit niet mede, maar met de jaren was
deze trek tot volslagen stilzwijgendheid overgegaan en sprak hij nauwelijks een woord anders dan bij volstrekte noodzakelijkheid.
Maar wat den Indiaan aan woorden ontbrak vergoedde hij door daden, en in kritieke oogenblikken wogen zijne tegenwoordigheid van
geest en besluitvaardigheid rijkelijk op tegen de langste en diepzinnig
ste redeneeringen.
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Don Pablo, gehoorzaam aan de bevelen van Valentin, wierp zijn
geweer over schouder en scheen gereed den Sachem te volgen.
»Waar wilt gij heen ?" vroeg de jager, hem bij den arm grijpende.
»Vader Seraphin zoeken."
»Wacht 1 tot ik u zal waarschuwen."
De twee mannen bleven nu onbeweeglijk staan, en luisterden naar
de geheimvolle geluiden der woestijn, wier sombere melodie de ziel
vaak in zoete droomen doet wegzinken.
Zoo verliep er een uur, zonder dat de jagers iets hoorden waaruit
eenigszins bleek dat de nasporingen van Curumilla met gunstig gevolg
waren bekroond.
Door dit lange wachten ongeduldig geworden, maakte Valentin zich
gereed om zelf aan het opsporen te gaan, toen op eens het zacht
maar doordringend geluid van den walkon (paradijsvogel) zich liet
hooren.
»Wat is dat ?" vroeg don Pablo verwonderd.
»Stil 1" fluisterde Valentin.
De walkon floot voor de tweede maal.
Dezen keer was het geluid sterker, althans klonk het meer van
nabij.
Valentin bracht ongemerkt de hand aan den mond en bootste het
korte en scherpe geschreeuw van den oncelot na, twee maal en op
verschillende wijs herhaald, maar zoo natuurlijk en bedriegelijk, dat
don Pablo onwillekeurig opkeek en naar het wilde dier zocht, welks
vurige oogen hij reeds in de duisternis meende te zien glinsteren.
Oogenblikkelijk klonk het gefluit van den walkon voor de derde
maal.
Valentin zette de kolf van zijn geweer op den grond.
»Goed!" zeide hij; »wees nu niet langer ongerust, don Pablo.
Curumilla heeft pater Seraphin gevonden."
De jongman keek hem verbaasd aan.
De jager glimlachte.
»Gij zult ze welhaast samen zien verschijnen," zeide hij.
»Maar hoe weet gij dat ?"
»Kind," viel Valentin hem in de rede, »in de woestijn zou de
menschelijke stem ons licht in gevaar brengen, het fluiten der vogels
en het geschreeuw der wilde dieren is hier onze taal."
»Dat merk ik," antwoordde de jongman naief. »'t Is waar, ik had
het reeds meermalen hooren zeggen, maar ik wist niet dat gij u
zoo gemakkelijk kondt doen verstaan."
»Dit is nog niets," zeide de jager goedhartig, »gij zult wel wat
anders zien, als gij maar eene maand lang in ons gezelschap blijft."
Na verloop van een paar minuten hoorden zij een gedruisch van
voetstappen, eerst zwak, maar allengs meer in de nabijheid en weldra verschenen er twee donkere gestalten in de duisternis.
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»Heila!" riep Valentin, zijn geweer aanleggende, »zijt gij vrienden
of vijanden ?"
»Permis ! (broeders)" antwoordde eene stem.
»'t Is Curumilla," riep Valentin, »kom, gaan wij hem te gemoet."
Don Pablo gehoorzaamde. Zij bereikten den Indiaan, die slechts
langzaam voortstapte, verplicht als hij was om den missionaris te
ondersteunen, zoo niet te dragen.
Zie hier wat er van laatstgenoemde geworden was.
Toen vader Seraphin bewusteloos van zijn paard gevallen was,
werd hij door Valentin naar een kuil in de nabijheid gedragen.
Daar had hij een geruimen tijd buiten kennis gelegen, maar allengs had de nachtelijke koude hem weder tot zich zelven gebracht.
In de eerste oogenblikken had de arme priester, wiens denkbeelden nog beneveld waren, de blikken onrustig in het rond laten weiden, zich afvragende hoe hij daar kwam en onder welke omstandigheden hij er heen was gebracht.
Hij wilde opstaan, maar de smartelijke pijn in zijn schouder bracht
hem tot inkeer, hij herinnerde zich thans alles. Evenwel wanhoopte
hij niet. Alleen, bij nacht, in de wildernis, blootgesteld aan duizend onbekende gevaren, waarvan het minste nog scheen om door
de wilde dieren verscheurd te worden, zonder wapenen om zich te
verdedigen, en daarbij te zwak om dit te kunnen al had hij die gehad : besloot hij om niet langer op deze vreeselijke plaats te blijven,
maar eene poging te wagen om zich zoo goed of kwaad mogelijk
naar del Paso voort te slepen, dat hoogstens drie mijlen van daar
verwijderd was en waar hij de hulp kon erlangen, die zijn toestand
vereischte.
Vader Seraphin, als de meeste zendelingen, die zich edelmoedig
voor het heil der menschheid opofferen, was een man oogenschijnlijk
zwak van gestel, maar inderdaad met een geestkracht en moed bezield, die voor geen bezwaar terugdeinsden en schier het onmogelijke
durfden wagen.
Zoodra derhalve zijn besluit genomen was bracht hij het ten uitvoer ; met ongelooflijke moeite en pijn gelukte het hem met zijn zakdoek de wond aan zijn schouder te verbinden, die nog niet opgehouden had te bloeden.
Het duurde meer dan een uur eer hij in staat was zich op de been
te houden ; telkens was hij op het punt van op nieuw in flauwte
te vallen, een koud zweet parelde onder zijne haren, hij had suizingen in de ooren, alles scheen voor zijn oogen te draaien ; maar hij
vermande zich tegen de pijn, vouwde de handen samen, sloeg de
betraande blikken ten hemel en prevelde uit grond• zijns harten :
»Mijn God! verwaardig U uw armen dienaar te ondersteunen, die
op U al zijn hoop en vertrouwen gevestigd heeft."

Het gebed, wanneer het met geloof gedaan wordt, brengt op den
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mensch onmiddellijk eene heilrijke uitwerking te weeg, het troost en
sterkt hem en geeft hem bijna de krachten terug die hem verlaten
hadden.
Dit was ook het geval met pater Seraphin.
Na het uitspreken dezer weinige woorden ging hij moedig op
weg, zijne wankelende stappen schragende met een stok, dien hij door
een gelukkig toeval naast zich vond liggen.
Zoo strompelde hij een halve mijl ver, telkens stilhoudende om
adem te scheppen ; maar de menschelijke krachten hebben hare bepaalde grenzen, die zij niet kunnen overschrijden ; ondanks zijne pogingen voelde de missionaris eindelijk zijne beenen onder hem begeven, hij begreep wel dat hij niet verder komen kon en liet zich
aan den voet van een boom nedervallen: overtuigd dat hij het mogelijke gedaan had voor zijn behoud en het verder aan de Voorzienigheid overlatende om hem te redden of in vrede te doen sterven.
Het was op dit oogenblik dat Curumilla hem vond.
De Indiaan had hem eerst op de been geholpen, en toen, door het
nabootsen van het geschrei van den walkon, zijne vrienden gewaarschuwd dat hij in zijne nasporingen geslaagd was.
Vader Seraphin, ofschoon de Sachem zich aanbood om hem te dragen, had dit eerst geweigerd en verkoos liever om zijne vrienden al
loopende te bereiken.
Maar Zijne krachten begaven hem op nieuw, hij raakte buiten kennis en viel in de armen van den Indiaan, die hem terstond opving,
daar hij wel gezien had dat de zendeling geheel was uitgeput en
ieder oogenblik dreigde neer te storten.
Valentin en Curumilla, door don Pablo geholpen, stelden nu haastig van dunne takken een draagbaar samen, daar zij den gewonde
op nederlegden, om hem dan op hunne schouders zoo snel mogelijk
naar de grot te dragen. Hiermede verliep de geheele nacht : de zon
stond reeds hoog boven de kimmen, toen de jagers hun doel nog
niet hadden bereikt.
Eerst tegen elf ure des voormiddags kwamen zij aan de grot, de
bekende schuilplaats van Valentin, waar deze den lijder liefst wilde
huisvesten, om hem zelf te kunnen verzorgen.
Vader Seraphin leed aan eene hevige koorts, zijn gezicht was hoog
rood, zijne oogen schitterden. Gelijk dit gewoonlijk bij geschoten
wonden plaats heeft, had de zuiveringskoorts zich spoedig met groote
hevigheid ingezet.
De zendeling lag op een bed van dierenvellen, en Valentin begon
dadelijk de wond te peilen. Door een zonderling toeval, was de kogel in den schouder doorgedrongen zonder het been te verbrijzelen.
Valentin haalde • er hem uit ; vervolgens liet hij Curumilla, die reeds
uit eigen beweging oregani-bladen verzameld had, een papje daarvan
maken, en legde dit op de wond, na haar eerst met zorg gewasschen
te hebben.
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Zoodra was de missionaris niet verbonden, of hij viel in een diepen
slaap, uit welken hij niet voor den avond ontwaakte.
De behandeling van Valentin had wonderen gedaan ; de koorts was
geweken, de trekken van den lijder stonden kalm, de hoogroode
kleur op zijne wangen had plaats gemaakt voor eene bijzondere bleekheid, het gevolg van bloedverlies ; kortom, hij was zoo wel, als men
in zijne omstandigheden wenschen kon.
Toen hij de oogen opende, bemerkte hij de drie jagers, die op
zijn ontwaken wachtten en hem met ongeruste blikken aankeken; hij
glimlachte en sprak op een zachten bewogen toon:
»Ik dank u, mijne vrienden, voor de hulp die gij mij bewezen
hebt. God zal er u voor bonen. Ik gevoel mij veel beter."
»Den hemel zij dank !" antwoordde Valentin ; »gij zijt er beter afgekomen dan ik had durven hopen!"
»Zou dat waar zijn?" zei pater Seraphin.
»Ja, uwe wond, ofschoon ernstig, is echter niet gevaarlijk, en binnen;
weinige dagen zult gij, zoo gij het noodig keurt, uwe gewone bezigheden kunnen hervatten."
»Ik dank u voor dit goede nieuws, mijn waarde Valentin ; ik weet
nu niet meer te zeggen hoe dikwijls ik aan u het leven te danken
heb ; God, in Zijne oneindige goedheid, heeft u aan mijne zijde geplaatst om mij in mijne wederwaardigheden te steunen en om mij te
redden in de ure des gevaars."
De jager kreeg een kleur.
»Spreek niet alzoo, vader," zeide hij, »ik heb niets meer gedaan
dan mijn schuldigen plicht. Zoudt gij u ook in staat gevoelen om een
poosje met mij te praten ?"
»Zeker, spreek vrij, mijn vriend."
»Ik zou u gaarne om raad willen vragen !"
»Mijne kennis van zaken is zeer gering, maar gij weet wel hoeveel
ik van u houd, Valentin; zeg mij wat gij op het hart hebt, misschien
zou ik u kunnen helpen."
»Ik denk wel van ja, vader !"
»Spreek dan in Gods naam, vriend, want. daar gij tot mij uw toevlucht neemt, moet de zaak waarover gij spreken wilt zeker ernstig zijn ?"
»Allerernstigst."
»Welnu, ik luister."
De zendeling schikte zich derwijze in zijn bed, dat hij zoo gemakkelijk mogelijk hoo'ren kon wat de jager hem in vertrouwen had mede
te deelen.
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VII.
DE SAMENKOMST.
's Anderendaags met het krieken van den morgen vertrok Curumilla naar het dorp van den Eenhoorn, en tegen zonsondergang was
hij weder in de grot terug.
Hij bracht het opperhoofd der Comanchen mede. Ook deze Sachem
had grooten eerbied voor pater Seraphin, wiens karakter hij op
hoogen prijs stelde, en wiens deerniswaardige toestand hem zeer
trof.
»Vader," zeide hij, hem de hand kussendé, »welke booswichten
hebben u aldus gewond ? u aan wien de Meester des Levens geheimen heeft toevertrouwd die ons gelukkig maken! Wie zij ook wezen
mogen, zij moeten sterven."
»Mijn zoon," antwoordde de zendeling zacht, »ik zal u den naam
niet noemen van den ongelukkige, die in een oogenblik van razernij
de hand aan mij geslagen heeft. Mijn God is een God van vrede, Hij
is de opperste goedheid, en wil bovenal dat Zijne kinderen de beleedigingen vergeten en kwaad met goed vergelden."
De Indiaan staarde hem verbaasd aan ; hij begreep de verhevene
zachtheid niet van dit treffend gebod der liefde. Opgevoed in de
bloeddorstige beginsels van zijn ras en als alle Roodhuiden, van nature overtuigd dat de wraak de eerste plicht van den krijgsman is,
kende hij geen andere dan de woeste wet der prairie, die zegt : »Oog
om oog, tand om tand;" eene vreeselijke wet, die men echter in dit
land van hinderlagen, overrompeling en moord, dagelijks als aan iederen hoek van den weg vindt aangeslagen.
»Mijn zoon," hervatte vader Seraphin, »gij zijt een groot krijgsman ;
menigmaal hebt gij de wreede folteringen van den martelpaal aangezien, die duizendmaal erger zijn dan de dood zelf; dikwijls hebt
gij met een wellust die ik in u verschoonen wil, omdat zij in uwe
natuur ligt, uw vijand onder uwe knieën gebogen en aan uwe
voeten zich zien krommen ; maar hebt gij ooit in den strijd uw vijand
vergeven ?"
»Nooit," antwoordde de Indiaan, wiens oog fonkelde van trotsch
zelfbehagen ; »de Eenhoorn heeft menige hondenziel der Apachen
naar de zalige prairiën gezonden ; hunne haarvlechten kunnen het
getuigen, die mijne calli versieren."
»Welnu," zei de missionaris zacht, »beproef dan voor een enkele
maal of gij barmhartig kunt zijn, dan zult gij misschien gevoelen welk
een geluk God op deze aarde den mensch geschonken heeft, door
hem te gebieden: vergeef!"
De Sachem schudde het hoofd.
»Neen," zeide hij, »van een dooden vijand heeft men niets meer.
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te vreezen, het is beter hem te dooden dan hem de gelegenheid te
laten om zich later te wreken."
»Mijn zoon, gij hebt mij lief, niet waar ?"
»Ja, mijn vader is goed; hij heeft den Roodhuiden welgedaan • de
Comanchen zijn erkentelijk. Dat mijn vader bevele, zijn zoon zal' gehoorzamen !"
»Ik heb het recht niet om u te bevelen, mijn zoon, ik mag u alleen
iets verzoeken."

»Goed ! mijn vader spreke slechts ; de Eenhoorn zal doen wat hij
verlangt."
»Welnu," hernam de missionaris met blijkbaar genoegen, »beloof
mij dan dat gij den eersten ongelukkige, wie het ook zij, die in
uwe handen valt, vergeven zult, en gij zult mij gelukkig maken."
De Indianen-chef fronste de wenkbrauwen en er kwam een wolk
van misnoegen op zijn gelaat.
Vader Seraphin volgde met angstige belangstelling de afwisselende
sporen van gemoedsbeweging, die zich op het schrandere gelaat van
den Sachem als op den spiegel zijner ziel afteekenden.
Eindelijk kreeg de Indiaan zijne vorige bedaardheid terug en zijn
aangezicht helderde op.
»Wil mijn vader het?" vroeg hij zacht.
»Ik verlang het."
»Het zij dan zoo, mijn vader zal voldaan worden, ik beloof hem
dat ik den eersten vijand dien de Manitou onder het staal mijner lans
doet komen, vergeven zal."
»Ik dank u, hoofdman," riep de missionaris verheugd, »ik dank
u ; God, die de harten doorgrondt, zal u voor deze gedachte be
bonen."
De Indiaan maakte voor den zendeling eene diepe buiging, en
wendde zich toen tot Valentin, die het gansche gesprek onbeweeglijk had aangehoord.
»Mijn broeder heeft mij laten roepen, ik ben gekomen : wat wil hij
van den Eenhoorn ?"
»Laat mijn broeder zich bij het raadsvuur nederzetten en een vredespijp rooken met zijn vriend. Opperhoofden spreken niet zonder
vooraf hunne woorden te overwegen."
»Mijn broeder spreekt recht, ik zal mij aan zijn haard nederzetten."
Curumilla had in de voorste kamer der grot een groot vuur ontstoken. De vier mannen lieten vader Seraphin een poos rusten ; zij
schaarden zich rondom het vuur, en de calumet ging van hand tot
hand.
De Indianen zullen nooit iets van belang ondernemen, zelfs geen
belangrijk gesprek aanvangen, zonder eerst samen in den raad eene

pijp te hebben gerookt ; dit gebruik zullen zij in geen geval hoegenaamd nalaten.
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'Toen de calumet rond was gegaan, stond Valentin op :
»Alle dagen," dus begon hij met eene buiging voor het opperhoofd, »alle dagen waardeer ik meer en meer de eer die mij de
Comanchen bewezen, toen zij mij als zoon hebben aangenomen. De
natie waartoe mijn broeder behoort is machtig, hare jachtgronden
bedekken schier den ganschen aardbodem; de Apachen vluchten
voor de Comanchen, als lafhartige coyotes voor dappere mannen.
Reeds meer dan eens, heeft mijn broeder mij goede diensten bewezen, door de grootheid van ziel die hem onderscheidt en die men
alleen 7an zulk een beroemd krijgsman verwachten kan ; maar op
heden kom ik mijn broeder van nieuws eene dienst vragen ; zou hij
geneigd zijn om mij deze dienst te bewijzen ? Ik kan deze vraag niet
anders dan toestemmend beantwoorden want ik ken zijn hart, en
ik weet dat de geest van den Meester des Levens in hem woont."
»Dat mijn broeder zich nader verklare," antwoordde de Eenhoorn,
»hij spreekt tot een opperhoofd, hij moet den mantel opheffen die
zijne borst bedekt, en zijn bloed helder en vrij voor zijn vriend laten
vloeien. De groote blanke jager is een deel van mij zelven ; eer ik
hem een dienst wilde weigeren, zou ik door eene handtastelijke onmogelijkheid moeten worden tegengehouden."
»Ik zeg u dank, broeder," zei Valentin bewogen, »uwe woorden
zijn van uwe lippen in mijn hart ingegaan en hebben het verblijd.
Ik heb mij dus niet bedrogen, daar ik zie, dat ik in alles op uwe
beproefde vriendschap en uwe trouwe hulp kan rekenen. Acamarichtzin de Zarate, de afstammeling der aloude Tlatoanis (koningen)
van Mexico, de vriend der Roodhuiden, die hij steeds beschermd
heeft, bevindt zich in handen der Gachupines i) ; zij hebben hem
naar Santa-Fé vervoerd om hem ter dood te brengen en alzoo de
Indianen te berooven van hun laatsten vriend."
»En wat verlangt mijn broeder?"
»Ik verlang mijn vriend te redden."
»Goed," antwoordde het opperhoofd ; »mijn broeder roept zeker
mijne hulp in om zijn doel te bereiken, niet waar?"
»Ja."
»Goed. De afstammeling der Tlatoanis zal gered worden ; daar kan
mijn broeder zeker van zijn."
»Ik mag dus op mijns broeders hulp rekenen ?" vroeg Valentin

levendig.
Het opperhoofd glimlachte.
»De Eenhoorn heeft Spanjaarden in zijne macht, die hem het leven
van den gevangene zullen verzekeren."
»Dat is waar !" riep Valentin, zich op het voorhoofd kloppende ;
»uw idée is goed, hoofdman."
1) Gachupines (schoendragers), bijnaam door de Indianen aan de Spanjaarden
gegeven tijdens de verovering.
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»Dat mijn broeder mij late begaan, ik sta hem met mijn hoofd
borg voor den goeden uitslag."
»Caramba! hoofdman, handel naar goedvinden ; al was het maar
voor den vorm, zou ik niet ongaarne weten wat gij denkt te doen."
»Mijn broeder heeft eene blanke huid, maar zijn hart is Indiaansch ;
hij verlate zich dus op de voorzichtigheid van een opperhoofd: de
Eenhoorn weet wel hoe hij met de Gachupines moet omgaan."
»Daaraan twijfel ik niet."
»De Eenhoorn gaat naar Santa-Fé om het opperhoofd der blanken
te spreken."
Valentin zag hem verwonderd aan. De Sachem glimlachte.
»Ik heb immers gijzelaars," zeide hij.
»Dat is waar," riep Valentin.
»De Spanjaarden zijn grootsprekers," hervatte hij ; »als praatzieke
oude vrouwen zijn zij mild in fraaie woorden, maar de Eenhoorn
kent hen. Hoe menigmaal heeft hij niet aan het hoofd zijner krijgslieden, het oorlogspad op hun eigen grondgebied betreden ! Zij zullen hem niet durven bedriegen. Eer tonatiuh (de zon) tweemaal haar
loop zal hebben volbracht, rondom den grooten schildpad die de
wereld op zijn rug torscht, zal het opperhoofd der Comanchen bloedige pijlen aan de blanken getoond en hun de keus tusschen vrede
of oorlog hebben voorgesteld. Is mijn broeder voldaan ?"
»Ik ben tevreden ; mijn hart is vol erkentenis jegens mijn rooden
broeder."
»Goed! Zulk eene dienst beteekent voor den Eenhoorn niets ; heeft
mijn broeder mij niets anders te vragen ?"
»Nog eene zaak."
»Mijn broeder verklare zich dan zoo spoedig mogelijk, opdat er
geen wolk meer tusschen hem en zijn rooden vriend overblijve."
»Ik zal mij verklaren, mannen zonder vrees voor den grooten en
goeden geest, en gedreven door ik weet niet welke dwaze begeerte,
hebben dona Clara opgelicht, de dochter van het opperhoofd der
blanken, dien mijn broeder zich verbonden heeft te redden."
»Wie zijn die mannen ? Kent mijn broeder hen ook?"
»Ja, ik ken hen maar al te goed ; het zijn bandieten, aan wier
hoofd zich een monster in menschelijke gedaante bevindt, de zoogenoemde Roode-Ceder."
Bij het hooren van dezen naam sidderde de Indiaan onwillekeurig,
een sombere gloed fonkelde uit zijn oog en een diepe rimpel fronste zijn voorhoofd.
»De Roode-Ceder is een woeste jaguar," bromde hij met een doffe
maar nadrukkelijke stem ; »hij heeft zich een beul getoond voor de
Indianen, op wier scalpen hij jacht maakt. Die man heeft geen medelijden, hij spaart noch vrouwen noch kinderen. Maar de ware moed
ontbreekt hem ; hij tast zijne vijanden niet aan dan in de duisternis
of twintig tegen een, en wanneer hij zeker is van de overwinning."
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»Ik zie wel dat mijn broeder hem kent."
»En heeft die man de Witte Gazelle opgelicht ?"
Zoonoemden de Indianen dona Clara in hunne dichterlijke en
bloemrijke taal.
»Ja."
»Goed. Wil mijn broeder weten wat de Roode-Ceder met zijne gevangene gedaan heeft ?"
»Gaarne," antwoordde Valentin, »en hoe eerder hoe liever."
De Indiaan stond op.
»De tijd verloopt," zeide hij, »de Eenhoorn keert naar de zijnen
terug. Dat mijn broeder gerust zij, de Eenhoorn waakt."
Met deze woorden groette het opperhoofd zijne vrienden ; hij ging
de grot uit, daalde den heuvel af, sprong in den zadel en verdween
in vliegenden galop in de richting der woestijn.
Over het algemeen spreken de Indianen weinig, zij houden van
geen lange redeneeringen ; maar als zij zich eenmaal ernstig verbonden
hebben om eene zaak uit te voeren, kan men op hun woord volkomen staat maken.
In de tegenwoordige omstandigheden had Valentin alle reden om
over zijn gesprek met het opperhoofd der Comanchen voldaan te zijn,
die zijn oude vriend was, en groote verplichting aan hem had.
Vader Seraphin was minder tevreden dan de jager.
De waardige zendeling was noch van nature noch van ambtswege
gezind om geweldige middelen aan te wenden, die hij steeds zeer
afkeurde ; hij had liever gewild, hetgeen echter wel onmogelijk
scheen, dat alles in der minne en zonder bloedvergieten wierd afgedaan.
Intusschen verliepen er drie weken, en nog bleek het niet dat de
Eenhoorn eenig gevolg had gegeven aan het plan dat tusschen hem en
Valentin besproken was.
Alleen had de Franschman van ter zijde gehoord dat er een
sterke afdeeling Comanchen aan de Mexicaansche grenzen verschenen was.
Pater Seraphin, ofschoon nog niet geheel van zijn wond hersteld,
had zich volstrekt naar Santa-Fé willen begeven, om eenige pogingen ten gunste van don Miguel te beproeven, wiens proces onbelemmerd werd voortgezet en die op het punt was van te recht gesteld
te worden.
Ook don Pablo, van zijn kant vreeselijk ongerust, was ondanks
de waarschuwingen en smeekingen van Valentin met alle geweld naar
Santa-Fé vertrokken om zijn vader te zien en hem zoo mogelijk te
redden. Curumilla had hem daarbij vergezeld. Hunne ontmoeting met
den Roode-Ceder en Fray Ambrosio is ons bekend.
Op den avond hunner terugkomst in het kamp van Valentin, kwam
zoo als wij gezien hebben, ook de Eenhoorn bij hem om hem den
uitslag zijner pogingen mede te deelen. Dit was de eerste maal dat
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het opperhoofd iets van zich hooren liet, na verloop van bijna eene
maand, en ofschoon zijn verslag dubbelzinnig genoeg klonk, had
Valentin, aan de Indiaansche manieren wel gewoon, hem met een
half woord begrepen ; hij aarzelde dus geen °ogenblik om don Pa blo stellig te verzekeren dat zijn vader weldra op vrije voeten zou zijn.
Zien wij intusschen hoe de zaken in Santa-Fé stonden.

DE GEVANGENIS.
Don Miguel was naar de gevangenis te Santa-Fé overgebracht.
In Europa, waar de philantropische instellingen heerschen en het
leven van ieder mensch ten minste op prijs wordt gesteld, kan men
zich moeielijk een denkbeeld vormen van de afschuwelijkheid eener
Mexicaansche gevangenis.
Aan de overzijde des oceaans is het zoogenaamd penitentiaire stelsel, wij willen niet zeggen in zijne kindsheid, want dan zouden wij
liegen, maar het is er geheel onbekend.
Met uitzondering der Vereenigde Staten, waar mildere beginselen,
heerschen, zijn de gevangenissen in Amerika nog heden ten dage
wat zij waren ten tijde der Spaansche heerschappij, dat wil zeggen,
verpeste holen, waar de ongelukkige die er in wordt opgesloten duizend folteringen te verduren heeft.
In Frankrijk, zoo lang iemands misdaad niet rechtskundig bewezen is,
wordt hij als eenvoudig aangeklaagde, dat is bijna zoo goed als onschuldig beschouwd, terwijl men in Amerika, zoodra men in hechtenis is, terstond als misdadiger wordt aangemerkt, en bij gevolg
alle overwegingen verdwijnen om plaats te maken voor de grofste
en onmenschelijkste mishandeling.
Op een handvol stroo geworpen, in een hol zonder lucht en soms
door slangen en andere onreine dieren bewoond, worden de gevangenen vaak na verloop van vier en twintig uren, in deze afschuwelijke kerkers dood en half verslonden terug gevonden.
Wij zelven waren meermalen getuigen van de wreedste folteringen, door ruwe soldaten op de arme drommels gepleegd, wier vergrijp in ons land, nauwelijks een correctioneele straf zou hebben
beloopen.
Intusschen zijn de gevangenissen in de grootere steden niet zoo
verregaand slecht als in de vlekken en dorpen, en daar het geld in
Mexico steeds een machtige hefboom is, kan een rijke zich gemakkelijk
verschaffen Wat zijn toestand ten minste eenigszins dragelijk maakt.
Don Miguel en generaal Ibanez waren dus op hun dringend verzoek en voor eene aanzienlijke som, althans in zoover geslaagd, dat
zij te zamen in een en denzelfden kerker werden opgesloten.
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Zij bewoonden er twee ellendige vertrekken, wier geheele ameublement bestond in een kreupele tafel, eenige houten stoelen en tweedito kribben met lederen grond om in te slapen.
Deze twee mannen, fier en onbuigzaam als zij waren, hadden al
de mishandelingen en vernederingen aan welke zij gedurende den
loop van hun proces blootstonden, verduurd zonder een klacht te'
uiten, vast besloten om te sterven gelijk zij geleefd hadden, fier van
hoofd, en ferm van hart, opdat de rechters die hen veroordeeld
hadden het genoegen niet zouden hebben hen een oogenblik te zien
wankelen.
In den avond van denzelfden dag toen wij Valentin in zijn boschkamp ontmoet hebben, begon de duisternis schielijk te dalen en gaf
het eenige venster, of liever de smalle spleet in den muur der gevangenis nauwelijks meer licht dan noodig was om een hand voor
oogen te zien.
Don Miguel stapte met langzame schreden de cel op en neer, terwijl de generaal achteloos op zijn leeren hangmat uitgestrekt rustig
zijn cigarette rookte, en met zorgeloos genot naar de blauwe rookwolkjss tuurde, die naar de zoldering stegen of door de flauw lichtende opening in den muur verdwenen.
»Wat dunkt u," sprak don Miguel eindelijk, »het schijnt dat er
van daag nog niets van komen zal."
»Neen," antwoordde de generaal, »tenzij men ons de eer wilde
aandoen van eene terechtstelling met flambouwen."
»Begrijpt gij iets van die langwijligheid ?"
»0 hemel ! neen ! ik heb mij reeds stomp gedacht om de reden te
gissen waarom men ons niet dadelijk heeft laten fusilleeren ; tegen

wil en dank moet ik het opgeven."
»Zoo gaat het mij ook ; ik heb een oogenblik gevraagd, of het
misschien was om ons te verzwakken, door de vrees des doods, die
ons boven het hoofd hangt als een zwaard van Damocles ; maar dat
idée kwam mij zoo ongerijmd voor dat ik het weer liet glippen."
»Dat ben ik volkomen met u eens, intusschen moet er toch zeker
iets ongewoons om ons plaats grijpen."
»Waarom denkt gij dat ?"
»Wel, sedert de laatste twee dagen is onze cipier No Quesada,.
ik wil niet zeggen veel vriendelijker, dat zou onmogelijk zijn, maar
veel minder brutaal tegen ons geworden ; ik merk dat hij. om het
zoo eens te noemen, zijne nagels intrekt en van tijd tot tijd zoekt
te glimlachen ; 't is waar, zijn gezicht is aan dergelijke uitdrukking
zoo ongewoon, dat hij nog niets anders maakt dan leelijke grimassen."
»Welk gevolg trekt gij daar uit ?"
»0, wat dat betreft," zeide de generaal, »niets bepaalds, maar
ik vraag u, vanwaar die onbegrijpelijke verandering ? Ik kan er volstrekt geen reden voor vinden ; het zou toch ,even ongerijmd zijn te

188

DE GIDS DER PRAIRIEN.

denken, dat het hart van den cipier door onzen jammerlijken toestand
verteederd is, als te veronderstellen dat de gouverneur ons vergiffenis
zou komen vragen voor het vonnis dat hij over ons heeft uitgesproken."
»Ja!" riep don Miguel hoofdschuddend, »alles is nog niet gedaan,
wij zijn nog niet dood."
»Dat is zoo; maar wees daar gerust op, wij zullen het spoedig zijn."
»Ons leven is in Gods hand, die zal er over beschikken."
»Amen !" riep de generaal glimlachend, terwijl hij een nieuwe cigarette begon te ontrollen.
»Maar vindt gij het niet zonderling, dat wij hier nu reeds een
maand lang gevangen zitten, zonder dat onze vrienden iets van zich
laten zien of hooren ?"
De generaal haalde onverschillig de schouders op.
»Hum !" zeide hij, »een gevangene is er erger aan toe dan een
zieke ; onze vrienden vreezen misschien dat zij ons met het vertoon
hunner droefheid zullen verschrikken : daarom gunnen zij zich het
genoegen niet om ons te komen zien."
»Scherts er niet meè, generaal ; gij beschuldigt hen ten onrechte,
daar ben ik zeker van."
»God geve het ! Wat mij betreft, ik vergeef hun van harte, al waren
zij ook onverschillig genoeg om ons te vergeten."
»Ik kan niet gelooven dat don Valentin, zulk een edele brave en
trouwhartige ziel als don Valentin, die voor mij altijd een waar
vriend geweest is, geen pogingen zal hebben aangewend om mij te
komen zien."
»Bah ! don Miguel !" riep de generaal, »hoe kunt gij zoo dicht bij
uw dood als gij zijt, nog aan edele en trouwe gevoelens bij de men.
schen gelooven?"
»Generaal!" begon de hacendero.
Op dit oogenblik werd de grendel met groot gedruisch afgeschoven, en door de opengaande deur verscheen de cipier, gevolgd door
een tweeden persoon.
De bijna volslagen duisternis, die thans in de cel heerschte, belette de gevangenen om terstond den bezoeker te onderscheiden, die
in een lange zwarte robe gehuld was.
»Ei ! ei !" mompelde Ibanez zijn kameraad in het oor, »het schijnt
dat onze beminnelijke vriend, generaal Ventura, eindelijk tot besluit
is gekomen."
»Hoe zoo?" vroeg don Miguel even zacht.
»Canarios! hij zendt ons een priester, dat beteekent zoo veel dat
wij morgen geëxecuteerd zullen worden."
»God dank! als het wezen moet, dan maar hoe eer hoe beter,"
prevelde don Miguel ondanks zich zelven.
Intusschen had de cipier, een kort dik man, met een gezicht zoo
schuw als een bunsem en een blik zoo loensch als een losch, zich
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tot den priester omgekeerd en dezen verder binnengeleid, hem met
eene heesche stem toevoegende :
»Hier is het, senor padre ; daar zijn de gevangenen."
»Wilt gij ons thans alleen laten, vriend?' vroeg de onbekende.
»Zal ik dan mijn lantaarn maar hier laten ?" antwoordde de cipier

»het begint reeds donker te worden, en als men praat wil men
elkander gaarne zien."
»Goed, zet hem daar maar neer, ik zeg u dank. Gij zult mij uitlaten als ik u roep door aan de deur te kloppen."
»'t Is goed, ik zal," zei de cipier, en wendde zich nu tot de gevangenen, die hij met een barsche stem toeriep:
»Ziedaar, senores, hebt gij een priester, maak er gebruik van nu
het u gegund is! In uw geval is men geen oogenblik zeker wat er
gebeuren kan."
De gevangenen haalden minachtend de schouders op, zonder te
antwoorden, en de cipier ging de cel uit.
Toen het gedruisch zijner voetstappen in de verte was weggestorven,
richtte de priester, die tot op dit oogenblik met gebogen hoofd en
luisterend oor was blijven staan, zich op, en trad regelrecht naar don
Miguel.
Deze manie van den onbekende bevreemdde de gevangenen min of
meer, en met gespannen nieuwsgierigheid wachtten zij wat er verder
gebeuren zou.
De lantaren door den cipier op den grond achtergelaten verspreidde
zulk een flauw licht, dat men nauwelijks de voorwerpen in het vertrek
kon onderscheiden.
»Mijn vader," sprak don Miguel met eene vaste stem, »ik dank
hem die u zendt om ons ter dood te bereiden ; ik zou gaarne mijne
kerkelijke plichten willen vervullen eer mijn laatste uur daar is.
Zoo gij met mij in de naaste cel wilt gaan zal ik u mijne zonden
biechten ; maar zij zijn niet erger dan die een eerlijk man dagelijks begaat, want mijn hart klopt gerust en heeft mij niets te verwijten."
De priester zette zijn hoed af, nam de lantaren op en hield die
bij zijn bleeke gelaat, welks edele trekken nu plotseling door het
licht beschenen werden.
»Vader Seraphin!" riepen de beide mannen met gemengde verwondering en vreugd.
»Stilte !" beval de zendeling driftig, »spreek mijn naam niet zoo
hard uit, mijne broeders ; niemand weet dat ik hier ben ; alleen de
cipier is in ons geheim betrokken."
»Hij?" riep don Miguel verbaasd, »die kerel, die ons sedert eene
maand zooveel smaad en vernedering heeft doen ondergaan ?"
»Die man is voortaan op onze hand ; laten wij geen tijd verliezen;
kom mede, ik heb zekere middelen om u uit de gevangenis te leiden en buiten de stad te brengen, eer men uwe vlucht zal vermoeden
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er staan paarden voor u gereed, een eskorte wacht u : kom mijne
heeren, iedere minuut is kostbaar."
De gevangenen wisselden een hooghartigen blik, waarna de generaal zich bedaard op een stoel neervlijde, terwijl don Miguel antwoordde :
»Ik dank u mijn vader : gij hebt de edele taak op u genomen
om alle lijdenden te troosten en aller smarten te verzachten, en gij
hebt ook ten onzen opzichte uw mandaat niet willen verzuimen ; wij
zijn u erkentelijk voor het aanbod dat gij ons doet, maar wij kunnen
het niet aannemen ; zulke mannen als wij mogen hunne vijanden geen
reden van schimp geven, door als misdadigers te ontvluchten. Wij
hebben ons in de bres gesteld voor een edel beginsel, en wij zijn
bezweken; wij zijn onzen medeburgers, wij zijn aan ons zelven schuldig den dood moedig onder de oogen te zien. Terwijl wij samenspanden wisten wij zeer goed wat ons te wachten stond, zoo wij
overwonnen werden. Nog eens, vader, wij zeggen u dank : maar wij
zullen deze gevangenis niet anders verlaten, dan hetzij als vrije mannen, of om het schavot te betreden."
»Ik heb den moed niet om uw gedrag te misprijzen, mijne heeren,
uw besluit is heldhaftig ; in gelijk geval zijnde zou ik even zoo handelen ; u blijft nog eene geringe hoop over ; wacht die af ; misschien
gebeuren er binnen weinige uren onvoorziene dingen die den staat
van zaken geheel zullen veranderen."
»Wij hebben niets meer te hopen, vader."
»Dat woord is een godslastering in uw mond, don Miguel. God
kan al wat Hem behaagt, hoop dus, zeg ik u."
»Ik heb ongelijk, vader, vergeef mij."
»Intusschen ben ik bereid om uwe biecht te hooren."
De gevangenen bogen.
Pater Seraphin nam hun den een na den ander de biecht af en gaf hun
de absolutie.
»Heila!" riep de cipier door de deur; »haast u, het wordt laat :
weldra zal het onmogelijk zijn om de stad uit te komen."
»Doe open," antwoordde de missionaris met eene vaste stem.
De cipier verscheen.
»Hoe is het ?" vroeg hij.
»Licht mij voor en geleid mij buiten de gevangenis; de caballeros
weigeren gebruik te maken van de kans op redding die ik hun heb
aangeboden."
De cipier schudde het hoofd en haalde de schouders op.
»Het zijn gekken," bromde hij.
Daarop trad hij de cel uit, gevolgd door den priester, die op den
dorpel nog eens omzag en zijne biechtelingen een bemoedigenden
wenk gaf, door hun met de hand naar den hemel te wijzen.
De gevangenen bleven alleen.
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IX.
DE AMBASSADE.
Denzelfden dag toen pater Seraphin zich naar de gevangenis be:gaf om aan de veroordeelden zijn plan tot ontvluchting voor te stellen, werd de bevolking van Santa-Fé door een zeer zonderlinge ge-

beurtenis in rep en roer gebracht.
Zie hier wat er van was.
Omstreeks den middag, op het oogenblik dat de inwoners zich in
hunne huizen hadden teruggetrokken, voor de gewone siesta, en de
straten door de brandende middagzon geblakerd, geheel ledig en
verlaten waren, klonk aan den ingang der stad, onder het ontzettendste hoerah! de woeste oorlogskreet der Comanchen.
Dit gaf een algemeen »redde zich wie kan !" ieder meende zich in
zijn huis te moeten verdedigen en verwachtte niets anders dan een
onmiddellijken aanval der Indianen.
De overrompelde bevolking schreeuwde angstig om hulp en aan
alle zijden der stad hoorde men kreten van schrik en vertwijfeling.
Wel hadden de Comanchen hij hunne jaarlijksche strooptochten
meermalen hun koers naar Santa-Fé gericht, maar nooit waren zij
de stad zoo dicht genaderd, en de herinnering der wreedheden aan
de Spanjaarden gepleegd, die het ongeluk hadden in hunne handen
te vallen, lag ieder nog versch in het geheugen.
Intusschen hadden enkele inwoners, die stouter dan de anderen
waren of niets te verliezen hadden, zich, ofschoon dan ook met de
grootste voorzichtigheid, naar dien kant begeven waar de hoerahs zich
lieten hooren : en daar wachtte hun een zonderbaar schouwspel.
Eene afdeeling Comanchen-krijgslieden te voet, ruim tweehonderd
man sterk, rukte met den gezwinden pas tegen de stad op, in gesloten colonne, en aan de vleugels geflankeerd door twee troepen elk
van ongeveer vijftig ruiters.
Twintig passen vooruit galoppeerde de Eenhoorn.
Deze manschappen hadden inderdaad een zeer krijgshaftig voorkomen : allen waren op de Indiaansche wijze allerwonderlijkst beschilderd en in hun vollen oorlogsdos.
De ruiters waren in groot kostuum, bedekt met allerlei soort van
wapenen en sieraden ; zij hadden boog en pijlkoker op hun rug, het
geweer voorzien van de gewone talismans of toovermiddelen dwars
voor zich, en de lange oorlogslans in de hand. Op hunne hoofden
wapperden prachtige zwarte en witte adelaarspluimen met afhangenden vederbos.
Hun bovenlijf was naakt onder een opgerold coyotenvel dat kruiselings over den schouder hing : hunne schilden waren rijkelijk versierd
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met vederen, smalle strooken laken van verschillende kleuren en
menschelijke haarschedels. Zij zaten op fraaie schabrakken van pantervel met rood gevoerd, die bijna den geheelen rug van het paard
bedekten ; maar volgens de wijze der prairiën, hadden zij geene stijgbeugels.
De Eenhoorn zwaaide in zijne rechterhand de lange medicijn- of
toover-speer, het onderscheidingsteeken van den grooten zoogenaamden hondendans der prairiën; zij bestond in een langen stok in den
vorm van een herderstaf, overtrokken met otterbont en over zijn geheele lengte met katuilsveeren versierd.
Deze talisman, het erfstuk zijner familie, had zooals het opperhoofd
verzekerde, de kracht om al de krijgslieden van zijn volk, heinde en
ver over de prairie verspreid, onder zijn kommando te verzamelen ;
alzoo verzuimde hij bij groote gelegenheden nooit om haar te
dragen.
Hij was gekleed in een hemdrok van wit koeleder op de mouwen
met blauwe bloemen bestikt, op den rechterarm versierd met lange
strooken van wit hermelijn en roode papegaaisveeren, en op den
linkerarm met groote tressen zwart menschenhaar, afkomstig van de
scalpen die hij gedurende zijn leven veroverd had; om zijne schouders golfde een korte mantel van gazellenhuid, aan iederen slip voorzien van een groote hermelijnen aker of pompoen.
Op het voorhoofd van den Sachem, waren twee groote bisonshorens
vastgehecht, die met de blauwe, groene en gele strepen op zijn gelaat zonderling afstaken en hem een inderdaad verschrikkelijk aanzien gaven.
Zijn prachtig strijdros, een mustang of vrijgeboren paard, vol vuur
en kracht, dat hij met verwonderlijke zwier en behendigheid wist te

besturen was in verschillende vakken met rood beschilderd: aan de
beenen gestreept als een zeebra, en aan weerszijde van de ruggestreng
met allerlei figuren als : pijlpunten, lansen, bevers, schildpadden
enz. alsmede op de schoften, op het voorhoofd en op de dijen.
Er was iets indrukwekkends en tegelijk iets vervaarlijks in den
aanblik van dezen troep woeste krijgslieden, terwijl zij de eenzame
straten der stad doortrokken, hunne geduchte wapenen zwaaiend en
nu en dan bij het aanheffen van hun verschrikkelijken oorlogskreet,
gepaard met het scherpe geluid hunner, uit menschenbeenderen vervaardigde oorlogsfluitjes, die zij aan hertsleeren riemen om den hals
droegen
Inttisschen waren de Comanchen tot het binnenste der stad doorgedrongen, de weinige inwoners die zich buiten hunne deuren hadden
gewaagd voor zich uitdrijvende, doch zonder hun verder geweld aan
te doen.
Zij marcheerden steeds in de beste orde en weken noch links noch
rechts uit, hetzij om te plunderen of om zich de minste baldadigheid
te veroorloven.
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De Spanjaarden, min of meer verbaasd over de fiere en krijgshaftige houding der Indianen, zoowel als over hun onberispelijk gedrag,
vroegen zich met schrik af wat deze mannen toch zouden willen en
wat hen bewogen had om zoo onverwachts over de grenzen te trekken, en daarbij zoo geheim in het land te vallen, dat de spionnen
die het Mexicaansche gouvernement betaalt om hen in 't oog te houden, niets van hun marsch hadden bemerkt. Zoo als gewoonlijk in
dergelijke gevallen, maakte de vrees langzamerhand plaats voor nieuws-

gierigheid ; vooreerst waagden zich de melaatschen en landloopers op
straat, om de Indianen te zien voorbijtrekken ; vervolgens kwamen
ook de stille burgers, zoo al niet geheel gerust, dan toch min of
meer tot bedaren gebracht, zich bij den hoop der toeschouwers voegen, zoodat, toen de Comanchen de Plaza Mayor opmarcheerden,
zij door eene groote menigte Spanjaarden werden gevolgd, die hen
met onrustige en stomme bewondering, de gewone uitdrukking der
volksmassa, aangaapten.
De Comanchen schenen van de belangstelling die zij wekten niets
te bespeuren ; zoodra zij op de Plaza Mayor aangekomen waren,
maakten zij halt en bleven zoo onbeweeglijk staan alsof hunne voeten op eens aan den grond waren genageld.
De Eenhoorn gaf een teeken met zijn talisman.
Terstond kwam een der ruiters uit het gelid, en reed met een
paar sierlijke galopsprongen naar den schildwacht die voor het paleis
van den gouverneur op post stond en het zoo geheel zonderlinge
tooneel met versteende blikken aanstaarde.
»Ooah !" riep de Indiaan op schertsenden toon, den soldaat even
met de punt van zijne lans aanrakende, »slaapt mijn broeder, dat
hij niet hoort als een krijgsman tegen hem spreekt ?"
»Ik slaap niet," antwoordde de soldaat, een stap achteruitgaande ;
»wat moet gij hebben ?"
»De groote Sachem der Comanchen, de .Hatouni (Caziek) die door
zijne Roode kinderen Haboutzelze (Eenhoorn) genoemd wordt, komt

zijn grooten blanken vader, het opperhoofd der Bleekgezichten aan
de grenzen spreken."
»Wat verlangt hij van hem ?" vroeg de soldaat zonder bijna te
weten wat hij zeide, zoo zeer had hem het gezicht van den Roodhuid
doen schrikken.
»Is mijn broeder een opperhoofd ?" riep de Indiaan op spottenden toon.
»Neen," antwoordde de soldaat, door deze vraag zeer in 't nauw
gebracht.
»Welnu dan," vervolgde de Comanch, »dan sluite hij zijne ooren
voor hetgeen alleen hen aangaat, die de groote Geest boven hem heeft
gesteld, en brenge hun de boodschap over die ik hem in naam van
den Sachem geven zal."
Gedurende deze woordenwisseling tusschen den Comanch en den
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schildwacht, waren verscheidene personen door het ongewone rumoer
voor het paleis wakker geworden en naar buiten gekomen, en hadden zij zich bij de toeschouwers gevoegd.
Onder die personen bevonden zich eenige officieren ; een van hen
trad naar den Indiaanschen ruiter :
,›Wat verlangt mijn broeder?" vroeg hij.
De krijgsman zag terstond dat hij met een officier te doen had;
hij groette hem met de grootste beleefdheid en antwoordde :
»Een gezantschap van het groote volk der Comanchen verlangt bij
den grooten vader der blanken gehoor."
»Goed; maar al die krijgslieden kunnen het paleis niet binnen
komen," zei de officier.
»Dat zegt mijn broeder met recht," hernam de Comanch ; »maar
alleen drie opperhoofden zullen naar binnen gaan, terwijl hunne
krijgslieden hen hier zullen wachten."
»Laat mijn broeder even geduld hebben, ik zal zijne boodschap
dadelijk overbrengen."
»Goed, mijn broeder is een opperhoofd ; Tocatl (de Spinnekop)
zal op hem wachten."
De officier verdween in het paleis, terwijl de Spinnekop (zoo heette
de Comanch) zijn lange lans op den grond vestigde, en met het
oog op de deur van het paleis gericht staan bleef, zonder eenig ongeduld te laten blijken.
De nieuw aangestelde gouverneur van Santa-Fé was een generaal,
met name don Benito Ventura.
Zoo dom als een visch en even pronkziek en verwaand als een
boschhaan, had hij, gelijk de meeste zijner wapenbroeders in dit
buitensporig land, zijne generaals-epauletten verworven door kracht
van pronunciamentos, en het zoo weten aan te leggen, dat hij bij
elke nieuwe omwenteling en door hem geproclameerde regeering een
graad hooger steeg, zonder ooit ander vuur gezien te hebben dan dat
van de fijne maïs•cigaar, die hij steeds in den mond had. Overigens
was hij schatrijk, erg lafhartig, en boven alles bang voor ernstige
botsingen en slagen.
Dit wat zijn moreele karakter aangaat.
Wat zijn physiek betreft, was hij een kort en dik man, rond als
een bierton, met een geweldigen buik of pens en een hoogrood vollemaansgezicht, dat nauwelijks verhelderd werd door een paar kleine
grijze oogen, zwart en dof als twee boorgaten.
De waardige officier zweette etter en bloed, toen zijn ambtsplicht
hem noodzaakte om op dit uur van den dag zijne uniform aan te
doen, die op alle naden met breede gouden borduursels gedekt, hem
het aanzien gaf van een monstrans of hostiekas. Zijne borst was
letterlijk verscholen onder de tallooze kruisen en ordeteekenen van
allerlei soort, waarmede elke nieuwe president die aan het bewind
kwam, hem begiftigd had.
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Om kort te gaan, generaal Ventura was een knap man, alles behalve kwaadwillig en evenzeer geschikt voor soldaat te spelen als voor
kardinaal ; hij had slechts één doel, namelijk om met den tijd op
zijne beurt ook eens president te worden van de roemzuchtige Republiek; dit doel volgde hij met volstandigen ijver, zonder het ooit
een oogenblik uit het oog te verliezen.
Dat hij sedert de vorige maand het ambt van gouverneur in de
provincie Nieuw-Mexico had aangenomen, was om de eenvoudige
reden dat Santa-Fé zeer ver van Mexico gelegen was, en hij dus berekende dat het hem hier meer dan ergens gemakkelijk zou vallen
om eene nieuwe regeering in zijn eigen voordeel uit te roepen en
v∎rellicht metterhaast zelf president te worden.
Te Santa-Fé komende, wist hij niet dat de provincie, over welke
hij het bestuur op zich nam, gedurig aan de invallen der Indianen.
blootstond ; had hij het geweten, dan zou hij het ambt van gouverneur, hoe gunstig het ook voor zijne plannen scheen te zijn, stellig
geweigerd en voor deze gevaarlijke eer bedankt hebben.
Hij vernam dus met den grootsten schrik dat de Comanchen in
de stad waren verschenen, en toen de officier, die in last had om
hem de boodschap van den Spinnekop over te brengen, binnenkwam,
verloor hij letterlijk het hoofd.
Men had de grootste moeite om hem aan 't verstand te brengen,
dat de Indianen niet als vijanden gekomen waren, dat zij slechts
een mondgesprek met hem verzochten en dat zij zich sedert hunne
komst alleszins eervol en voorbeeldig gedragen hadden.
Gelukkig voor de eer der Spanjaarden, kwamen er spoedig andere
officieren de kamer van den gouverneur binnen stuiven, die naar het
paleis waren gelokt door het groote nieuws van de verschijning der
Indianen, dat zich als een loopend vuur door alle deelen der stad
had verspreid.
Toen de generaal zich door de meeste officieren van zijn staf omringd en gerugsteund zag, begon zijne vrees allengs te bedaren;
zijne tegenwoordigheid van geest keerde terug, en met meer kalmte
dan men op dit oogenblik van hem verwachten kon, opende hij de
beraadslaging met de vraag : of het raadzaam zou zijn om het Indiaansch gezantschap binnen te laten komen, en op welke wijs men
het zou ontvangen.
De andere officieren, waarvan velen het in den loop hunner betrekking menigmaal met de Roodhuiden te kwaad hadden gehad,
waren weinig geneigd om hen thans voor het hoofd te stooten en
lieten tot staving van hun gevoelen zulke afdoende redenen gelden,
dat de generaal Ventura, ten volle overtuigd, aan den officier die
met de boodschap was binnengekomen order gaf om de drie voornaamste opperhoofden der Indianen ten gehoore toe te laten.
De officier maakte een buiging en vertrok.

.
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x.
DE VOORSTELLING.
De Comanchen wisten natuurlijk vooruit welk een schrik zij den
Mexicanen zouden aanjagen, anders zouden zij nooit in zoo geringen
getale zich in een stad als Santa-Fé hebben gewaagd, waar zij na.
tuurlijk een sterk garnizoen konden verwachten.
Intusschen had de officier die zich met de boodschap naar generaal Ventura had belast, zijne taak naar béhooren volbracht.
De Eenhoorn en nog twee andere opperhoofden stegen af en werden door den officier het paleis binnengeleid, terwijl de Indiaansche
krijgslieden, ongeacht de brandende zonnestralen, die loodrecht op
hunne hoofden vielen, nog altijd onbeweeglijk op de plaats stonden,
waar de Sachem hen had laten standhouden.
Generaal Ventura had zoo gaarne door zekere vertooning van
machtsontwikkeling den Roodhuiden eenig ontzag willen inboezemen.
Ongelukkig echter, zoo als gewoonlijk in Mexico het geval is, telde
het garnizoen, dat op het papier achthonderd man sterk was, in
de werkelijkheid niet meer dan hoogstens zestig gewapenden zoo ruiters
als voetknechten, hetgeen voor eene grensstad als Santa Fé, en vooral
onder ae tegenwoordige omstandigheden, wel zeer gering mag heeten.
Maar zoo het ook aan soldaten ontbrak, officieren daarentegen
waren er genoeg ; op het paleis bevonden er zich ongeveer dertig, voorzeker ruim voldoende voor zulk een zwak garnizoen, zijnde
juist een officier op elke twee soldaten. Deze bijzonderheden mogen
overdreven schijnen, maar behelzen niettemin de striktste waarheid,
en kunnen als bewijs strekken van den staat der regeeringloosheid
waarin dit ongelukkig land gedompeld was.
De dertig *officieren, allen in prachtige uniform, schitterende van
goud en eerekruisen, schaarden zich rechts en links van den generaal
terwijl drie wachtposten elk van tien man, dus de helft van het
garnizoen, aan de deuren der receptiezaal werden geplaatst.
Nadat deze voorafgaande maatregelen genomen waren, werden de
drie ambassadeurs binnengeleid.
De Indiaansche opperhoofden, sinds lang aan de praalzucht der
Spanjaarden gewoon, traden binnen zonder het minste blijk van verwondering ; zij bogen met zekere waardigheid voor de aanwezigen,
en wachtten met de armen op de borst gekruist, het °ogenblik af
dat men hun zou toespreken.
Generaal Ventura beschouwde hen eene poos met verbazing, hetgeen niemand hem kwalijk zal nemen, daar hij zich voor de eerste
maal van zijn leven in de tegenwoordigheid dier ontembare Roodhuiden bevond, wier vreeselijke vermaardheid hem zoo menigwerf had
doen sidderen.
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»Welke gewichtige reden heeft mijne zonen bewogen tot mij te
komen ?" begon hij op minzamen en bevredigenden toon. »Laten zij
mij hun verzoek voorstellen, en als ik hun recht kan verschaffen
zal ik mij beijveren hun genoegen te geven."
Dit begin, ofschoon door den gouverneur zelf als zeer staatkundig
beschouwd, was echter allerongelukkigst gekozen, daar het den hoogmoed kwetste van het gezantschap, dien hij boven alles had behooren te ontzien en zooveel mogelijk te vleien.
De Eenhoorn deed een stap vooruit, er lag een glimlach van bespotting op zijne lippen en hij antwoordde blijkbaar op een toon van
bittere ironie :
»Heb ik daar een toznem (een papegaai) hooren praten ; of waren
die woorden werkelijk tot mij gericht ?"
De generaal kleurde tot over de oogen bij deze beleediging, daar
hij echter niet naar waarde op durfde te antwoorden.
»Het opperhoofd begrijpt mijne woorden verkeerd," zeide hij,
»mijne bedoelingen zijn goed, ik verlang geenszins hem iets onaangenaams te zeggen."
»De Comanchen komen hier niet om eene gunst te verzoeken,"
hervatte de Eenhoorn fier, »zij weten zich zelven recht te verschaffen
wanneer men hen beleedigt."
»Wat willen mijne broeders dan ?"
»Zij willen met mijn vader onderhandelen over den losprijs der
blanke opperhoofden die zich in hunne macht bevinden. Vijf Bleekgezichten zijn in de calli der Comanchen gehuisvest ; de jongelingen
van den stam eischen hunne terechtstelling ; het bloed der blanken
is aan den meester van den stam dierbaar ; morgen zullen de gevangenen ophouden te leven zoo mijn vader hen heden niet vrijkoopt."
Op deze woorden, die met een ferme en beslissende stem werden
uitgesproken, volgde eene poos van roerlooze stilte.
De Mexicaansche officieren dachten met groote bekommering na
over het gruwzaam lot dat hunne vrienden bedreigde.
De Eenhoorn vervolgde :
»Wat zegt mijn vader ? zullen wij onze gevangenen aan den folterpaal vasthechten, of zullen wij hun de vrijheid wedergeven ?"
»Welken losprijs eischt gij ?" vroeg de generaal.
»Hoort mij, gij allen , opperhoofden der Bleekgezichten, en oordeelt over de grootmoedigheid en barmhartigheid der Comanchen:

wij eischen voor het leven dezer vijf opperhoofden niets meer dan
het leven van twee mannen."
»Dat is inderdaad niet veel," merkte de generaal aan ; »en wie
zijn die twee mannen welker leven gij vraagt ?"
»De Bleekgezichten noemen hen: de eerste don Miguel Zarate, en
de tweede generaal Ibanez."
De gouverneur schrikte.
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»Die twee mannen kunnen u niet worden afgestaan," antwoordde
hij ; zij zijn ter dood veroordeeld, morgen zullen zij sterven."
»Goed, dan zullen mijne gevangenen heden avond gemarteld worden," hernam de Sachem bedaard.
»Maar," riep de generaal met drift, »zou het niet mogelijk zijn
dat wij ons op eene andere wijs verstaan ? Laten mijne broeders mij
iets verzoeken dat ik hun geven kan, en . ."
»Ik eisch deze twee mannen," viel het opperhoofd hem met drift
in de rede ; »geeft men die niet vrij, dan zullen mijne krijgslieden hen
zelven wel verlossen, en dan kunnen de opperhoofden der Comanchen
niet instaan voor de schade die hunne krijgslieden in de stad aanrichten."
Een der officieren die de onderhandeling bijwoonden gevoelde
zich gekrenkt door den hoogen toon dien de Eenhoorn van het begin af had aangeslagen. Het was een oud en zeer dapper soldaat
en hij schaamde zich over de lafheid zijner kameraden.
Hij stond op.
»Hoofdman," zeide hij met eene ferme stem, »uwe woorden zijn
zeer hoogmoedig • zij klinken dwaas in den mond van een ambassadeur. Gij bevindt' u met weinig meer dan tweehonderd krijgslieden
in eene stad vol dappere mannen ; in weerwil van mijn verlangen
om u aangenaam te zijn, verklaar ik u, dat zoo gij de achtbare
vergadering waarin gij zijt niet beter weet te eerbiedigen, uwe beleediging streng en geducht zal worden gewroken."
Het Indiaansch opperhoofd wendde zich thans tot den nieuwen
spreker, wiens taal onder de aanwezigen een gemompel van goedkeuring had opgewekt.
»Mijne woorden," zeide hij, »zijn die van een man zonder vrees
en die het leven van vijf mannen in zijne macht heeft !"
»Bah!" hervatte de officier met drift, »wat geven wij om die vijf mannen? Zijn zij onhandig genoeg geweest om zich door u te laten overmeesteren, dan moeten zij de gevolgen van hun eigen dwaasheid lijden,
wij kunnen die voor hen niet betalen ; overigens is u reeds gezegd,
dat de mannen die gij opeischt sterven moeten."
»Goed, dan trekken wij terug," zei de Eenhoorn trotsch ; »alle
verdere redeneering wordt thans nutteloos, onze daden zullen voor
ons spreken."
»Wacht een oogenblik ?" riep de generaal, »alles kan zich nog
schikken : een besluit van zooveel gewicht als het tegenwoordige behoeft niet op stel en sprong genomen te worden: wij moeten vooraf over de door u gedane aanbiedingen nadenken. Mijn zoon is
een opperhoofd; hij zal verstandig genoeg zijn om ons een redelijken termijn van beraad toe te staan, alvorens wij hem antwoorden."
De Eenhoorn wierp den gouverneur een argwanenden blik toe,
maar antwoordde het volgende °ogenblik:
»Mijn vader heeft wijselijk gesproken : morgen tegen twaalf uren
zal ik het bepaalde antwoord der Bleekgezichten komen vernemen; mits
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mijn vader mij belove, dat hij zijne gevangenen niet ter strafplaats
zal geleiden voor dat hij mij zijne stellige voornemens beteekend
heeft."
»Het zij zoo," antwoordde de generaal; »maar wat zullen de Comanchen intusschen doen ?"
»Zij zullen de stad uittrekken gelijk zij er gekomen zijn, en zich
in de vlakte legeren."
»Dat het zoo zij !"
»De Meester des Levens heeft de belofte van mijn vader gehoord ;
zoo hij zijn woord niet nakomt, en zoo hij met een dubbele tong gesproken heeft, zal het vergoten bloed komen op zijn hoofd."
De Comanch sprak deze woorden op zulk een beslissenden toon, dat
de generaal er onwillekeurig van huiverde, daarop boog de Eenhoorn
voor de vergadering en trad de zaal uit, door zijne twee metgezellen gevolgd.
Zoodra zij op de Plazo terugkwamen stegen zij te paard en plaatten zich weder aan het hoofd hunner krijgslieden.
Een uurtje later hadden de Comanchen de stad weder ontruimd,
en lagen zij gekampeerd op twee snaphaanschoten afstands van de muren, aan den oever der rivier.
Het was na den afloop van dit onderhoud met den gouverneur van
Santa-Fé, dat de Eenhoorn het boschkamp was komen bezoeken, zoo
als wij reeds in een vorig hoofdstuk gezien hebben.
Intusschen, zoodra de Mexicaansche officieren na het vertrek van de
Comanchen, met den generaal alleen waren, kwam terstond hun
moed weder boven, en verweten zij hem de geringe waardigheid die
hij tegenover de Indianen getoond en vooral de belofte die hij hun
gedaan had.
De generaal hoorde hen bedaard aan, glimlachte even en antwoordde
hun op geheimzinnigen toon :
»De belofte die gij mij verwijt verbindt mij tot niets ; eer het morgen is zullen er zekere dingen gebeuren, die ons van de Comanchen
afhelpen, en ons ontslaan zullen om hun de gevangenen uit te leveren welke zij zoo brutaal hebben durven eischen."
Na deze geheimzinnige verklaring ging de vergadering uiteen. Santa-Fé keerde terug tot hare slaperige rust, en de bevolking dompelde
zich weder in die onbezorgde weelde die de Spaansche kreolen in
Nieuw-Mexico eigen is.

XI.
PSYCHOLOGIE.
Op ongeveer een halve mijl afstands van Santa-Fé, in eene kleine
bergholte verscholen, achter een dicht boschje, dat hen te gelijker-
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tijd onzichtbaar maakte, zaten drie mannen en eene vrouw bij een
klein vuur van bisonsmest, met smaak hun avondmaal te gebruiken
en samen te praten.
De drie mannen waren de zonen van den Roode-Ceder, de vrouw

was Ellen.
Het jeugdige, meisje was bleek en treurig, hare peinzende oogen
zweefden gedurig in 't rond met onzekere blikken ; zij luisterde maar
half naar hetgeen door hare broeders gesproken werd, en zou er zeker moeielijk rekenschap van hebben kunnen geven, want hare gedachten waren elders.
»Hum !" meesmuilde Sutter, »waar duiyel of de oude zoo lang
blijft ; hij heeft gezegd dat hij om vier uren op zijn laatst weder
hier zou zijn ; de zon is op het punt van onder te gaan en nog- is
hij niet terug."
»Bah !" riep Nathan, de schouders ophalende, »gij zijt toch niet
bang dat hem iets overkomen is ? De oude heeft bek en klauwen
om zich te verweren, en sedert zijne laatste ontmoeting met don
Miguel, die morgen te Santa-Fé zal worden doodgeschoten, is hij
zeer op zijne hoede."
»Het kan mij eigenlijk weinig schelen," antwoordde Sutter norsch,
»of mijn vader thuis is of niet, maar ik geloof dat wij wel zouden
doen om hier niet langer te wachten en ons liever naar het kamp
te begeven, waar onze tegenwoordigheid zonder twijfel noodig zal
zijn."

»Bah ! onze kameraden hebben niets met ons te maken," zei Shaw ;
»wij zijn hier goed, laten wij hier den nacht doorbrengen ; morgen
zullen wij zien ; als vader met zonsopgang nog niet terug is, kunnen wij wel naar het kamp gaan ; Harry en Dick zijn voldoende om
er de orde te bewaren, zoo lang wij afwezig zijn."
»Wel ingezien, heeft Shaw gelijk," zei Nathan, »vader is soms
zoo raar, dat hij ons kwalijk zou nemen als wij niet op hem gewacht hadden, de oude doet nooit iets op een lossen voet ; daar hij
ons gelastte dat wij hier moesten blijven, heeft hij er zonder twijfel
zijne goede redenen voor."
»Laten we dan blijven," zei Sutter onbezorgd ; »ik verlang het
zelfs, wij hebben het vuur maar een weinig aan te houden, zoo dat
het gedurende den nacht niet uitgaat ; voor het overige kan een van
ons blijven waken terwijl de anderen slapen."
»Dat is dus afgesproken," zei Nathan ; »zoo de oude dan komt
terwijl wij slapen, kan hij zien dat wij op hem gewacht hebben."
De drie broeders stonden op, Sutter en Nathan verzamelden een
voorraad droge takken om het vuur te onderhouden, terwijl Shaw
uit eenige saamgevlochten rijzen voor zijne zuster eene soort van
afdak maakte om den nacht onder door te brengen.
De twee oudste broeders strekten de voeten bij het vuur, wikkelden zich in hunne dekens en sliepen weldra in, na Shaw vooraf

DE GIDS DER PRAIRIEN,

201

te hebben aanbevolen om goed de wacht te houden, niet alleen
tegen de wilde beesten, maar ook om hen terstond te waarschuwen
ingeval de oude terugkwam.
Shaw na het vuur te hebben aangestoken, vlijde zich neer onder
een dennenboom, liet het hoofd op de borst hangen en verzonk in
eene diepe en treurige mijmering.
De arme knaap, hij was nauwelijks twintig jaar, was een zonderling samenstel van goede en kwade hoedanigheden ; in de wildernis groot gebracht, was hij opgegroeid als een ongesnoeide boom,
die wijd en zijd zijne krachtige volsappige ranken uitbreidt, zonder
dat zijn natuurlijk instinct, hoe het ook wezen mocht, in iets
was te keer gegaan; onbekend met recht of onrecht, had hij het
gedrag van den ouden Squatter niet kunnen beoordeelen, noch inzien hoe het leven dat hij leidde met de wetten eener geregelde
maatschappij in strijd was. Gewoon om alles wat hij vond en hem
beviel als zijn eigendom te beschouwen, en zich steeds door zijne
indrukken en grillen latende leiden, zonder een anderen teugel te
kennen dan zijns vaders eigendunkelijken wil, was het karakter van
dit jonge mensch evenzeer openhartig als achterhoudend, edelmoedig
als geldgierig, zachtzinnig als wreed, in een woord bezat hij al het
rijp en groen zijner natuurlijke deugden en gebreken ; inzonderheid
echter was hij een man van gevoel, zeer prikkelbaar, en altoos gereed om op den eersten indruk te handelen. Met een groot, ofschoon ruw verstand begaafd, stoutmoedig in den hoogsten graad
en zeer vlug van bevatting, zou hij in een anderen kring of onder
andere omstandigheden geplaatst, zonder twijfel een voortreffelijk
mensch zijn geworden.
Zijne zuster Ellen was de eenige in zijne familie voor welke hij
sympathie gevoelde, ofschoon zij tegen wil en dank zeker overwicht
op hem bezat en hij haar niet zonder zekere mate van wantrouwen
zijne jeugdige geheimen mededeelde, geheimen die sedert eenigen
tijd voor hem meer belang hadden gekregen dan hij zelf vermoedde,
en die zijne zuster met haar aangeboren vrouwelijk verstand reeds
had weten te raden.
Shaw zat te denken of liever te droomen, wij hebben het reeds
gezegd.
De onbeteugelde aard van den jongen wildenman kampte te vergeefs tegen eene onbekende macht, die eensklaps in zijn boezem
was opgerezen, hem overmeesterd had en tegen wil en dank als geketend hield.
Hij was verliefd ! Verliefd zonder zelfs de beteekenis te verstaan
van dat woord liefde, waarin op deze wereld bijna alle menschelijke
vreugd en lijden begrepen is.
Vruchteloos zocht hij zijne gewaarwordingen te doorgronden, geen
enkele lichtstraal kwam er op in zijn brein of verhelderde de duisternis van zijn hart.
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Hij beminde zonder doel en zonder hoop, blindelings gehoorzaam
aan de goddelijke wet die zelfs den meest verwilderde noopt om eene
gezellin te zoeken.
De mensch is overal dezelfde ; in welken kring ook geplaatst,
komt er voor hem een °ogenblik dat hem zijne eenzaamheid te benauwd wordt, en zijn hart tegen wil en dank behoefte heeft om
te beminnen ; in een woord, aan het gezelschap eener vrouw.
Shaw dacht aan dona Clara! Hij beminde, maar op zijne manier,
met die hartstochtelijke hevigheid, die zijne onbeschaafde natuur medebracht.
Zoo vaak hij het meisje zag, was hij als buiten zich zelven ent
wist niet meer wat hij deed of dacht ; zijn gevoel te beredeneeren kwam nooit in hem op en zou voor hem eene onmogelijkheid
zijn geweest, en toch verviel hij soms in stille maar vreeselijke
razernijen, als hij zich verbeeldde dat dona Clara — die nauwelijks wist dat er een Shaw in de wereld was — wanneer zij hem
kende voor hem waarschijnlijk niets dan afschuw en verachting zou
gevoelen.
In zulke bittere mijmeringen zat hij verzonken, toen hem op eens
eene hand op den schouder werd gelegd.
Hij keek om.
Ellen stond voor hem, slank en onbeweeglijk, in haar nachtgewaad gelijk aan de witte vrouwen der Duitsche legende, in het
donkere bosch van een middeleeuwsch ridderslot.
De jongman hief het hoofd op en staarde zijne zuster aan met
een vragenden blik.
»Slaapt gij niet, Ellen?" vroeg hij haar. »Waarom neemt gij niet
liever eenige uren rust, die gij zoo noodig hebt?"
»Neen broeder," antwoordde zij met eene zachte welluidende stem,

»mijn hart is treurig."
»Wat schort u, Ellen?"
»Mijn hart is treurig, zeg ik u, broeder," herhaalde zij ; »ik
zoek den slaap te vergeefs, hij is mij reeds verre ontvloden."
»Zuster, vertel mij wat u zoo treurig maakt, misschien zal ik
het verdriet kunnen verzachten dat u verteert."
»Kunt gij nog niet gissen wat mij doet lijden, broeder?"
»Ik begrijp u niet."
Zij zag hem aan met een blik die hem onwillekeurig de oogen
deed neerslaan.
»Neen, gij begrijpt mij maar al te goed, Shaw," riep zij met
een zucht, »gij zijt misschien hartelijk blij over het ongeluk van
haar die gij moest beschermen."
De jongman werd vuurrood.
»Wat kan ik er tegen doen ?" prevelde hij aarzelend.
»Alles, zoo het u maar recht ernst was," riep zij met nadruk.
»Neen," antwoordde Shaw moedeloos het hoofd schuddende ; »de

Ellen stond voor hem, slank en onbeweeglijk, bladz.
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'persoon die gij bedoelt is de gevangene van den oude, ik kan toch
:,:et vechten tegen mijn vader."
Zij glimlachte met verontwaardiging.
- »Gij zoekt vruchteloos uwe gedachten voor mij te verbergen, die
ik zeer goed raden kan," zeide zij scherp : »ik lees in uw hart als
in een open boek ; uwe droefheid is geveinsd, gij verheugt u inwendig daar gij u verbeeldt, dat gij voortaan altijd bij dona Clara
zult zijn."
»Ik!" riep hij uit, bevend van kwaadheid.
»Ja, gij ! Gij ziet in hare gevangenschap een middel om haar te
kunnen naderen ; uw baatzuchtig hart voelt zich heimelijk gestreeld
door deze hoop."
»Gij oordeelt zeer hard over mij, zuster ; God is mijn getuige
dat ik haar oogenblikkelijk de vrijheid zou teruggeven, als ik
slechts kon."
»Gij kunt wel, als gij maar wilt."
»Neen, het is onmogelijk ; mijn vader bewaakt zijne gevangene
veel te zorgvuldig."
»Hij zal u toch wel niet verdenken, en u zeker ongehinderd bij
haar laten komen."
»Misschien : maar wat gij mij vraagt is onmogelijk."
»Omdat gij het niet wilt, Shaw ; geloof mij, gij weet niets van de
vrouwen ; als wij een man niet beminnen, is het allermeest omdat
hij geen moed bezit ; geen vrouw zal ooit een man beminnen dan in
zoover hij zich voor haar weet op te offeren ; zij haten de lafhartigen."
»Maar hoe zal ik haar redden ?"
»Hoe gij dona Clara zult redden !" antwoordde Ellen, »dat moet
gij zelf weten, Shaw."
»Geef mij ten minste eenigen raad, om mij uit de moeielijke
positie te helpen daar ik mij in bevind."
»In zulk een ernstige zaak moet uw eigen hart u den weg wijzen,
dat is de eenige gids dien gij moet raadplegen."
»Maar de oude ?" riep Shaw aarzelend.
»Onze vader kan uwe handelingen niet nagaan : ik zal wel zorgen
dat hij er niets van merkt."
»Goed," zeide de jongman half overreed ; »maar ik weet nog niet
waar het meisje verborgen is."
»Dat zal ik u zeggen, zoo gij mij zweert alles te zullen wagen
om haar te redden."
Er volgde een poos stilte.
»Ik zweer u, Ellen, dat ik u zal gehoorzamen : als het mij niet
gelukt het meisje op te lichten, zal ik ten minste alles beproeven
wat ik weet of vermag om het te doen ; spreek dus onbevreesd, en
zeg mij waar zij is."
»Dona Clara is in de Rancho del Coyote opgesloten, onder toezicht
van Andres de Garote."
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»Aha!" riep de jongman half in zich zelven, »ik dacht niet dat
zij zoo dicht bij ons was."
»Zult gij haar redden ?"
»Ik zal althans mijn best doen om haar aan de macht van haar
bewaker te ontrukken."
»Goed," zeide Ellen, »nu herken ik u weder als mijn broeder.
Verlies geen tijd, de afwezigheid van mijn vader begint mij ongerust te maken; misschien houdt hij zich op dit oogenblik onledig
om zijn gevangene een zekerder verblijf te bezorgen."
»Uw idee is uitmuntend, zuster: maar wie weet of het niet reeds
te laat is om den oude zijn begeerlijken buit te ontkapen!"
»Wanneer denkt gij te vertrekken?"
»Dadelijk ; ik heb geen oogenblik te verliezen • als de oude terugkwam zou ik genoodzaakt zijn om hier te blijven; maar wie zal
intusschen mijne slapende broeders bewaken?"
»Ik," antwoordde zij vastberaden.
»Waarom stelt gij toch zooveel belang in dat meisje, zuster, daar
gij haar immers niet kent ?" vroeg de jongman nieuwsgierig.
»Zij is eene ongelukkige vrouw : is dat geen reden genoeg?"
»Misschien !" riep Shaw weifelend.
»Broeder," mompelde Ellen, »kunt gij dan in uw eigen hart de
reden niet vinden voor mijn gedrag jegens dat vreemde meisje?"
De jonge Squatter beefde bij deze vraag.
»'t Is waar!" riep hij forsch: »vergeef mij, zuster, ik ben een dwaas,
maar ik heb u lief en zou alles voor u doen, omdat gij mij beter
kent dan ik zelf."
Thans schielijk. opstaande, viel hij zijne zuster om den hals en
kuste haar vaarwel, nam zijne buks en verwijderde zich snel in de
richting van Santa-Fé.
Ellen staarde hem na met betraande blikken en een beklemd
hart.
Toen hij in de duisternis verdwenen en het gedruisch zijner stappen in de verte was weggestorven, zonk zij twijfelmoedig op den
grond neder, schudde treurig het hoofd, en prevelde zacht in zich
zelven :
»Zou hij slagen ?"

XII.
LIST TEGEN LIST.
De Roode-Ceder zuchtte niet lang onder den bitteren hoon dien
hij in de rancho del Coyote ontvangen had.
Zijn hoogmoed, zijne gramschap, maar vooral zijne wraakzucht
gaven hem den moed terug, en eenige minuten na het vertrek van
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don Pablo de Zarate, had de Squatter reeds al zijne vermetelheid en
koelbloedigheid weder gevonden.
»Gij ziet het, senor padre," zeide hij, zich tot FrayAmbrosio wendende, »onze plannen zijn aan onze vijanden bekend ; wij moeten
ons dus haasten, zoo wij ons hier niet willen zien overrompelen door
hen die wij zoo veel belang hebben te ontwijken. Morgen avond op
zijn allerlangst, ja misschien reeds vroeger zullen wij vertrekken ; ga
gij hier niet van daan voor dat ik terugkom. Uw gezicht is te Santa-Fé te goed bekend, dan dat gij u zonder opzien te baren in de

straten zoudt kunnen vertoonen."
»Hum!" pruttelde de monnik, »die duivel, dien ik dacht dat dood
was, is een ruwe tegenstander ; gelukkig zullen wij weldra niets meer
van zijn vader te vreezen hebben, anders weet ik niet hoe wij ons
uit het gedrang zouden redden."
»Al is de zoon ons ontsnapt," riep de Roode-Ceder met een boosaardigen grijns, »staat het met den vader gelukkig anders, wees daar
gerust op, don Miguel zal ons verder geen moeite veroorzaken."
»Ik hoop het van harte, Canario ! want het is een gevaarlijke welberekende kerel ; maar ik wil u wel bekennen dat ik niet volkomen
gerust zal zijn voor dat ik hem door de kogels van het executiepeloton heb zien vallen."
»Daar zult gij niet lang op behoeven te wachten ; generaal Ventura heeft mij gelast om het regiment dragonders dat hij verwacht,
te gemoet te gaan en hun den weg te wijzen, zoo dat zij met versnelden marsch, mogelijk dezen avond nog in de stad kunnen zijn.
Zoodra de gouverneur over een genoegzame macht kan beschikken,
zal hij van den kant der bevolking geen opstand meer te duchten

hebben en dadelijk bevel geven om de gevangenen te executeeren."
»God geve het!" bromde de monnik. »Ach !" vervolgde hij met
een zucht, »hoe jammer dat de meesten onzer handlangers ons verlaten hebben ! wij zouden anders nu reeds aan de goudmijn zijn en
buiten het bereik onzer vijanden."
»Geduld, senor padre ; alles komt misschien beter uit dan gij denkt ;
laat dat maar aan mij over," zei de Squatter. »Andres !" vervolgde
hij tegen den kastelein, »geef mij mijn paard."
»Vertrekt gij dan dadelijk ?"
»Ja, ik beveel u op nieuw aan om goed op de gevangene te passen."
De monnik haalde de schouders op.
»Onze zaken zijn in deze oogenblikken al ingewikkeld genoeg, waarom moeten wij ons bovendien nog met eene vrouw belasten ?"
De Squatter fronste de wenkbrauwen.
»Dat is mijn zaak," riep hij op beslissenden toon, »houd dus uwe
domme bedenkingen maar voor u zelven, con mil diablos! Ik weet
wat ik doe. Die vrouw zal misschien naderhand ons behoud zijn."
Thans in den zadel springende, reed de Roode-Ceder in galop uit
Santa-Fé.
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»Hm!" bromde Andres toen hij hem zag wegrijden, »de duivel
ziet hem de oogen uit! Ofschoon ik hem sinds lange jaren ken, heb
ik hem nog nooit zoo woest gezien ; waar zal dit alles op uit loopen ?"
Zonder verdere aanmerkingen te maken, herstelde hij inde rancho
zoo veel mogelijk de wanorde door den kort geleden strijd veroorzaakt ; vervolgens, toen alles op zijn plaats stond, wierp hij een blik
om zich heen.
De monnik zat met de beide ellebogen op tafel, met een cigarette
in den mond, en dronk met kleine teugjes het overschot van den
brandewijn die nog in de flesch was, zonder twijfel om zich te troosten over de hatelijke navajada daar don Pablo hem mede begiftigd had.
»Wel senor padro," zei de ranchero met eene vleiende stem, »weet
gij wel dat het nauwelijks vijf ure is?"
»Denkt gij dat ?" antwoordde de monnik om toch iets te zeggen.
»ik weet het zeker."
»Ach !"
»Valt u de tijd niet lang ?"
»Verschrikkelijk."
»Zoo gij wilt, kunt gij dien gemakkelijk bekorten."
»Op welke manier?"
»0 ! mijn hemel t hiermede bijvoorbeeld
En Andres haalde uit een zijner laarzen een oud spel kaarten te
voorschijn, dat hij met zekeren zwier op de tafel smeet.
»Ha 1 een goed idee," riep de monnik, die het met begeerige oogen
aankeek: »willen wij een partijtje monté ?"
»Tot uwe orders."
»Don Andres, gij zijt een man die mij lijkt. Om hoeveel zullen
wij spelen?"
»Te duivel ja ! dat 's waar ook, wij dienen wel om het een of
ander te spelen," meesmuilde de ranchero terwijl hij zich achter het
oor krabde.
»Om zoo weinig mogelijk, 't is alleen maar om het spel te animeeren."
»Hm! maar men moet het toch hebben."
»Laat u dit niet verontrusten; als gij wilt, zal ik u een schikking
voorstellen."
»Ga uw gang, senor padro, gij zijt een man van groot verstand,
gij kunt geen andere dan goede ideën hebben."
De monnik voelde zich zeer gestreeld door dit liollebollige kompliment.
»Zie hier : zoo gij wilt, zullen wij spelen om ons aandeel aan de
gouden staven die wij met den Roode-Ceder gaan opsporen."
»Top !" zei de ranchero met geestdrift.
»Komaan 1" riep de monnik, terwijl hij uit zijn zak mede een spel
kaarten te voorschijn bracht, niet minder smerig dan die van zijn
kameraad, »zoo kunnen wij ten minste een uurtje bezig zijn."
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»Ei! hebt gij ook kaarten bij u?" riep de ranchero.
»Ja. en geheel nieuwe, zooals gij ziet."
Andres boog, als ware hij volkomen overtuigd.
»Zullen wij beginnen ?"
»Ik ben tot uwe orders"
De partij nam terstond een aanvang, en weldra waren beiden geheel verdiept in de berekeningen van seis de copas (harten-zes), as
de bas/os (klaveren-aas), dos de oro (ruiten-twee) en cualro d'espadas
schoppen-vier).
De monnik, die thans niet behoefde te veinzen, daar de man met
wien hij hier in gezelschap was, hem zeer goed kende, gaf zich
met hartstochtelijke drift aan het spel over.
In Mexico, even als in gansch Spaansch-Amerika, luidt met zonsondergang de Angelus. In deze streken, waar geen schemering
bestaat, volgt de nacht zonder merkbare tusschenruimte terstond.
op den dag, zoodat het bij den laatsten slag der avondklok volkomen donker was.
Nauwelijks had de Angelus uitgegalmd, of als bij onderlinge afspraak, hield ook het spel op en wierpen de beide dobbelaars de
kaarten op tafel.
Ofschoon Andres Garote uitgeleerd was in allerlei guitenstreken,
en onder zijn spel met den monnik al zijne kunst wist te pas te
brengen, had hij echter in Fray Ambrosio zulk een bekwamen
tegenspeler gevonden, dat beiden, na een strijd van bijna drie uren,
nog even ver waren als toen zij pas begonnen.
Intusschen had de monnik met zijne komst in de ranchero een
doel beoogd, dat de Roode-Ceder wel verre was van te vermoeden.
Fray Ambrosio zat met de ellebogen op de tafel geleund en het
lijf voorovergebogen, achteloos met de kaarten te spelen, die hij
gedurig verschiffelde, toen hij den ranchero op eens met een doordringenden blik aankeek en hem vroeg :
»Willen wij samen een poosje praten, Andres?"
»Gaarne!" antwoordde de ranchero, die juist op was gestaan,
maar zich nu op zijn stoel liet terug vallen.
Een heimelijk voorgevoel deed Andres Garote terstond gissen dat
de monnik hem een gewichtig voorstel had te doen.
Zoo hadden deze twee mannen, door het werktuigelijk instinct
dat schelmen ten aanzien van sommige zaken bezielt, elkanders gedachten oocrenblikkelijk geraden.
Frau Ambrusio verbeet zich de lippen : het vlugge begrip van den
gambusino joeg hem schrik aan.
Intusschen vestigde Andres zulk een naïef onnoozelen blik op den
monnik, dat deze zich ondanks zich zelven tot vertrouwelijkheid liet
wegslepen.
»Senor don Andres," begon hij met eene zachte vleiende stem, »wat
is het toch een geluk dat uw arme broeder mij bij zijn sterven het
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geheim van die rijke goudmijn heeft medegedeeld, dat hij zelfs voor
n zoo zorgvuldig verborgen had gehouden ?"
»Inderdaad," antwoordde Andres, min of meer verbleekend, »dat
is zeer gelukkig, senor padre ; wat mij althans betreft, ik wensch er
mij alle dagen geluk mede."
»Niet waar?" hervatte de monnik, »want zonder dat zou dit onmetelijk fortuin voor u, en misschien voor de heele wereld voor altijd
verloren zijn gegaan."
»Ik schrik als ik er aan denk."
»Welnu ! maar op dit oogenblik bekruipt mij een vreeselijke angst."
»Welke, senor padre?"
»Wel, dat wij ons vertrek te lang hebben uitgesteld, zoodat sommige van die Europeesche vagebonden, daar wij zoo straks van spraken, onze placer kunnen ontdekt hebben. Die schelmen bezitten een
bijzonder fijnen neus om goud te vinden."
»Carai ! senor padre," riep Andres terwijl hij niet geveinsde ongerustheid met de vuist op de tafel sloeg, daar hij wel wist dat hetgeen
de monnik zeide slechts een behendige zet was om nader tot zijn
doel te komen ; »het zou waarlijk zijn om gek van te worden ; zulk
eene schoone zaak en die tot hiertoe zoo goed overlegd was?"
»Dat is waar," bevestigde Fray Ambrosio, »ik zou het mij nooit kunnen getroosten."
»Demonios! heb ik er niet even groot belang bij als gij, senor padre ?"
riep de gambusino met meesterlijk aangewende pathos; »zoo als gij
weet, heb ik door een samenloop van ongelukkige speculatiën mijn
fortuin verloren, dat ik nu door een enkelen slag hoopte te herstellen."
Bij deze woorden had Fray Ambrosio onbeschrijfelijk veel moeite
om zijn lach te bedwingen, daar iedereen wist dat senor don Andres
Garote niets meer dan een lepero (lazzarone) was, die in zake van
fortuin nooit een cuartillo i) erfelijk eigendom bezeten had ; terwijl
hij zijn geheele leven niets dan een fortuinzoeker geweest was en de
ongelukkige speculatiën waarover hij zich beklaagde niets anders
waren, dan zijn noodlottige zucht voor het banko-spel, dat hem onlangs van een twintig duizend piasters had afgeholpen, die hij de
hemel weet hoe of waarmede verworven had. Maar senor don Andres was met dat al een man van ongewonen moed, en begaafd met
een doordringend en vruchtbaar verstand ; een man, dien de kansen
en gevaren van een wisselvallig leven, dat hij grootendeels in de
prairiën had moeten doorbrengen, bovenmate hadden geoefend, zoodat hij met al de listen en lagen zoowel der Indianen als der blanke
jagers en gambusinos volkomen bekend was. Om deze en nog vele
andere redenen was Andres Garote een uitmuntende kameraad voor
Fray Ambrosio, die op zijne beurt menig verlies met de monté te
vereffenen had ; ook hij liet zich veel voorstaan op hetgeen hij zijn
i) De cuartillo is 1/4 reaal, gelijkstaande met 7 1/2 cents Ned.
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waardigen vriend en compagnon gewoon was als de onverdiende slagen van een wispelturig fortuin voor te stellen.
»Maar," hervatte hij na een poosje te hebben nagedacht, »gesteld
eens dat onze goudmijn nog ongeschonden en door niemand ontdekt
is, dan hebben wij in ieder geval een langen marsch te maken eer
wij er zijn."
»Ja," zei de gambusino geslepen, »daarbij is de weg moeielijk en
met duizend gevaren als bezaaid."
»Men dient te marcheeren met de kin over den schouder en de vinger aan den trekker."
»En schier onophoudelijk te vechten, hetzij tegen de wilde dieren
of tegen de Indianen."
»Inderdaad, denkt gij ook niet, dat op zulk een langen tocht, die
vrouw die de Roode-Ceder heeft opgelicht, ons zeer zal belemmeren?"
»Geweldig," mompelde Andres met een verstandhoudenden blik.
»Niet waar ?"
»Ik zeg u ronduit mijn gevoelen, senor padre."
»Wat is er tegen te doen ?"
»Dat weet de duivel ! Dat is moeielijk te zeggen."
»Wij kunnen intusschen ons hoofd niet wagen voor die ongelukkige vrouw, of om harentwil gevaar loopen van door de Indianen te
worden om hals gebracht."
»Zeer waar."
»Is zij hier ?"
»Ja," zei de ranchero, met zijn vinger naar eene deur wijzende,

»daar, in die kamer."
»Hum !"
»Wat zegt gij?"
»Niets."
»Zouden wij niet kunnen
»Wat?"
»'t Is misschien te moeielijk," zei Andres met geveinsde aarzeling.
»Verklaar u nader."
De gambusino scheen gereed om door te tasten.
»Als wij haar eens naar hare familie terugzonden ?" zeide hij.
»Daar heb ik reeds over gedacht."
»Niet waar?"
»Maar dat zou zeer behendig moeten geschieden."
»Ja, en wij konden hare vrienden een behoorlijk losgeld laten betalen."
»Dat heb ik juist willen zeggen."
Er volgde een poos stilte.
Zonder twijfel waren deze twee personen bekwaam om elkander te
verstaan.
»Maar," hervatte de monnik, »wie zal zich met zulk eene delicate
boodschap belasten ?"
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»Ik, con mail diablos!" riep de ranchero, wiens oogen reeds fonkelden van genoegen bij het vooruitzicht op den rijken losprijs dien
hij vragen zou.
»Maar, als de Roode-Ceder er eens achter kwam," merkte de monnik aan, »dat wij zijne gevangene hebben teruggegeven ?"
»Wie zou hem dat zeggen ?"
»Ik voorzeker niet."
»En ik evenmin."
»Op zijn best genomen, zal het meisje ontvlucht heeten te zijn."
»Doodeenvoudig."
»Dat is afgesproken."
»Bepaald afgesproken."
»Laten wij dan geen tijd verliezen. Hebt gij een paard ?"
»Ik heb er twee."
»Bravo ! Gij zet dona Clara op het eene, en gij zelf neemt het
andere."
»En rijd er regelrecht mede naar de hacienda del Noria."
»Zoo moet het gaan ; don Pablo zal opgetogen zijn als hij zijne
zuster terugvindt, die hij niet hoopte ooit weder te zien, en hij
zal niet weigeren om voor hare bevrijding eene goede som te betalen."
»Alles is opperbest ; op die manier zullen wij zonder bezwaar de
placer bereiken, daar onze troep dan alleen uit mannen bestaat."
»Zeer juist geredeneerd."
Andres Garote stond op met een glimlach, die den monnik vrij
wat te denken zou hebben gegeven, als hij dien gezien had, maar
deze wreef zich op dit oogenblik vergenoegd de handen en mompelde
met groote zelfvoldoening binnensmonds :
»Thans, vriendje, heb ik je beet 1"
Welke heimelijke gedachten bezielden toch deze beide mannen die
elkander wederzijds meenden te bedriegen ?
Zij alleen hadden het u kunnen zeggen.
De gambusino trad naar de deur der kamer waar dona Clara opgesloten zat, en stak den sleutel in het slot.
Op dit oogenblik klonken er twee forsche slagen op de voordeur der
rancho, die sedert het vertrek van den Roode-Ceder zorgvuldig was
afgegrendeld.
De beide mannen ontroerden.
»Moet ik open doen ?" vroeg Andres.
»Ja," antwoordde de monnik ; »door aarzelen of weigeren zouden
wij ons verdacht maken ; in onze positie moeten wij in alles
voorzien."
De ranchero ging de deur openen, waarop gedurig harder gebombardeerd werd, alsof men haar aan stukken wilde rammeien.
Er trad een man binnen.
Die man wierp een bespiedenden blik in het rond, daarop nam hij
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zijn hoed af en boog. De twee bondgenooten wisselden een blik van
verslagenheid, daar zij hem herkenden.
De binnenkomende was niemand anders dan Shaw, de derde zoon
van den Roode-Ceder.
»Ik stoor u, geloof ik, mijne heeren," zei de jongman met een spotachtigen lach.
»In het minst niet," antwoordde Andres, »integendeel, het doet ons
genoegen u te zien."
»Dank u," zei de jongman en liet zich op een stoel vallen.
»Gij komt wel laat te Santa-Fé," merkte de monnik aan.
»Inderdaad," antwoordde Shaw min of meer verlegen, »ik zoek
naar mijn vader en dacht hem hier te zullen vinden."
»Een paar uren geleden is hij nog hier geweest, maar hij was
verplicht om ons te verlaten."
»Ah !"
Deze uitroep was bij den jongman veeleer een gevolg van de noodzakelijkheid om toch iets te antwoorden, dan van belangstelling in
het bericht dat hem gegeven werd ; blijkbaar had hij gansch andere
bedoelingen ; doch Fray Ambrosio deed alsof hij er niets van merkte
en ging voort :
»Ja, het schijnt dat zijne excellentie de gouverneur uw vader gelast heeft om het regiment te gemoet te gaan, dat tot versterking
van het garnizoen verwacht wordt, en er den aanmarsch van te bespoedigen."
»Dat is waar, ik dacht er niet om."
Na deze weinige woorden gesproken te hebben, viel de jongman
in zijne gewone stilzwijgendheid terug.
De monnik en de gambusino begrepen niets van het gedrag van
den Amerikaan, en verloren zich in allerlei gissingen nopens de redenen die hem naar de rancho hadden gevoerd ; zij begrepen van
zelf dat hetgeen hij hun aangaande zijn vader gevraagd "had niets
meer was dan een voorwendsel, een middel om op gang te komen,
terwijl een of ander gewichtige drangreden, die hij hen niet wilde
of durfde zeggen, hem herwaarts had gebracht.
Van zijn kant had de jongman, bij zijne komst in de rancho del
Coyote, waar hij wist dat dona Clara gevangen gezet was, gedacht
er alleen Andres te ontmoeten, met wien hij hoopte de zaak, ten
minste op de eene of andere wijs te zullen afdoen, en zoo zijn doel
te bereiken. De mede aanwezigheid van den monnik wierp al zijne
plannen in duigen.
Intusschen drong de tijd, hij moest partij kiezen, en vooral zich
de toevallige afwezigheid van den Roode-Ceder ten nutte maken, die
hem althans eene niet licht te hervinden gelegenheid aanbood.
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XII I.
STORMACHTIGE BESPREKINGEN.
Shaw was niet schroomvallig, wij hebben dit zoo ik meen reeds
gezegd : het tegengestelde uiterste kon hem veeleer verweten wor
den ; wanneer zijn besluit vast stond, was hij de man niet om van
koers te veranderen, om welke reden ook.
Zijn aarzeling duurde derhalve niet lang.
In eens stond hij op en de kolf van zijn geweer met kracht op
den grond zettende, keek hij de beide mannen stout in 't gezicht en
zeide met eene forsche stem :
»Laten wij rond te werk gaan, mijne verschijning op dit late uur
verwondert u, niet waar ? en gij vraagt u zelven niet zonder reden
waarom ik hier kom en waartoe."
»Mijnheer " begon de monnik met zekere aarzeling, die de
taal van den jongman zeer natuurlijk veroorzaakt had.
»Met uw verlof," riep Shaw, hem in de rede vallende ; »het
doel van mijne komst, dat gij wel zoudt willen zoeken maar nooit
vinden zult, zal ik u zeggen : Ik kom om dona Clara te bevrijden."
»Is dat mogelijk!" riepen de beide mannen verbaasd.
»Het is zoo," hervatte Shaw. »Of het met of tegen uw zin is, kan
mij weinig schelen ; ik ben tegen u beiden opgewassen, dat weet gij,
en niemand zal mij hier beletten om te doen wat ik besloten heb.
het meisje aan haar vader terug te geven."
»Wat ! kan dat waar zijn ?" riep Fray Ambrosio.

»Ja !" zei Shaw met drift. »Geloof mij toch en denk aan geen nutteloozen tegenstand, want ik heb mij voorgenomen om u neer te leggen, als het wezen moet."
»Maar wij willen u niet . .."
»Wees gewaarschuwd I" viel hem de jonge Squatter met een dreigende stem en gefronste wenkbrauwen in de rede : »ik ga hier niet
anders vandaan dan verzeld van haar die ik wil redden."
»Mijnheer," riep de monnik, op een gezagvoerenden toon, die den
jeugdigen wildeman een oogenblik in bedwang hield, »twee woordjes
opheldering als 't u belieft."
»Gauw dan wat," antwoordde hij, »want ik zeg u dat mijn geduld
ten einde loopt."
»Ik heb geen plan om u lang bezig te houden. Gij komt hier, zegt
gij, om dona Clara te bevrijden ?"
»Ja," antwoordde hij ongeduldig, »en zoo gij er u tegen verzetten
wilt .
»Met uw verlof," viel de monnik hem in de rede, »zulk een plan
van uwen kant komt ons zeer zonderling voor." f
»Waarom?" riep de jongman, het hoofd trotsch opheffende.
-
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»Waarom?" herhaalde de monnik bedaard, »omdat gij de zoon
van den Roode-Ceder zijt, en het dus vreemd klinkt . . . ."
»Geen woord verder !" riep Shaw onstuimig, »wilt gijmij het meisje
overgeven of niet?"
»Ik wil eerst weten wat gij er mede doen zult."
»Wat gaat ti dat aan?"
»Meer dan gij denkt. Sedert dat meisje gevangen is heb ik mij

zelven, niet tot haar voogd, dat verbiedt mij het kleed dat ik draag,
maar tot haar beschermer gesteld, en in deze hoedanigheid heb ik
het recht u te vragen, om welke reden de zoon van den man die
baar met geweld aan hare familie ontrukte, haar zoo stout komt opeischen ; wat is uwe bedoeling met deze daad ?"
De jongman had deze woorden met klimmend ongeduld aangehoord, en scheen telkens op het punt van in woede uit te barsten.
Toen de monnik zweeg, zag hij hem een poos verwilderd aan, sprong
naar hem toe, trok een paar pistolen uit zijn gordel en zette hem die
op de borst, roet den uitroep:
»Geef mij dona Clara over! of gij sterft."
Fray Ambrosio had al de bewegingen van Shaw nauwlettend in
't oog gehouden en toen deze hem den tromp zijner pistolen op de
borst zette, rukte de monnik °ogenblikkelijk zijne eigene pistolen te
voorschijn en zette die op de borst van zijn tegenstander.
Er volgde een °ogenblik van gespannen verwachting en angst; de
beide mannen stonden onbewegelijk gezicht aan gezicht, met hijgenden adem, fonkelenden blik en den vinger aan den trekker, terwijl
het koude zweet hun op het voorhoofd parelde.
Andres Garote staarde, met een sardonischen glimlach op de lippen en met op de borst gekruiste armen, tegen een tafel geleund,
naar dit bange tooneel, dat voor hem bijzonder aantrekkelijk scheen.
Op eens werd de deur, die sedert de komst van Shaw niet weder
gesloten was, zachtjes geopend en trad er een man binnen.
Die man was pater Seraphin.
Met een oogopslag had hij den stand der zaken opgemerkt, en
wierp hij zich stoutmoedig tusschen de twee vijanden, die hij met een gebiedenden wenk uit elkander dreef, doch zonder een woord te spreken.
De beide mannen deinsden terstond terug en lieten de wapens
zakken, maar bleven elkander nog altijd dreigen met woeste blikken.
»Wat is dat!" zei de missionaris met eene diepe stem ; »kom ik
hier juist in tijds, mijne heeren, om een dubbelen moord te verhoeden ? In den naam van God, bergt uwe doodelijke wapenen en staat
niet langer tegen elkander over, als twee wilde dieren die op het
punt zijn elkander te verscheuren."
»Verwijder u, vader, gij hebt hier niets te maken," antwoordde de
jonge Squatter met een verwilderden blik op pater Seraphin ; »laat
mij met dezen man handelen naar hetgeen hij verdient, zijn leven

behoort aan mij."

214

DE GIDS DER PRAIRIEN.

»Jongman," hernam de priester, »het leven van den monnik behoort alleen aan God : Hij alleen heeft het recht om het hem te ontnemen ; berg uwe wapens, zeg ik u nogmaals ;" zich nu tot Fray Ambrosio keerende, vervolgde hij met eene nadrukkelijke stem : gij,
die het kleed onteert dat gij draagt, werp deze pistolen weg, die uwe
handen schandvlekken, een altaardienaar voegt geen ander wapen
dan het Evangelie."
De monnik maakte een eerbiedige buiging, stak Zijne pistolen weg
en zeide met eene zachte zalvende stem:
»Vader, ik heb mijn leven slechts willen verdedigen tegen dezen
dwaas, die mij aanviel. God is mijn getuige, dat ik van de geweldige middelen afkeerig ben, die in dit land maar al te veel gebruikt
worden. Maar deze man is mij in dit huis komen bedreigen ; hij zocht
ons te dwingen om aan hem een ongelukkig meisje af te staan, dat
deze caballero (hier wees hij naar den gambusino) en ik hem niet
hebben willen uitleveren."
Andres Garote bevestigde de verklaring van den monnik met een
hoofdknik
»Dat meisje !" riep Shaw, »wilde ik uit uwe handen redden, om
het aan haar vader terug te geven."
»Van wie spreekt gij, vriend," vroeg de zendeling wien het hart
klopte van heimelijk voorgevoel.
»Van wie zou ik anders spreken," antwoordde de Amerikaan,
»dan van dona Clara de Zarate, die deze schelmen hier met geweld
gevangen houden."
»Wat zegt gij ? is dat mogelijk !" riep pater Seraphin ten hoogste
verwonderd : »zou dona Clara zich hier bevinden ?"
»Vraag het aan deze lieden," antwoordde Shaw barsch met zijn
geweer op den grond stampende.
»Is het werkelijk zoo ?" vroeg de priester.
»Het is waar," zei de monnik.
Vader Seraphin fronste de wenkbrauwen en op zijn bleeke voorhoofd verspreidde zich een koortsachtig rood.
»Mijnheer," sprak hij met eene stem trillend van verontwaardiging, »in den naam van dien God dien gij eert en wiens altaar gij
dient, vorder ik van u, dat gij de ongelukkige maagd die gij met
verguizing van alle goddelijke en menschelijke wetten hebt opgeslo
ten, onmiddellijk in vrijheid stelt; ik zelf zal mij belasten met haar
terug te geven aan hen die ontroostbaar zijn over haar verlies."
Fray Ambrosio sloeg de oogen neer, en antwoordde met een
schijnheilige stem :
»Eerwaarde vader, gij vergist u zeer ten opzichte van mijn persoon; ik heb geen het minste deel aan de oplichting van dat kind,
eene oplichting daar ik mij met alle macht tegen heb verzet; en dat
is zoo waar, eerwaarde vader," vervolgde hij, »dat, op het oogenblik toen deze razende dolleman hier binnentrad ik met den eerlij -
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ken ranchero reeds was overeengekomen, om dona Clara tot iederen
prijs te bevrijden en aan hare familie terug te geven."
»Ik wil u gelooven, mijnheer; en als ik mij zooals gij zegt bedrogen heb, zult gij het mij vergeven, daar de schijn sterk tegen
Ii was ; het hangt slechts van u af om u geheel voor mij te rechtvaardigen, namelijk door aan mijn verlangen gehoor te geven."
»Gij zult voldaan zijn, vader," antwoordde de monnik.
Op zijn wenk ging Andres Garote de kamer uit.
Shaw was onder deze korte woordenwisseling onbewegelijk blijven
staan, aarzelend en niet wetende wat hij doen moest; maar op
eens nam hij een kloek besluit, wierp zijn geweer op schouder en
wendde zich tot den missionaris.
»Vader !" zeide hij eerbiedig. »mijne tegenwoordigheid is hier
noodeloos geworden ; vaarwel, en laat mijn heengaan u van de
zuiverheid mijner bedoelingen overtuigen."
Thans zich plotseling omkeerende, stapte hij snel de rancho uit.
Eenige °ogenblikken na zijn vertrek keerde de gambusino terug,
gevolgd door dona Clara.
Zij droeg niet meer de kleeding der blanken ; de Roode-Ceder had
om haar onkenbaar te maken, haar verplicht zich in het kostuum
der Indiaansche vrouwen te steken, dat het schoone meisje gansch
niet kwaad stond en door hare natuurlijke bevalligheid een zonderlinge uitwerking deed.
Als alle Indiaansche vrouwen was zij gekleed met twee groote

onderkleederen van gestreept calicot, het eene de hemdrok, aan den
hals gesloten, reikte tot aan de heupen, terwijl het andere om het
midden vastgemaakt, tot aan de enkels afhing. Om den hals had
zij eenige snoeren fijne parelen, vermengd met kleine schelpen of
zoogenaamde wampum kralen, die den Indianen tevens tot gangbare munt dienen; hare armen en enkels waren met breede gouden
banden versierd, en een kleine haarring of diadeem, van hetzelfde
metaal verhoogde niet weinig de matte tint van haar blanke voorhoofd; een paar mocksens of sandalen van dassenvel, met gekleurde
wol en kralen geborduurd, omsloten hare fijn gevormde en krachtig
gewelfde voeten.
Toen zij de zaal binnentrad lag er een wolk van treurigheid en
zwaarmoedigheid over haar gelaat verspreid, die zoo mogelijk, de
bekoorlijkheid van haar persoon niet weinig verhoogde.
Zoodra dona Clara den missionaris in 't oog kreeg, barstte zij los
in een juichenden vreugdekreet, vloog ijlings naar hem toe en viel
hem in de armen, schreiend en smeekend met eene hartverscheurende stem :
»Vader, red mij! o red mij 1"
»Wees bedaard, mijne dochter," zeide de priester, haar geruststellende, »gij hebt niets meer te vreezen nu ik bij u ben."
»Kom, kom toch," riep zij, nauwelijks wetende wat zij zeide,
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»ontvlieden wij dit akelige huis, o, ik heb zooveel moeten lijden."
»Ja, ja, wij zullen vertrekken, meisje ; houd u maar bedaard."
»Gij ziet nu wel, vader," zei Fray Ambrosio schijnheilig, »dat
ik niet gelogen heb."
De zendeling wierp den monnik een onbeschrijfelijken blik toe.
»Ik hoop dat gij waarheid spreekt," antwoordde hij ; »God, die
de harten doorgrondt, zal uwe werken oordeelen. Ik zal dit onschuldig kind terstond medenemen."
»Doe dat, vader, ik acht mij gelukkig te weten dat zij onder
uwe bescherming is," antwoordde de monnik.
Terstond nam hij den mantel van don Pablo, dien de RoodeCed er, nadat hij er zich aan ontworsteld had, natuurlijk niet had
rnedegenomen, en sloeg hem voorzichtig om de bevende schouders
van dona Clara, ten einde haar Indiaansch kostuum te verbergen.
Vader Seraphin bood haar den arm aan en geleidde haar buiten
de rancho.
Beiden verdwenen weldra in de duisternis.
Fray Ambrosio oogde hen na, zoo lang hij hen zien kon, keerde
toen naar de zaal terug en sloot de deur zorgvuldig achter
zich dicht.
»Welnu," vroeg hem Andres Garote, »wat dunkt u van het gebeurde, senor padre ?"
;;Misschien is het beter zoo," zei de monnik.
»En de Roode-Ceder dan ?"
»Ik neem op mij, om ons in Zijne oogen zoo zuiver te maken als
de sneeuw van den Caffre de Perote." I)
»Hm !" mompelde Andres, »daar zal een moeielijke wijs op gaan.'
»Wij zullen zien !"

X IV.
DE GEHEIMZINNIGE.
Toen de Roode-Ceder de rancho del Coyote verliet, gaf hij zijn
paard de sporen en reed hij in gestrekten galop in zuid-oostelijke
richting.
Zoodra hij buiten de stad was wendde hij zich links af, nam een
smal pad dat rondom den buitenmuur liep, vertraagde den gang van
zijn paard en vorderde niet dan met de grootste onzichtigheid, gestadig rechts en links uitkijkende om het terrein te bespieden.
Zoo reed hij omtrent drie kwartieruurs en kwam eindelijk aan een
huis, voor welks eene venster drie velas de cebo (vetkaarsen) brandden.
Deze lichten waren blijkbaar opzettelijk aldus geplaatst om den
I) Een hooge berg in Mexico welks kruin met eeuwige sneeuw bedekt is.
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Squatter tot sein te dienen, want nauwelijks had hij het huis bereikt,
of hij hield stil, en steeg van zijn paard, koppelde het aan een den-

nenboom vast, en zich toen voorzichtig achter een kreupelboschje
verschuilende, bootste hij driemaal met zonderlinge juistheid het geschreeuw van den uil na.
Als door een tooverslag verdwenen nu eensklaps de drie zoo even
door ons beschreven lichten.
De nacht was vrij donker, slechts enkele sterren vertoonden zich
aan het blauwe gewelf ; een drukkende stilte hing loodzwaar over de
vlakte, die geheel eenzaam scheen.
Op dit oogenblik klonk er eene stem uit het huis dat de Roode-Ceder
altoos scherp in 't oog hield.
De Squatter spitste de ooren.
De spreker bukte een sekonde uit het venster, wierp een ongerusten blik in het rond en verdween weder, in zich zelf mompelende,
maar luid genoeg om door den Squatter verstaan te worden :
»Alles is stil in den omtrek."
»En toch zwerven er coyotes in de vlakte," riep de Roode- Ceder
zonder zich te laten zien.
»Komt gij, of gaat gij ?" hervatte de man aan het venster.
»Ik kom en ik ga," antwoordde de Squatter, zich altoos achter de
struiken schuil houdende.
»Gij kunt wel naderen, men wacht u."
»Dat weet ik! hier ben ik reeds."
Bij dit antwoord kwam de Squatter plotseling uit zijn schuilhoek
te voorschijn, en trad naar de deur, waar hij pal staan bleef, met
de armen op de borst gekruist, als iemand die niets te duchten had.
De deur werd omzichtig ontgrendeld ; eer zij nog half geopend.
was kwam er een man naar buiten, zoo dicht in zijn mantel gewikkeld dat men niets anders van hem zag dan zijne oogen, welke in
de duisternis fonkelden als die van een boschkat.
De onbekende trad regelrecht naar den Squatter.
»Wel ?" vroeg hij half fluisterend, »hebt gij er over nagedacht."
»Ja."
»En wat is de uitkomst uwer bevinding ?"
»Ik weiger !"
»Altijd!"
»Meer dan ooit."
»Wees op uwe hoede."
»Gij kunt mij niets maken, don Melchior, ik ben niet bang voor u"
»Geen eigennamen, als ik u verzoeken mag," riep de onbekende
verstoord.
»Wij zijn alleen."
»In de woestijn is men nooit alleen."
»Dat is waar," mompelde de Roode-Ceder ; »komen wij op ons onderwerp terug."
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»Dat is zeer eenvoudig : geven en krijgen."
»Hm ! Gij zijt wel kort van stof! ongelukkig komt er niets van."
»Waarom niet?"
»Wel ! omdat het mij verveelt strikken te spannen en een ander
het wild te laten ; in mijn eigen belang moet ik de vaste panden be-

waren die ik in handen heb."
»Noemt gij dat meisje een vast pand ?''
»Dam! wat wilt gij zelf er dan mede doen !"
»Vergelijk mij niet met u, ellendeling."
»Welk onderscheid is er tusschen ons ? Ik ben een ellendeling,
dat 's waar, maar gij zijt er waarachtig ook een, hoe machtig gij ook
wezen moogt."
»Hoor eens, caballero," antwoordde de onbekende op stelliger toon,
»ik zal mijn tijd hier niet langer verkwisten aan nuttelooze praatjes
met u; ik wil dat kind hebben en ik zal het hebben, wat gij ook
doen moogt om haar te behouden."
»Goed, gij verklaart mij derhalve den oorlog?" riep de Squatter
met zekere onrust, die hij vergeefs poogde te ontveinzen.
De onbekende haalde de schouders op.
»Wij kennen elkander te lang en te goed om niet volkomen over
elkanders rekening voldaan te zijn, denkt gij dat ook niet!"
»Ja."
»Kom, geef snij dona Clara, dan zal ik u de papieren ter hand
stellen, die. . . ."
»Houd op," viel de Squatter hem driftig in de rede, »die papieren
zegt gij .. . . hebt gij ze bij u?"
De onbekende begon te lachen.
»Houdt gij mij voor onnoozel ?" zeide hij.
»Ik begrijp u niet."
»Door dat te gelooven zou ik u beleedigen. Neen, ik heb die
papieren niet bij mij ; ik ben niet dwaas genoeg om mij door u te
laten vermoorden."
»Wat zou ik daaraan hebben ?"
»Duivel ! al was het maar om mijn scalp, die zou u ten minste
nog vijftig dollars opbrengen."
Bij deze bijtende scherts begon de Squatter hardop te lachen.
»Daar dacht ik niet om," riep hij.
»Hoor eens, Roode-Ceder, en denk wel over hetgeen ik u zeg."
»Spreek op."
»Over eene maand, op denzelfden dag en hetzelfde uur, onverschillig waar gij u bevinden moogt, kom ik mij weder aan u vertoonen."
»Om wat te doen?" vroeg de Squatter op koddigen toon.
»Om u mijn verzoek te herhalen aangaande uwe gevangene."
»Dan zal ik u, even als van daag, antwoorden : Neen vriend."
»Misschien ! die het beleeft zal het zien. Voor het tegenwoordige zeg ik
u vaarwel en beware de duivel uwe gezondheid tot onze volgende ont-
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moeting ; gij weet dat ik u aan de lijn heb, wees dus gewaarschuwd.'
»Goed! goed ! voor dreigen vrees ik niet, Cararnba! sedert ik woud.looper werd heb ik mij meermalen tegenover even geduchte vijanden bevonden als gij zijt, en er mij altijd van weten te ontdoen."
»'t Is mogelijk, Roode-Ceder ; maar geloof mij, denk na over het
geen ik u gezegd heb."
»Ik herzeg u, dat ik uw dreigen niet vrees.'
»Ik dreig u niet, ik waarschuw u maar."
»Hm! hoor gij dan op uwe beurt eens; in de wildernis behoeft
niemand die met een goede buks gewapend is, te vreezen, voor wien
ook !"
»Nog iets?" vroeg de onbekende op schertsenden toon.
»Wel! mijn buks is uitmuntend en mijn oog is juist, ik behoef u
niets meer te zeggen."
»Wordt gij dol ? ik tart u mij te dooden."
»Maar kom, wat belang hebt gij er bij om die vrouw in uwe macht
te hebben ?"
»Gaat dit u aan? ik heb u geen rekenschap te geven, laat het u
genoeg zijn dat ik het zoo wil."
»Gij zult haar niet hebben."
»Wij zullen zien • vaarwel, Roode-Ceder 1"
»Vaarwel, don Nlelchior of hoe gij anders heeten wilt."
De onbekende antwoordde niet, hij wendde zich om met een minachtenden zwaai en floot.
Een peon kwam het huis uit, met een paard aan den teugel.
Met een enkelen sprong zat de onbekende in den zadel, daarna
wees hij den knecht zich te verwijderen.
»Adieu 1 compadre ; denk om onze volgende bijeenkomst."
En zonder zich te verwaardigen van om te kijken, gaf de onbekende zijn paard de sporen en reed weg in galop.
De Roode-Ceder oogde hem na met een blik van onbeschrijfelijke
woede, en bromde tusschen de tanden :
»01 demon! zou ik mij dan niet van u kunnen ontslaan ?"
Oogenblikkelijk legde hij zijn geweer aan en mikte op den wegsnellenden ruiter.
Maar op eens liet deze zijn paard wenden, en bleef met het aangezicht naar den Roode-Ceder gekeerd staan.
»Pas op! dat gij niet mis schiet, compadre!" riep hij met een
schaterlach, die den Squatter het koude zweet deed uitbreken.
Deze liet het geweer moedeloos zakken en bromde met een doffe stem:
»Hij heeft gelijk, ik ben een dwaas ! Ja, als ik eerst zijne papieren maar had !"
De onbekende wachtte eene minuut, zwijgend en onbewegelijk,

toen wendde hij op nieuw den teugel, en was weldra in de duisternis verdwenen.
De Roode-Ceder bleef in peinzende houding met gespannen aan-
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dacht staan luisteren, tot de hoefslagen van den geheimzinnigen ruiter niet meer werden gehoord ; toen eerst keerde hij naar zijn eigen
paard terug, sloeg het den teugel weer over den kop, en sprong in
den zadel.
»Nu de dragonders te gemoet!" riep hij en gaf zijn ros de sporen.
Nauwelijks had de Squatter zich verwijderd, of van twee verschillende kanten werden de struiken uiteengeschoven en kwamen er
mannen te voorschijn.
Die mannen waren Valentin, Curumilla en don Pablo aan de eene,
en de Eenhoorn aan de andere zijde.
Valentin en zijne vrienden stonden niet weinige verwonderd den
Sachem der Comanchen te ontmoeten, dien zij dachten dat naar zijn
kamp was teruggekeerd.
Het opperhoofd verklaarde hun met weinige woorden, hoe hij na
hen verlaten te hebben, werkelijk naar zijn kamp was vertrokken,
maar juist terwijl hij de plaats waar zij zich thans bevonden wilde
voorbijgaan, de stem van den Roode-Ceder gehoord en zich toen in
de struiken verscholen had, om af te luisteren wat de Squatter met
zijn vreemden zegsman verhandelde.
Valentin, op zijne beurt, had hetzelfde gedaan.
Ongelukkigerwijs werden de vier mannen zeer te leur gesteld,
daar het gesprek van den Squatter voor hen een onoplosbaar raadsel was.
»'t Is zonderling," riep Valentin, zich herhaalde malen over het
voorhoofd strijkende, »ik weet niet recht hoe, maar het staat mij zoo
stellig voor, dat ik den man, die hier met den Roode-Ceder in gesprek was, vroeger nog eens ontmoet heb; waar of onder welke omstandigheden, kan ik mij maar volstrekt niet herinneren."
»Wat zullen wij doen?" vroeg don Pablo.
»Parbleu! wat wij zijn afgesproken," zei Valentin, en zich daarop
tot het opperhoofd wendende, vervolgde hij : »De kans staat niet slecht,
broeder, ik geloof dat wij onzen vriend zullen redden."
»Ik ben er zeker van," antwoordde de Indiaan lakoniek.
»God geve dat gij waarheid spreekt, broeder!" hervatte Valentin •,
»handel volgens uw plan, en ga dadelijk aan 't werk. Terwijl gij de
toegangen der stad bezet, om ons voor verraad te dekken, gaan wij
drieën ons op het pad der gambusinos in hinderlaag stellen, om bepaald de richting te verspieden die zij nemen zullen. Vaarwel tot
morgen, hoofdman !"
»Hola ! halt!" riep eene hijgende stem, en plotseling verscheen er
een vijfde man in hun midden.
»Vader Seraphin !" riep Valentin vol verwondering ; »welk gelukkig
toeval voert u herwaarts?"
»Ik kwam naar u zoeken."
»Wat verlangt gij van ons?"

»Ik kom u eene goede tijding brengen."
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»Spreek, vader. Is don Miguel uit zijne gevangenis?"
»Helaas! neen, dat nog niet, maar zijne dochter is in vrijheid."
»Is dona Clara vrij !" riep Valentin verheugd, »God zij gedankt 1
Waar is zij?"
»Zij is vooreerst in veiligheid gebracht, stel u deswege gerust ;

maar laat ik u iets aankondigen dat u wellicht van dienst kan zijn.'
»Spreek, spreek.'
»Op last van de regeering is de Roode-Ceder een regiment dragonders te gemoet gereden, dat tot versterking van het garnizoen te
Santa-Fé in aantocht is."
»Caramba!" riep Valentin, »zijt gij daar zeker van, vader ?"
»Zeer zeker ; de mannen aan wier handen ik dona Clara mocht
ontrukken hebben er van gesproken daar ik bij was."
»Als die dragonders in de stad komen, is alles verloren."
»Ja, zei de zendeling ; »maar hoe zullen wij hen tegenhouden ?"
Curumilla stiet den jager zacht aan den arm.
»Wat wilt gij, hoofdman ?'• vroeg Valentin.
»De Comanchen zijn krijgslieden !" antwoordde Curumilla lakoniek.
»Och!" riep Valentin, zich op het voorhoofd slaande, »dat is waar
ook, hoofdman ; gij redt ons !"
Curumilla glimlachte van genoegen.
»Terwijl gij de dragonders gaat vervolgen," riep don Pablo, »kan
ik u hier niet van dienst zijn, ik ga dus met vader Seraphin mede
naar mijne arme zuster, die ik in zoo lang niet gezien heb, en zeer
verlangende ben te ontmoeten."
»Doe zoo als gij zegt," riep Valentin. »Ga! en breng tegen dat de
zon opgaat dona Clara naar ons kamp, dan kan ik haar waarschijnlijk haren vader in de armen voeren."
»Dat is afgesproken."
Valentin, Curumilla en de Eenhoorn snelden het veld in, terwijl pater Seraphin en don Pablo naar de stad terugkeerden.
Door den haast dien zij maakten om bij dona Clara te komen, bemerkten zij niet dat zij door een derden persoon werden gevolgd, die
al hunne bewegingen in 't oog hield en intusschen wel zorg droeg
niet door hen gezien te worden.
Die derde man was Nathan, de oudste zoon van den Squatter.
Hoe kwam die man daar ?

XV .
DE HINDERLAAG.
De avondwind had de wolken verjaagd en den hemel schoongeveegd ; het donkerblauw gewelf was met tallooze sterren bezaaid ; het
was een zoele nacht, en de atmospheer zoo helder dat men zelfs de,
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geringste afwisselingen van het landschap onderscheiden kon. Op ongeveer vier mijlen afstands van Santa-Fé reed een talrijke troep ruiters, in eene lange rij achter elkander, langs een nauwelijks kenbaar
pad, dat na ontelbare bochten en kronkelingen te hebben gemaakt,
eindelijk op de stad uitliep.
Deze krijgslieden, ten getale van bijna achthonderd, marcheerden
in vrij goede orde. Zij maakten het regiment dragonders uit, dat door

generaal Ventura met zooveel zorg werd te gemoet gezien.
Op een dozijn passen voor het regiment uit, reden onderling in
druk gesprek, vier of vijf hoofdofficieren, onder welke ook de kolonel.
Het regiment vervolgde langzaam zijn marsch, en trok niet dan
met de grootste voorzorgen verder, uit vrees van in deze hun geheel
onbekende streek te zullen verdwalen.
De kolonel en de officieren, die altijd in de Staten aan de Atlantische zeekust hadden gemanoeuvreerd, zagen zich voor de eerste
maal in de woeste binnenlanden overgeplaatst.
»Caballeros," sprak op eens de kolonel, »ik moet u bekennen dat
ik volstrekt niet weet waar wij zijn. Zou ook iemand van u mij op
weg kunnen helpen ? Dit pad hier is erbarmelijk, het schijnt nergens
op uit te loopen en ik vrees zeer dat wij verdwaald zijn geraakt."
»Het gaat ons even als u, kolonel, wij zijn hier geheel onbekend,"
antwoordde een officier, »niemand van ons weet te zeggen waar
wij zijn."
»Mijn hemel !" hervatte de kolonel met een geruststellenden blik
om zich heen, »wij hebben zoo grooten haast niet om Santa-Fé te
bereiken ; of wij er heden zijn of morgen, maakt weinig verschil zou
ik denken •, ik geloof dus dat wij verstandig zullen doen met hier het
overige van den nacht te kampeeren ; tegen het opgaan der zon kunnen wij weder op marsch gaan."
»Gij hebt gelijk, kolonel," antwoordde de officier tot wiep deze
toespraak gericht was ; »eenige uren vroeger of later beteekent niets,
en daarbij loopen wij geen gevaar om een verkeerden weg in
te slaan."
»Geef dan maar order om halt te maken," zei de kolonel.
De officier bracht het bevel van zijn overste onmiddellijk ten uitvoer.
De dragonders, door den langen nachtmarsch vermoeid, ontvingen
met een vroolijk hoera het bevel om stil te houden ; zij stegen af ; de
paarden werden ontzadeld, en aan palen vastgemaakt, de vuren werden ontstoken en in minder dan een kwartieruurs was het bivak
in orde.
De kolonel had voor zijn verlangen om halt te maken en gedurende
den nacht te kampeeren een ernstiger reden dan de vrees van te
verdwalen : hij vreesde namelijk door een bende Indios bravos overrompeld te zullen worden.
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De kolonel was dapper, dit had hij menigmaal getoond : onder het
wapen grijs geworden, was hij een oud en beproefd soldaat, en voor geen
klein gerucht vervaard ; maar steeds gewoon om aan de binnenlandsche
revolutie-oorlogen der Republiek deel te nemen en nooit anders dan met
half beschaafde vijanden te doen gehad hebbende, bezielde hem ze-,
kere vrees voor de Indianen, die allen Mexicanen schijnt aangeboren, en wilde hij niet gaarne met een afdeeling Apachen of Comanchen in aanraking komen, midden in den nacht en in eene hem geheel onbekende streek, waardoor hij gevaar kon loopen om met zijn
gansclie regiment in de pan te worden gehakt.
Aan den anderen kant wist hij niet dat de gouverneur van SantaFé zijne hulp zoo dringend noodig had, hetgeen hem nog meer reden gaf om zich niet lichtvaardig te wagen, maar integendeel de meeste
omzichtigheid in acht te nemen.
Zoodra men dus het bivak in orde gebracht en de noodige schildwachten uitgezet had, liet de kolonel een tiental van de kloekste ruiters
onder bevel van een alfarez uitrukken, om de omliggende streek op te
nemen en zoo mogelijk een gids te zoeken.
Wij moeten hier in 't voorbijgaan opmerken, dat er in gansch
Spaansch-Amerika, zoodra men zich eenigszins van de hoofdsteden,
als Mexico, Lima enz. verwijdert, geen wegen bestaan zooals wij dit
in Europa begrijpen ; men vindt er niet anders dan enkele getrokken
sporen, meerendeels door de wilde beesten gemaakt, en die zoo verward
door elkander kruisen, dat het letterlijk onmogelijk is, tenzij bij langdurige ondervinding, om er den weg te onderkennen.
De Spanjaarden hadden wel is waar, sedert de verovering, groote en
breede wegen aangelegd, doch na den onafhankelijkheids-oorlog zijn
deze meerendeels verlaten of vernield of door de zorgeloosheid der
kortstondige regeeringen, die in Mexico elkander telkens opvolgden,
zoodanig verwaarloosd, dat met uitzondering van enkele hoofdwegen
in het binnenland, de anderen allen onder het gras zijn verdwenen
of onkenbaar geworden.
Het kleine piket ruiters, uitgerukt om het land te verkennen, was
in galop weggereden, maar weldra begon het zijn rid te vertragen,
de manschappen en de officieren die hen geleidden raakten aan 't
praten en aan 't lachen, zonder zich te bekommeren om den gewichtigen last die hun was opgedragen.
De maan steeg boven den horizon en begon de toppen der boomen te verzilveren, terwijl haar tooverachtig licht zich langzamerhand
over de vlakte verspreidde en aan de voorwerpen een fantastisch
aanzien gaf. Gelijk wij straks reeds gezegd hebben, was het een dier
heerlijke Amerikaansche nachten, wanneer de dampkring vervuld is
met duizend welriekende geuren ; eene statige stilte zweefde over de
wildernis, slechts nu en dan gestoord door die geheimvolle geluiden,
die men alleen in de savanen hoort, en die ik niet beter zou kunnen
vergelijken, dan bij den ademtocht eener slapende wereld.
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Op eens hoorde men den blauwen nachtuil schreeuwen ; tot tweemaal toe klonk zijn zacht en klagend gezang welluidend door de stille
rui mte.
»Hé !" riep een der dragonders tegen zijn kameraad, »dat is een vogel,
die wel laat zingt."
»Een kwaad voorteeken !" antwoordde de andere, terwijl hij bedenkelijk het hoofd schudde.
» Canarios ! wat verstaat gij door een kwaad voorteeken, kameraad ?"
»Ik heb altijd hooren zoggen," hervatte de tweede ernstig, »als
men des nachts een vogel aan de linkerhand hoort schreeuwen, dat
er dan ongelukken gebeuren."
»Loop naar den duivel met uwe voorteekens !"
Op dit oogenblik riep de blauwe nachtuil, die zich eerst op vrij
verren afstand had laten hooren, voor de derde maal en veel sterker ; het scheen dat hij allengs ongemerkt genaderd was en thans
in een der boomen zat langs den weg dien de dragonders volgden.
De alfarez bleef staan en keek naar boven, als zocht hij met de
oogen het geluid te doorgronden dat zijne ooren trof, maar alles
werd weder doodstil ; hij schudde het hoofd en hervatte zijn gesprek.
Het detachement was nu reeds een uur op weg. Gedurende deze
lange wandeling hadden de soldaten niets ontdekt dat hun verdacht
toescheen ; wat den gids betreft dien zij zochten, het spreekt van
zelf dat zij hem niet gevonden hadden, want zij hadden geen levende
ziel ontmoet.
De alfarez zou juist order geven om terug te keeren ie toen een
der dragonders hem op korten afstand in de struiken eenige groote
donkere gestalten aanwees, die achteloos heen en weer schenen te
loopen.
»Wat duivel kan dat zijn?" riep de officier nadat hij er een poos
met aandacht naar gekeken had.
»Caspita! luitenant," riep een dragonder, rik zie het reeds, het
zijn damherten die grazen."
»Damherten !" herhaalde de alfarez, die op eens zijn jachtlust voelde
ontwaken ; »daar zijn er ten minste dertig."
»Neen," zei de andere, »zooveel niet."
»Wacht!" riep de alfarez, »laten wij er een paar van zien te krijgen."'
»Dat zal moeilijk gaan."
»Bah !" riep een ander dragonder, »wij hebben niets meer te doen
dan hun ieder een kogel in het lijf te sturen."
»Pas op, dat gij daarmede niet begint," riep de alfarez met drift,
»als er geweerschoten vielen en wij de Indianen wakker maakten,,
die misschien hier en daar in de prairie in hinderlaag liggen, waren
wij verloren."
»Maar wat dan gedaan?" vroeg een derde.
»Lasseert ze, caspita! als gij volstrekt jagen moet."
»Dat is waar," riep nu de alfarez verheugd, »daar dacht ik niet om,"
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De dragonders, wel in hun schik dat zij zulk eene ongezochte
gelegenheid vonden om zich aan hun geliefd tijdverdrijf over te geven, stegen af, bonden de paarden hier en daar aan de hoornen
die langs den weg stonden en grepen hunne lasso's. Met de meeste
omzichtigheid slopen zij thans vooruit, wel zorgdragende de damherten onder den wind te naderen, om niet door hen geroken te worden, daar het reukorgaan bij deze dieren zeer fijn is.
De herten bleven intusschen vreedzaam grazen in een kleinen troep)
dicht op elkander gedrongen, en schenen niets,van hun vijand te bemerken.
Al dichter en dichter naderende, begonnen de dragonders zich van
elkander te verwijderen, om hunne lasso's, eer zij die uitwierpen
des te beter boven hun hoofd te kunnen zwaaien, en zoo marcheerden
zij met de meeste zorg, zonder gedruisch te maken en zich achter iederen boom of struik zooveel mogelijk verbergende, tot zij eindelijk geen twintig passen meer van de damherten af waren, die
nog altijd stil liepen grazen.
Hier maakten zij halt, wisselden onderling een verstandhoudenden
blik, berekenden met goed overleg de kracht van hun worp, en op
een afgesproken sein van den officier werden de lasso's uitgeslingerd.
Maar nu gebeurde er eene vreemde zaak.
Al de hertenvellen met gewei en al vielen gelijktijdig op den grond,
om plaats te maken voor Valentin, Curumilla en een tiental Comanchen, die van de stomme verbazing der dragonders gebruik makende,
op hunne beurt jagers werden en in een oogenblik tijds iederen vijand een lasso over de schouders slingerden, die hen terstond ter aarde
wierp.
De tien dragonders en de alfarez waren allen gevangen.
»Welnu! kameraden," riep Valentin spotachtig, »wat vindt gij van
die grap?"
De verschrikte dragonders antwoordden niet en lieten zich zonder
tegenspraak vastbinden.
Slechts een van hen mompelde tusschen de tanden :
»Ik heb het wel gedacht dat die verduivelde blauwe uil ons niet
veel goeds voorspelde! hij heeft gezongen aan onze linkerhand. Dat
mist nooit, Canarios
Valentin lachte om deze slimme zet; hij stak twee vingers in den
mond en bootste hetzelfde uilengeschreeuw zoo bedriegelijk na, dat
de dragonder onwillekeurig boven zich in de boomen keek.
Nauwelijks hield het uilengeschrei op, of men hoorde een geritsel
van bladeren en een gekraak in de struiken ; eensklaps werden de
takken uiteengeschoven en sprong er een man tusschen de gevangenen
en de jagers.
Die man was de Arends-Veer, de Sachem der Coras.
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XVI.
VRIEND SCHAPPELIJK OVERLEG.
Heeft het vorige hoofdstuk ons doen zien hoe de dragonders van
hunne veldontdekkers werden beroofd, thans zullen wij een stap verder gaan om te vernemen wat er van hun gids geworden was.
Nadat zijn vijand hem verlaten had,— want de geheimzinnige
zoogenaamde Meichior, met wien hij zulk een onstuimig gesprek had
gevoerd, kon natuurlijk niets anders voor hem zijn — was de RoodeCeder op weg gegaan, het regiment te gemoet, dat naar de stad
optrok en welks tocht hij, volgens bekomen orders, zooveel mogelijk
moest zien te bespoedigen.
Wel iets buitengewoons voor zulk een onversaagd man, hij was aan
de hevigste onrust ten prooi tegen wil en dank woelden hem gedurig
de verschillende bijzonderheden door het hoofd, van zijn onderhoud
met de gevaarlijke persoon die zich zoo omzichtig tegen hem had uitgelaten.
Inzonderheid kwamen hem de gedane bedreigingen voor den geest.
Het schijnt wel dat de brutale bandiet, die anders voor niemand
uit den weg ging, goede redenen had om te beven voor het individu,
dat hem meer dan een uur lang met zijn blik in bedwang gehouden,
en door zijne bittere ironie had verpletterd.
Welke reden was machtig genoeg om bij den ontembaren wildeman zulk eene omkeering te weeg te brengen ?
Dit had voorzeker niemand kunnen zeggen, want de Squatter was
meester van zijn geheim, en hij zou zonder genade iedereen hebben
gedood, dien hij had kunnen vermoeden dat er het geringste van te
weten was gekomen.
Hoe dit ook wezen mag, maar onder den indruk zijner folterende
beschouwingen, liet hij na verloop van eenige minuten werktuigelijk
de teugels glippen en het hoofd op de borst hangen, terwijl zijn paard
bij gemis van bestuur weldra stil stond en aan de jonge struiken langs
den weg begon te knabbelen.
De Squatter bemerkte dezen stilstand niet eens.
Hij mijmerde; met verbleekt voorhoofd, gefronste wenkbrauwen
en verwezen blikken, liet hij bij tusschenpoozen een dof gemompel
hooren, dat uit zijne borst opkwam als het grommen van een wild dier.
Eindelijk hief hij het hoofd op.
»Neen !" riep hij, zijn blik toornig naar den gesternden hemel opheffende »iedere strijd met dien duivel is onmogelijk ; ik moet vluchten, vluchten hoe eerder hoe beter, daar ginds naar de prairiën van
het Verre Westen. Ik zal dien onverbiddelijken vijand braveeren ; ja,
ik ga vluchten, maar den leeuw gelijk, die zijn buit in Zijne klauwen
medevoert. Ik heb geen oogenblik tijds te verliezen . . . . Wat gaan
;
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die Spanjaarden, met hunne beuzelachtige geschillen mij aan! . .
Generaal Ventura moet maar een anderen gids zoeken, ik heb wel
belangrijker zaken te verzorgen . . . Ik moet terstond naar de rancho
del Coyote, daar alleen zal ik mijne wraak vinden ! . .. Naar de rancho dan T dam/ Fray Ambrosio en zijne gevangene kunnen mij alleen de wapenen verschaffen, die ik behoef in dezen vreeselijken strijd, tegen dien demon, dien de hel heeft uitgebraakt, maar
dien ik er tot iederen prijs in terug zal werpen."
Na deze woorden, die hij, zooals menschen van zijne afgezonderde
levenswijs gewoonlijk doen, half overluid in zich zelven had uitgesproken, scheen de Roode-Ceder zijne vorige geestkracht en vermetelheid terug te hebben gekregen.
Hij wierp een woesten blik om zich heen, hervatte den teugel, en zijn
paard met kracht de sporen gevende, vertrok hij als een pijl van den
boog in de richting der rancho, die hij eenige uren te voren verlaten
bad en waar zijne twee medeplichtigen zich nog altijd bevonden.
De monnik en de gambusino, wel voldaan over den onverwachten
afloop der scène door ons in een vorig hoofdstuk vermeld, en inzonderheid gelukkig dat zij zonder moeite en geheel buiten hun eigen
toedoen van die lastige dona Clara ontslagen waren, hadden bedaard
de kaarten weder opgevat en speelden met al de geestdrift van lieden die zich niets te verwijten hadden, kibbelend en zwetsend bij
.de wisselende kansen van het spel, om de weinige realen die zij met
moeite nog onder in hunne zakken gevonden hadden.
Plotseling, toen hun spel eerst recht aan den gang was, hoorden
zij den woedenden galop van een paard op de straatkeien naderen.
Werktuigelijk spitsten de beide mannen de ooren.
Een heimelijk voorgevoel verzekerde hun dat de aansnellende ruiter, wie het ook wezen mocht, op de rancho afkwam en dat het om
hen zelven te doen zou zijn.
Inderdaad klopte Fray Atnbrosio en Andres Garote het geweten
niet gerust, in zooverre namelijk als deze twee nog een soort van
geweten hadden, daar zij wisten dat zij bij den Roode-Ceder voor
dona Clara verantwoordelijk waren.
Intusschen nu het jonge meisje als een vogel uit de kooi gevlogen
was en hare boeien verbroken had, was hunne positie tegenover
hun geduchten bondgenoot zeker ernstig genoeg. Zij ontveinsden zich

niet dat de Squatter streng rekenschap zou vorderen van hun gehouden gedrag en in weerwil van al hunne scherpzinnigheid en sluwheid, zagen zij weinig kans om zich uit den drang te redden. De onstuimige galop van het naderende paard vermeerderde niet weinig
hunne verlegenheid ; zij durfden elkander hunne klimmende onrust
niet te kennen geven en zaten met gebogen hoofd en luisterend oor
het oogenblik te verbeiden dat hun met een geweldigen stoot dreigde
te verpletteren.
Het paard had voor de rancho stilgehouden.
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Een man was afgestegen en weldra daverde de deur onder zijne
woeste vuistslagen.
»Hm !" mompelde de gambusino, terwijl hij met vinger en duim
de eenige kaars uitdoofde die de rancho nauwelijks verlichtte, »wie
duivel kan hier nog komen, zoo laat in den nacht ? Zou ik wel opendoen ?"
Zonderling genoeg had Fray Ambrosia, .althans schijnbaar, al zijne
kalmte teruggekregen ; met een lachend gezicht, in rustige houding
en niet de armen op de borst gekruist, stond hij achteloos tegen
den muur geleund en scheen hij geheel ongevoelig voor den angst
die zijn kameraad het zweet deed uitbreken.
Op eene vraag van Andres Garote kwam er eene spotachtige grijns
op zijne bleeke lippen en antwoordde hij met de grootste onverschilligheid :
»Gij moogt handelen naar goedvinden, compadre ; een ding meen
ik ti echter te moeten waarschuwen."
»Wat dan?"
»Als gij de deur niet opent, is de man die op dit oogenblik aanklopt, wie het ook wezen mag, in staat om haar open te breken, en
dat zou u zeker niet aangenaam zijn."
»Gij kunt er licht over praten, senor padre," antwoordde de gam
busino, »maar als het nu de Roode- Ceder eens was?"
»Een reden te meer om hem de deur te openen; zoo gij aarzelt
zal hij u verdenken en wees dan maar op uwe hoede ; want hij is
in staat u dood te slaan als een hond."
»'t Is mogelijk; maar gij dan, denkt gij er dan zoo gaaf af te
komen ?"
Fray Ambrosia keek hem aan, haalde de schouders op, maar antwoordde niet.
»Zult gij open doen, demonios!" riep eene ruwe stem.
»De Roode-Ceder?«' fluisterden beiden tegelijk.
»Ik kom bij u," antwoordde Andres met eene stem bevende van vrees.
Hij stond tegen wil en dank op, en trad langzaam naar de deur,
daar de Squatter thans zoo heftig op bombardeerde dat zij uit de
naven dreigde te springen.
»Heb toch een beetje geduld, caballero," zei de gambusino, op
dien vleiender toon daar de Mexicanen zich van bedienen als zij
een of anderen streek verzinnen: »ik kom, ik kom!"
Hij deed alsof hij de deur openmaakte.
»Haast u, con mil diablos!" brulde de Squatter, »ik heb geen tijd."
»Hm 1 hij is het inderdaad ;'' mompelde de gambusino in zich
zelve; en vervolgde hardop: »Wie zijt gij?"
»Wat! wie ik ben?" schreeuwde de Roode-Ceder stampvoetend ;
»Caramba! hebt gij mij nog niet herkend, of houdt gij mij voor den gek?"
houd niemand voor den gek,'' antwoordde Andres onverstoord ;
»maar ik moet ti verzekeren, ofschoon ik u wel meen te herkennen,
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dat ik niet opendoe eer gij mij uw naam hebt gezegd: het is reeds te
diep in den nacht om reizigers binnen te laten zonder dat ik zeker
weet wie het zijn."
»Ik loop de deur tot spaanders!"
»Probeer het!" riep de ranchero onverschrokken, »en ik jaag u
een kogel door den kop."
Bij deze bedreiging deed de Squatter een geweldigen aanval op
de deur, blijkbaar met oogmerk om haar te doen springen: maar
tegen zijne verwachting, ofschoon zij in al hare voegen kraakte,
hield zij stand.
Andres Garote had zijne bijzondere reden om tijd te winnen, en
uit de wijze waarop hij thans de zaak meende te overleggen, bleek
dat het hem niet aan menschenkennis ontbrak.
• »Daar ik de gramschap van den Roode-Ceder toch het hoofd moet
bieden," redeneerde hij bij zich zelven, »is het beter dat ik hem
eerst laat uitrazen en zijne woede bot vieren, dan heb ik straks
alleen met hare afnemende periode te doen, want het is met de
menschelijke hartstochten zoo gesteld, dat zij, eenmaal haar hoogste
punt bereikt hebbende, noodwendig moeten dalen."
Hij lachte dus om de vruchtelooze pogingen van den Amerikaan
en herhaalde zijn vorige gezegde.
»Nu dan," brulde deze eindelijk, »ik ben de Roode-Ceder! herkent gij mij thans, satansche Gachupin?"
»Zeer goed, zeer goed ! Senorio; nu zie ik dat ik uwe geëerde
zonder gevaar kan opendoen."
En Andres opende 000-enblikkelijk de deur.
De Roode-Ceder stormde brullende van kwaadheid de zaal binnen.
Maar Andres had het licht uitgedaan.
De Squatter bleef derhalve staan, verrast door de duisternis, die
hem met de hand deed rondtasten.
»Wat beduidt dat?" riep hij nog op den drempel ; »hoe komt het
hier zoo donker? ik kan geen hand voor oogen zien."
»Caspita!" antwoordde Andres onbeschaamd, »denkt gij dat ik mij
des nachts na twaalven amuseer met naar de maan te kijken? Ik
lag rustig te slapen, compadre, toen gij mij op dit ongelegen uur
zoo ruw zijt komen wakker maken."
»'t Is mogelijk," zei de Squatter ; »maar dat behoeft geen reden
te zijn om mij zoo lang voor uwe deur te laten staan."
»De voorzichtigheid is de moeder van de veiligheid," hervatte de
ranchero. »Wij kunnen niet maar zoo dadelijk ieder gaanden en
komenden man binnen laten."
»Uitmuntend, dat keur ik zeer goed, gij hadt echter mijne stem
herkend."
»Dat is ook zoo ; maar daar had ik mij licht in kunnen vergissen,
men hoort niet zoo geheel duidelijk achter een dikke deur, daarom
heb ik verlangd dat gij uw naam zoudt noemen."
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»Het zij zoo," bromde de Squatter, als iemand die zich gewon
nen gaf in een woordenstrijd die hem niet overtuigd had, maar

dien hij niet langer verkoos vol te houden ; »en waar is Fray Ambrosio ?"
»Hier, denk ik."
»Heeft hij de rancho niet verlaten?"
»Neen ! of hij moet bij uwe komst de gelegenheid hebben waargenomen om te vertrekken."
»Waarom zou hij dat gedaan hebben ?"
»Dat weet ik niet; ik antwoord alleen op hetgeen gij vraagt."
»Waarom spreekt hij niet, als hij hier is?"
»Hij slaapt misschien."
»Na het leven dat ik maakte is dat niet te denken."
»Misschien slaapt hij zoo verduiveld vast."
»Kom !" zeide de Squatter wantrouwig, »steek een vela (kaars) aan."
Andres Garote sloeg vuur; en de kaars was spoedig aangestoken.
De Roode-Ceder liet thans zijn blik in de rancho rondgaan.
Fray Ambrosio was nergens te zien.
»Waar is de monnik ?" vroeg de Amerikaan.
»Ik weet het niet; vertrokken waarschijnlijk."
De Squatter schudde het hoofd.
»Dat is niet richtig," pruttelde hij ; »daar steekt verraad achter.»
»'t Is mogelijk," antwoordde de gambusino dood bedaard.
De Roode-Ceder keek Andres aan met een vlammenden blik en
greep hem woest bij den strot.
»Antwoord mij, schelm," riep hij, »waar is dona Clara gebleven?"

De ranchero poogde zich te vergeefs los te worstelen uit de forsche
hand van den Squatter, die hem de keel bijna toekneep.
»Laat mij los," zeide hij met eene gesmoorde stem, »gij worgt mij !"
»Waar is dona Clara ?"
»Ik weet het niet ?"
De Squatter kneep hem nog sterker.
»Weet gij het niet ?" riep hij.
»Aai !" schreeuwde Andres, »ik zeg u nog eens dat ik het niet
weet."
»Duivelskind !" brulde de Roode-Ceder, »ik vermoord u als gij mij
nog langer weigert te antwoorden."
»Laat dien man los ! ik zal u alles vertellen wat gij verlangt te
weten," sprak op eens de krachtige stem van een jager, die plotseling aan de deur der rancho verscheen.
De beide mannen keken verwonderd om.
»Nathan !" riep de Roode-Ceder, die dadelijk zijn oudsten zoon

herkende. »Waarom komt gij mij hier zoeken !"
»Dat zal ik u zeggen, vader," antwoordde de jongman terwijl hij
de zaal instapte.
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XVII.
NATHAN.
Nathan sliep niet, zooals Ellen dacht toen zij Shaw verzocht om
zich voor de redding van dona Clara op te offeren.
De jongman had het gesprek tusschen broeder en zuster aandachtig afgeluisterd.
Nathan was een man van ongeveer dertig jaren, die zoowel in het
stoffelijke als in het zedelijke bijzonder sterk op zijn vader geleek ;
de oude Squatter beminde hem dan ook met al de genegenheid
waarvoor zulk eene woeste en onbeschaafde ziel vatbaar was.
Sedert dien noodlottigen nacht, toen het opperhoofd der Coras, om
den brand van zijn dorp en den moord der inwoners te wreken, hem
zoo barbaarsch gekastijd had, was het karakter van Nathan nog somberder geworden; in zijn hart smeulde een diepe haat tegen het
gansche menschelijke geslacht ; hij droomde van niets dan van moord.
en had in zijn binnenste wraak gezworen, aan allen die in zijne handen vielen, over het kwaad dat die eene man hem aandeed : om kort te
gaan, Nathan beminde niets, maar haatte alles.
Zoodra Shaw in de hagen en struiken verdwenen was, en Ellen,
na een laatsten blik in het rond te hebben geworpen, om zich te
verzekeren dat alles sliep, zich in hare hut had teruggetrokken, stond
Nathan op, nam zijn geweer en ijlde zijn broeder achterna.
Bij deze gelegenheid was er nog eene reden die hem bewoog om
de plannen van Ellen en Shaw tegen te werken, hij had het inzonderheid op don Miguel gemunt, vooreerst uit hoofde van den dolksteek dien de Mexicaan zijnen vader had toegebracht, ten tweede
omdat hij hem genoodzaakt had de plaats in het bosch te verlaten,
waar hij zich met zijne familie zoo stout gevestigd en reeds zoovele
ontginningswerken had aangevangen.
Ten volle het gewicht beseffende van de taak die hij op zich had
genomen en wetende welk een prijs zijn vader op het bezit van dona
Clara stelde, die hij als een onbetaalbare gijzelaarster beschouwde,
liet Nathan geen minuut verloren gaan, maar snelde hij regelrecht
naar Santa-Fé, vlug als eene tijgerkat iedere hindernis trotseerende
die hij op zijn weg ontmoette.
Zoo kwam hij binnen korten tijd aan een alleenstaand huis, in
welks nabijheid eenige mannen zacht maar druk stonden te praten.
Nathan luisterde scherp toe ; maar hij was te ver van hen af om
er iets van te kunnen verstaan.
De jonge Squatter was echter in de woestijn grootgebracht en had
er al de listen der Roodhuiden geleerd ; met het doordringend oog
van iemand die aan nachtelijke tochten in de prairie gewoon is, meende
hij de sprekers aan hun kostuum en manieren te herkennen en was
zijne partij spoedig gekozen.
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Hij ging op den grond liggen, buiten het schijnsel der maan, om
niet door de sprekers ontdekt te worden, die zonder twijfel op hunne
hoede waren, en kroop duim voor duim voort als eene slang, langzaam en omzichtig, nu en dan stilhoudende om door het golven der
grashalmen niet verraden te worden, en alle voorzorgen gebruikende
die in zulke omstandigheden te pas kwamen.
Eindelijk bereikte hij een boschje van Peru-boomen, nauwelijks zes
passen verwijderd van de plek waar de vijf mannen stonden die hij
wilde verrassen. Toen hij zoo ver gekomen was, richtte hij zich op,
ging met den rug tegen den diksten boom staan, en begon op nieuw
scherp toe te luisteren.
Zijne verwachting werd niet teleurgesteld, ofschoon hem nu en dan
een enkel woord ontsnapte, was hij toch dicht genoeg bij om volkomen den zin te verstaan van hetgeen er gesproken werd.
Dit gesprek was voor hem inderdaad allerbelangrijkst. Een boosaardige glimlach trilde op zijn gelaat en met zekere helsche vreugd
kneep hij den loop van zijn geweer.
De mannen die hier door Nathan bespied werden, zijn den lezer
reeds bekend ; het waren Valentin, Curumilla, de Eenhoorn, don
Pablo en pater Seraphin.
Na verloop van eenige minuten scheidde de groep zich in twee
gedeelten.
Valentin, Curumilla en de Eenhoorn gingen het land in, terwijl
don Pablo en pater Seraphin naar de stad terugkeerden.
Valentin en zijne twee vrienden stapten Nathan bijna rakelings voorbij, die werktuigelijk reeds de hand aan zijne pistolen sloeg; zelfs
bleven zij een oogenblik staan en wierpen een verdachten blik op het
boschje, waarachter hun vijand zich verborgen had, terwijl zij onderling fluisterden of er ook ergens verraad kon schuilen.
De Eenhoorn trad naar het boschje, boog eenige takken uiteen en
keek naar binnen.
Ettelijke sekonden had Nathan een onbeschrijfelijken angst door te
staan, het koude zweet parelde op zijn voorhoofd, het bloed drong
hem naar het hart, hij durfde nauwelijks ademen, in één woord
hij was bang; want hij wist dat deze mannen zijne doodvijanden wa-

ren, en dat hij ingeval van ontdekking onverbiddelijk door hen zou
gedood worden.
Doch zijne vrees duurde niet lang : de Eenhoorn liet het groene
bladgordijn, dat hij voor een °ogenblik had opgeheven, achteloos nedervallen en zei tegen zijne vrienden:
»Ik zie niets."
Zij vervolgden thans hun weg.
»Om het even," zei Valentin, »ik weet niet waarom, maar ik verbeeld mij stellig dat er iemand verborgen zit."
»Neen," antwoordde Curumilla, »er is niemand."
»Enfin, op Gods genade!" mompelde de jager hoofdschuddend.
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En de drie mannen stapten door.
Zoodra hij zich alleen zag, haalde Nathan twee- of driemaal diep en
met kracht adem, en snelde toen don Pablo en den missionaris achterna.
Hij had hen spoedig ingehaald.
Dezen, niet denkende dat zij vervolgd konden worden, praatten onbekommerd voort.
In Spaansch-Amerika, waar de dagen zoo heet en de nachten
daarentegen zoo verkwikkend zijn, sluiten de inwoners, zoolang de
zon het aardrijk met hare brandende stralen verschroeit, zich in hunne
huizen op, maar zoodra de avond daalt gaan zij naar buiten, om
een weinig versche lucht te scheppen en zich te verfrisschen ; de straten, bij dag ontvolkt wegens de ondragelijke hitte, worden weldra
met wandelaars gevuld ; men plaatst matten en stoelen voor de deuren
en vlijt er zich op neder om te rooken, te praten, orangeade te drinken, of de guitare te tokkelen en te zingen; vaak gaat de geheele
nacht in deze onschuldige verstrooiingen voorbij en keert men eerst
tegen den naderenden dageraad in zijn huis terug om eenige uren
aan den slaap te wijden, die de vermoeide leden na zulk een lange
nachtwaak wel noodig hebben.
't Is dus vooral bij avond of nacht dat mende steden in SpaanschAmerika moet bezoeken, als men het karakter wenscht te leeren
kennen van dit zonderlinge volk, dat zulke uiteenloopende contrasten oplevert, en dat alleen leeft om te genieten of zich aan de buitensporigste vermaken over te geven.
Intusschen was in dien nacht waarvan wij spreken, het anders zoo
woelige en lustige Santa-Fé in eene sombere treurigheid verzonken,
de straten waren eenzaam, de deuren gesloten, geen lichtstraal blonk
door de vensters, iedereen sliep of scheen althans te slapen.
Maar Santa-Fé was op dit °ogenblik aan eene doodelijke ongerustheid ten prooi, uithoofde der veroordeeling van don Miguel Zarate,
den rijksten grondbezitter der provincie, den man die door de gansche bevolking geacht en bemind werd; deze ongerustheid was nog
toegenomen door de onverwachte verschijning van het veldleger der
krijgshaftige Comanchen, die woeste vijanden, wier ongehoorde wreedheden op de Mexicaansche grenzen tot een spreekwoord waren geworden en wier komst derhalve, ofschoon zij zich voor ditmaal zeer
Ordelijk hadden gedragen, weinig goeds voorspelde.
Don Pabio en zijn metgezel liepen snel, als lieden die haast hadden om de plaats te bereiken waar men hen met ongeduld verwachtte,
en wisselden slechts nu en dan eenige woorden, die echter terstond
door Nathan verstaan en begrepen werden, hetgeen hem nog meer
aanspoorde om hen niet uit het oog te verliezen.
Zoo doorliepen zij het grootste gedeelte der stad, altoos dicht op
de hielen gevolgd door den jongen Squatter.
Eindelijk bereikten zij een deftig huis in de straat de la Merced
op den hoek der Plaza Mayor ; daar hielden zij stil.
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Zij waren waar zij wezen moesten.
»Hier is het," zei de zendeling.
»Laten wij binnengaan," antwoordde don Pablo.
Een flauw licht blonk door een der vensters voor aan de straat.
Onwillekeurig keerden de beide mannen op het oogenblik dat zij aan
het huis wilden aankloppen, tegelijk om.
Nathan verschool zich onmiddellijk in de schaduw van eene portiek.
Zij hadden hem niet gezien.
Pater Seraphin klopte zachtjes aan.
De deur werd terstond geopend.
Zij traden binnen en de deur werd achter hen gesloten.
Nathan ging thans midden op de straat staan, met het oog onafgewend op het venster gericht, het eenige van dit huis waar hij nog
licht bespeurde, terwijl de anderen volkomen donker waren.
Weldra vertoonden zich eenige schaduwen achter de gordijnen, en
Nathan had genoeg gezien.
»Goed," mompelde hij, »ik heb mij niet vergist ; maar hoe zal ik
nu den oude verwittigen dat de duif in het nest is ?"
Eensklaps werd hem een zware hand op den schouder gelegd.
Nathan keerde zich om en greep naar zijn dolk.
Hij zag een man voor zich, somber en zwijgend, en dicht in de
plooien van een ruimen mantel gewikkeld.
De jongman beefde.
»Ga uws weegs I" zeide hij met eene dreigende stem.
»Wat doet gij hier?" vroeg de onbekende.
»Wat gaat u dat aan ? de straat is immers vrij."
»Neen."
Dat woord klonk kort en bits.
Nathan poogde vergeefs den man te herkennen dien hij voor zich had.
»Sta mij uw plaats af, of er zal tusschen ons beiden bloed stroomen," riep hij.
Het eenigste antwoord van den man in den mantel gehuld was t
dat hij een pistool in de rechter en een ponjaard in de linkerhand nam.
»Ha !" riep Nathan op sarcastischen toon, »wij zullen het spoedig
uitmaken."
»Voor het laatst, verwijder u !" zei de onbekende.
»Ik geloof dat gij gek zijt, senor caballero ; de straat is voor allen, zeg ik u ; hier is mijne plaats en hier zal ik blijven."
»Ik wil hier alleen zijn."
;Wilt gij mij dan dooden ?"
»Als het wezen moet, ja, zonder bedenken."
De beide sprekers wisselden nog eenige woorden, zacht en snel en

in minder tijd dan wij die kunnen beschrijven. Zij stonden geen voet
breed van elkander af, met vlammende blikken en waren gereed om.
elkander aan te vallen.
Nathan stak zijn pistool in zijn gordel.
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»Laten wij geen gerucht maken, het mes is genoeg," zeide hij,
»overigens zijn wij in een land waar dit wapen het eenige gebruikelijke is."
»Het zij zoo," antwoordde de onbekende, »gij wilt mij dus uwe
plaats niet afstaan ?"
»Gij zoudt mij immers uitlachen als ik het deed," meesmuilde
de Amerikaan.
»Dan kome uw bloed op uw eigen hoofd."
»Of op het uwe ?"
De twee strijders deden elk een stap achterwaarts en zetten zich
schrap, met het mes in de hand, en den mantel om den linkerarm
gerold.
De maan, door dikke wolken bedekt, verspreidde geen licht. Het
was nagenoeg donker. De klok der hoofdkerk sloeg twaalf; de Serenos riepen met heldere stemmen het uur in de verte, ten bewijze
dat alles in rust was.
Er volgde eene pauze die de kampioenen zich ten nutte maakten
om elkander nauwlettend te bespieden.
Eensklaps gaf Nathan een doffen schreeuw, sprong met den dolk
omhoog op zijn vijand in, hem den mantel voor het aangezicht houdende om hem te verblinden.
Maar de onbekende pareerde den stoot, en gaf hem een stoot
terug, die even behendig werd afgepareerd.
De twee kampioenen grepen elkander thans aan en worstelden een
poos om elkander van de been te krijgen.
Eindelijk stortte de onbekende met een zucht ter aarde ; de ponjaard van Nathan had hem in de borst getroffen.
Nathan richtte zich op met een kreet van triomf; zijn vijand bleef
onbewegelijk liggen.
»Zou ik hem gedood hebben?" prevelde hij,
Hij stak zijn dolk weder in zijne laars en bukte om den gevallene
van nabij te bezien.
Maar op eens deinsde hij terug, met een kreet van afgrijzen;
hij had zijn broeder Shaw herkend.
»Wat nu gedaan?" riep hij verlegen. — »Bah! het is zijn eigen
schuld," vervolgde hij ; »kan ik het helpen, waarom heeft hij mij
tegengehouden?"
Hiermede liet hij den jongman liggen, die geen teekenen van leven
meer gaf.
»God vergeve mij!" mompelde Nathan, »ik heb niet anders kun-

nen of moeten doen."
Shaw lag midden op de straat, bleek en bloedend. Hij was dood
naar het scheen.
n-•
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X VI II.
DE GEWONDE.
Na zijn broeder verlaten te hebben, die met een zware woed in
de borst buiten kennis lag en sterk bloedde, liep Nathan in der ijl
naar de Rancho del Coyote, waar wij hem reeds in een vorig hoofdstuk zagen aankomen.
Zijne onverwachte komst aldaar was een geluk voor Andres Garote,
dien de Squatter reeds heftig begon te schudden en die er zonder
twijfel slecht af zou zijn gekomen.
Op de verklaring van zijn zoon, liet de Roode-Ceder den gambusino los en bleef deze waggelend en half verstikt tegen den muur
staan.
»Wel," vroeg de Squatter, »waar is dona Clara ?"
»Kom mede, vader," antwoordde de jongman, »ik zal u bij haar
brengen."
»Gij weet dus waar zij zich schuil houdt ?"
»Ja."
»Ik weet het ook," riep nu Fray Ambrosio, die met een verwilderd gezicht de zaal binnenstormde, »ik dacht wel dat ik haar ontdekken zou."
De Roode-Ceder keek hem verwonderd aan.
Op het gelaat van den monnik bewoog zich geen spier.
»Wat is hier dan gebeurd ?" riep de Squatter terwijl hij beurtelings
den monnik en den gambusino met een verdachten blik aankeek.
»Een doodeenvoudige zaak," antwoordde Fray Ambrosio op een
toon van waarheidsliefde die geen twijfel meer overliet : »omtrent
twee uren geleden is uw zoon Shaw hier geweest."
»Mijn zoon Shaw !" riep de Squatter.
»Ja, uw jongste zoon Shaw ; zoo heet hij immers, niet waar ?"
»Ja, ga voort."
»Zeer goed. Hij kwam ons uit uw naam voorstellen om hem de
gevangenen over te leveren."
»Hij ?"
»Ja."
»En wat hebt gij gedaan?" vroeg de Squatter ongeduldig.
»Wat zouden wij doen?"
»Wel ! dam ! u met alle macht tegen het vertrek van het meisje
verzetten."
»Caspita ! denkt gij dan dat wij haar maar zoo hebben laten gaan?"
hernam de monnik onverstoorbaar.
De Squatter gluurde hem aan met een blik vol verbazing, hij
.

begreep er niets meer van. Als alle voortvarende menschen, was
redeneeren hem schier onmogelijk, vooral nu hij met een tegen-
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stander te doen had die even sluw en bedriegelijk was als hij zelf.
Door den behendigen bluf van den monnik en de schijnbare oprechtheid zijner antwoorden misleid, verlangde hij reeds naar het einde.
»Hoor eens," zeide hij, »zeg mij kort en bondig hoe de zaak is
afgeloopen."
»Dank zij een bondgenoot, die uw zoon te hulp kwam, waren wij
genoodzaakt te bukken."
»Een bondgenoot! welk man is vermetel genoeg om zich te durven mengen. . . ."
»Wel !" riep de monnik hem in de rede vallende, »die man was een
priester, gij zelf kent hem zeer goed en hebt er dikwijls voor gebogen."
Ik!
»Ja gij."
»Gij steekt er den draak mede, senor padre, pas op !" riep de
Squatter in vervoering.
»In het minste niet, vriend; was er een .ander in zijne plaats ge.komen, wie het ook wezen mocht, zou ik er mij tegen hebben verzet; maar gij weet, ik behoor mede tot de kerk: vader Seraphin
is mijn superieur, ik moest hem gehoorzamen."
»Vader Seraphin," herhaalde de Squatter met een donkeren blik.
»Aha! hij is dus niet dood?"
»Het schijnt," riep de monnik spotachtig, »dat degenen die gij doodt
er redelijk goed afkomen, Roode-Ceder."
Bij deze toespeling op den vermeenden dood van don Pablo, kon
de Squatter nauwelijks een uitroep van toorn onderdrukken en kneep
hij de vuist krampachtig van woede.
»Goed!" riep hij, »al is het ook dat ik niet altijd weet te dooden,

weet ik mij toch te wreken. Waar bevindt dona Clara zich op dit
°ogenblik?"
»In een huis, niet ver van hier," antwoordde Nathan.
»Hebt gij haar gezien," vroeg de Squa.tter.
»Neen, maar ik ben don Pablo en den Franschen zendeling nagegaan tot aan het huis waar zij binnentraden, en daar zij niet wisten
dat ik hen zoo dicht op de hielen was, heeft hun gesprek mij om trent het verblijf van dona Clara geen twijfel meer overgelaten."
Een heillooze glimlach verhelderde voor een °ogenblik het aangezicht van den ouden bandiet.
»Goed," riep hij, »als de duif in haar nest is, zullen wij haar wel
vinden. Hoe laat is het?"
»Drie ure," antwoordde Andres Garote ; »de nacht is bijna vervlogen."
»Haasten wij ons dan ; gaat allen met mij. Maar," vervolgde hij
een °ogenblik daarna, »waar is Shaw gebleven ? weet niemand van u
mij dat te zeggen ?"
»Gij zult hem waarschijnlijk vinden voor het huis waar dona Clara
zich bevindt," sprak Nathan met een doffe stem.
»Hoe dat ? Heeft mijn zoon dan met mijne vijanden geheuld ?"
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»Hij heeft zich althans met hen verstaan om uwe gevangene op te
lichten."
»0 ! ik dood hem, als hij een verrader is !" riep de Squatter op
een toon die de aanwezigen deed huiveren.
Nathan deed een paar stappen vooruit, haalde het mes uit zijn
laars en liet het aan zijn vader zien.
»Het is reeds gedaan," mompelde hij met afgebroken stem. »Shaw
wilde mij doorsteken, ik heb hem gedood."
Na deze gruwzame verklaring werd het in de rancho een poos
doodstil ; al de aanwezigen, verhard als zij waren, sidderden onwillekeurig.
Daarbuiten heerschte de duistere nacht, de wind huilde klagend
over het huis, en de eenzame vetkaars, wier flikkerende vlam de
flauw verlichte voorwerpen deed beven, maakte den indruk van het
sombere tooneel in de holle zaal nog ontzettender.
De Squatter streek zich met de harde hand over het klamme voorhoofd ; een zucht, die veel naar het brullen van een Leer geleek,
ontsnapte moeielijk uit zijne beklemde borst.
»Het was mijn jongstgeborene," prevelde hij met eene gebroken
-stem en met eene ontroering die hij niet kon bemeesteren ; »hij
verdiende te sterven, maar zijn broeder had hem niet mogen
straffen."
»Vader !" mompelde Nathan.
»Zwijg !" riep de Squatter met eene holle stem en stampvoetend
van toorn. »Gedane dingen keeren niet ; maar wee mijn vijand en
zijne familie ! 0! thans vooral zal ik over hz.-.n eene wraak nemen,
die alwie ze hoort, zal doen ijzen."
Na deze dreigende taal, die de aanwezigen stilzwijgend aanhoorden,
zonder er iets tegen te durven inbrengen, trad de Squatter naar de
tafel, nam de flesch mezcal die nog half gevuld was, zette haar aan
.zijne lippen en ledigde haar in een enkelen terug.
Toen hij gedronken had smeet hij de flesch op den grond aan stukken en wendde zich tot zijne medeplichtigen :
»Op weg !" riep hij met eene rauwe stem, »wij hebben hier al
te veel tijd verkwist."
Daarmede stormde hij de rancho uit.
Allen volgden hem terstond.
Dona Clara was door pater Seraphin bij eene achtenswaardige familie gebracht, die groote verplichtingen aan hem had en zich gelukkig rekende het arme kind te kunnen opnemen.
De missionaris had echter geen plan om dona Clara bij deze gastvrije lieden te laten, maar stelde zich voor om haar reeds den volgenden morgen vroegtijdig naar een verren bloedverwant van haar
vader over te brengen, die eene hacienda bewoonde vijf of zes mijlen
.van Santa-Fé.
Dona Clara was intusschen door hare nieuwe vrienden behoorlijk
-
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gehuisvest in eene wel ingerichte kamer ; hunne eerste zorg was reeds
geweest om haar de Indiaansche kleederen die zij aanhad met andere
te doen verwisselen, die voor haar beter geschikt en bovendien meer
overeenkomstig waren met haar aanzienlijken stand in de maatschappij.
Het jeugdige meisje, nog vermoeid door de pijnlijke indrukken van het
heftige tooneel dat zij had bijgewoond, was op het punt van naar bed te
gaan, toen don Pablo en pater Seraphin aan hare kamerdeur klopten.
Zij haastte zich de deur te openen.
De komst van haar broeder, dien zij nog niet zoo spoedig had durven hopen te zien, was haar eene blijde verrassing.
Zij raakten weldra in vertrouwelijk .gesprek en hiermede ging het
eerste uur snel en ongemerkt voorbij.
Don Pablo wachtte zich wel om aan zijne zuster het ongeluk van
haar vader te vertellen, dat haar nog geheel onbekend was ; daar hij
wel wist dat deze mededeeling de vreugde zou hebben vergald die
zij zich voorstelde tegen den volgenden dag.
Intusschen was het diep in den nacht geworden en de beide mannen verwijderden zich, om het jonge meisje de noodige rust te laten
genieten, eer zij den volgenden morgen naar de hacienda vertrok,
voor welken tocht zij beloofden haar binnen weinige uren te zullen
komen afhalen.
Pater Seraphin had don Pablo reeds aangeboden om den nacht bij
hem door te brengen, in het kleine logement daal hij zijn intrek had
genomen, niet ver van de Calle de la Merced.
De jongman nam dit aanbod gretig aan : het was reeds te laat om
elders in de stad een nachtverblijf te zoeken ; ook kon hij nu den
volgenden morgen des te spoediger bij zijne zuster zijn.
Na bij herhaling afscheid te hebben genomen, gingen de twee
mannen het huis uit ; en nauwelijks waren zij weg, of dona Clara
wierp zich geheel gekleed als zij was op de hangmat, die aan het
einde der kamer voor haar gespannen was, en viel weldra in slaap.
Zoodra don Pablo het huis uitstapte, zag hij een mensch op straat
liggen, bewegingloos en met het aangezicht naar de deur gekeerd.
»Wat is dat?' riep hij verwonderd.
»Zeker een ongelukkige dien de ladrones vermoord hebben om hem
uit te plunderen," antwoordde de zendeling.
»Dat kan wel zijn."
»Misschien is hij nog niet dood," hervatte pater Seraphin, »dan is
het onze plicht hem hulp te verleenen."
,»Waartoe dat ?" riep don Pablo aarzelend, »als er een Sereno
(nachtwaker) voorbij kwam, was hij in staat ons van den manslag te
beschuldigen."
»Mijn zoon," antwoordde de missionaris, »Gods wegen zijn ondoorgrondelijk ; dat Hij onze schreden herwaarts geleidde is een bewijs
dat Hij naar zijne wijsheid het nuttig keurde den ongelukkige door
ons te laten helpen."
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»Het zij zoo !" antwoordde de jongman, »als gij het dan wilt zullen wij hem van naderbij bezien, maar gij weet wel dat in dit
land dergelijke daden gemeenlijk groote onaangenaamheden na zich
slepen."
»Dat is waar, mijn zoon, maar hoe dat wezen mag, wij zullen het
ons getroosten," zei de zendeling, terwijl hij reeds bukte om den gewonde te onderzoeken.
»Doe wat u goeddunkt," riep don Pablo ; »ik zal u bijstaan."
Shaw, want het was niemand anders, gaf geen teekenen van leven
meer.
De missionaris had hem van nabij bezien, hij richtte zich op, greep
don Pablo driftig bij den arm, wees hem dat hij naar den gewonde
zou bukken en zei :
»Kijk eens I"
»Shaw !" riep de Mexicaan vol verbazing, »wat deed die man hier ?"
»Help mij een handje, wij zullen het spoedig weten. De ongelukkige is niet dood, hij ligt slechts in flauwte ten gevolge van bloedverlies.'
Don Pablo, door deze zonderlinge ontmoeting in ijver geraakt, gehoorzaamde zonder tegenspraak en deed al wat de zendeling hem gebood.
De beide mannen namen nu den gewonde op en droegen hem
voorzichtig naar het logement van vader Seraphin, waar zij zich voorstelden hem den best mogelijken bijstand te verleenen.
Nauwelijks waren zij den hoek der straat omgegaan, of aan het
andere einde naderden verscheidene mannen.
Die mannen waren de Roode-Ceder en zijne handlangers.
Voor het huis komende bleven zij staan.
Al de vensters waren gesloten en nergens bespeurde men licht of
leven.
»Welke is de kamer van het meisje ?" vroeg de Squatter zacht.
»Deze," antwoordde Nathan, haar met de hand aanwijzende.
De Roode-Ceder sloop als een kat naar het huis, stak zijn ponjaard in de voegen van den muur, werkte zich op tot aan het vensterkozijn en tuurde met zijn gezicht voor het glas naar binnen.
»Alles naar wensch," zeide hij afklimmende ; »zij slaapt. Gij, Fray
Ambrosio, moet u aan den eenen hoek der straat plaatsen, en gij,
Andres, aan den anderen ; ze moeten ons niet overvallen."
De monnik en de gambusino trokken elk naar den hun aangewezen post.
Zoodra de Roode-Ceder met zijn zoon alleen was, fluisterde hij
hem in 't oor :
»Waar hebt gij uw broeder gelaten, nadat gij hem verslagen
hadt ?"
»Ik heb hem gelaten op de plaats waar hij gevallen was."
»En waar was dat?"
»Juist waar wij ons bevinden."
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De Squatter bukte naar den grond, en deinsde eenige stappen
terug, want hij ontdekte nog sporen van bloed op de straatkeien.
»Hij is weggebracht," zeide hij zich oprichtende, »misschien is hij
nog niet dood."
»Misschien," herhaalde Nathan hoofdschuddend.
Zijn vader wierp hem een onbeschrijfelijken blik toe.
»Aan 't werk !" zeide hij barsch.
En beiden begonnen nu het venster te beklouteren.

XIX.
INDIAANSCHE DIPLOMATIE.
Wij keeren thans naar Valentin en zijne vrienden terug.
De plotselinge verschijning van den Sachem der Coras had bij de
jagers en Comanchen eene zekere opschudding verwekt.
Valentin was de eerste die van zijne verrassing bekwam, en tot
den Arends-Veèr het woord richtte.
»Mijn broeder is welkom," zeide hij, hem de hand toestekende,
die de Indiaan met warmte drukte ; »welk nieuws komt de Sachem
ons brengen ?"
»Goed nieuws," antwoordde de Sachem laconiek.
»Dat doet mij genoegen," riep de jager opgeruimd, »wij hebben
in den laatsten tijd zooveel slecht nieuws ontvangen dat het uwe
ons eene gewenschte afleiding zal geven."
De Indiaan meesmuilde bij deze verklaring, maar antwoordde niet.
»Mijn broeder kan vrij spreken," hervatte Valentin, »hier zijn
niets dan vrienden."
»Dat weet ik," antwoordde het opperhoofd met eene beleefde buiging voor de aanwezigen ; »sinds ik mijn broeder verliet zijn er
bijna twee manen voorbijgegaan ; ik heb menig paar mocksens op
de dorens en wortels der wildernis versleten ; ik ben aan de overzijde
der groote meren geweest, waar de dorpen van mijn stam gelegen
zijn
»Goed ; mijn broeder is een opperhoofd, hij zal zonder twijfel goed
ontvangen zijn door de Sachems aan gene zijde der groote meren."
»Mookapec is een vermaard krijgsman onder zijne broeders," antwoordde de Indiaan fier, »aan het raadvuur zijns volks bekleedt hij
eene aanzienlijke plaats. De opperhoofden hebben hem met blijdschap ontvangen ; hij had op zijn weg zeven scalps aan de Gachupines ontrukt, zij hangen thans te verdrogen voor den grooten
tempel van Manitou."
»Dat is uw recht, hoofdman, ik kan er u niet om veroordeelen ;
de Spanjaarden hebben u zooveel kwaad gedaan, dat zij van u niets
anders kunnen verwachten."
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»Mijn broeder spreekt goed; zijne huid is blank, maar zijn hart
is rood."
»Hm !" riep Valentin, »ik ben een vriend van gerechtigheid,
tegenover verraders is de wraak billijk. Ga voort, hoofdmán."
De metgezellen van den jager waren naderbij getreden en schaarden zich rondom de sprekers.
Curumilla was intusschen, volgens zijne gewoonte stilzwijgend
bezig met de Spaansche gevangenen te ontkleeden, en hen vervolgens
ieder met een lasso zoo vast te knevelen dat zij geen lid verroeren
konden.
Valentin ofschoon de tijd drong, kende het karakter der Roodhuiden te goed om de vertrouwelijke mededeeling van Arends-Veer
met geweld te verhaasten. Hij begreep dat de Sachem hem gewichtige zaken te melden had, maar wist tevens, als hij hem tot
spreken poogde te dwingen, dat hij niets uit hem zou krijgen, hij
getroostte zich dus hem zijn gang te laten gaan en zijn tijd af te wachten.
De Eenhoorn, die er met de handen op den tromp van zijn buks
gekruist bij stond, luisterde aandachtig naar al wat er gesproken
werd, maar zonder de minste blijken van ongeduld te geven.
Valentin vatte het woord weder op.
»Mijn broeder is wel lang bij zijn stam gebleven ?" zeide hij.
»Niet meer dan twee zonnen," antwoordde de Sachem, »de ArendsVeer had goede vrienden achtergelaten, die zijn hart aantrokken."
»Dank u, hoofdman, dat gij zoo aan ons zijt blijven denken."
De Indiaan boog.
»De Sachems van mijn stam," vervolgde hij, »hebben zich in
een raad vereenigd om de woorden van den Arends-Veer te vernemen. Zij hebben gebeefd van toorn toen zij hoorden van den moord
hunner kinderen ; maar de Arends-Veer had zijn plan gereed, en
tweehonderd krijgslieden hebben zich onder zijn totem (veldteeken)
verzameld."
»Goed," zei Valentin, »mijn broeder zal zich wreken."
De Sachem glimlachte.
»Ja," riep hij, »mijne jongelingen hebben mijne bevelen ontvangen, zij weten wat ik doen zal."
»Zeer goed ; zij zijn dus reeds in onze nabijheid!"
»Neen," antwoordde de Sachem hoofdschuddend, »de Arends-Veer
trekt niet met hen op ; hij verbergt zich onder het masker van een
Apachen-hond."
»Wat!" riep Valentin verwonderd, »wat zegt mijn broeder daar ?"
»Mijn blanke broeder is te voorbarig," zei de Eenhoorn thans op
een toon van deftige berisping, »hij late Mookapec uitspreken, want
de Sachem is groot, de wijsheid woont in hem."
Valentin begon te meesmuilen.
»Hm !" riep hij, »verraad met tegenverraad beantwoorden dat is
niet de wijze waarop mijn volk den oorlog voert."
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»Het vo& waartoe mijn broeder behoort, is groot en machtig als
de grauwe beer," sprak de Eenhoorn, »het behoeft zich niet te
begeven op verloren wegen ; wij arme Indianen zijn zwak als de bever; maat even als deze zijn wij zeer listig."
»Dat is waar," zeide Valentin, »voor u kan de list geoorloofd zijn
tegen de onverzoenlijke vijanden die u van alle zijden omringen ; ik
had ongelijk ; ga dus voort, hoofdman, en vertel ons welke vermomming gij hebt uitgedacht ; zoo zij werkelijk vernuftig is, zal ik
de eerste zijn 'om haar goed te keuren."
»Ooah! mijn broeder zal het zelf beoordeelen. De Roode-Ceder
zal de woestijn binnen trekken, dat weet mijn broeder zonder twijfel ?"
»Ik weet het."
»En weet mijn broeder ook dat de gr i ngo l) aan de Apachen om
een gids heeft verzocht ?"
»Neen, dat wist ik niet."
»Goed ! Stanapat, het groote opperhoofd der Apachen, had den
krijgsman Navajoé gezonden om den Roode-Ceder als gids te dienen."
»Welnu ?"
»Arends-Veer heeft Navajoé gescalpeerd."
»Ha, ha ! hij zal dus niet kunnen vertrekken ?"
»Ja wel, hij zal vertrekken, zoodra hij maar wil."
»Hoedat ?"
»De Arends-Veer zal den gids vervangen."
De Eenhoorn glimlachte.
»Mijn broeder bezit veel wijsheid," zeide hij.
»Hum !" riep Valentin op ontevreden toon, »dat is wel mogelijk,
maar gij speelt grof spel, hoofdman. De oude schurk is zoo slim
als tien apen en tien oppossums te zamen, ik waarschuw u, hij zal
u herkennen."
»Neen."
»Ik help het u wenschen, want zonder dat waart gij verloren."
»Goed, laat mijn blanke broeder gerust zijn ; de Arends-Veer is
een krijgsman, hij zal den blanken jager in de woestijn terugvinden."
»Ik hoop het, ik hoop het, maar ik twijfel zeer ; enfin, doe wat
u goeddunkt. Wanneer gaat gij naar den Roode-Ceder ?"
»Nog dezen nacht."
»Verlaat gij ons reeds ?"
»Terstond; de Arends-Veer had zijne broeders niets anders te
zeggen."
En met eene zwierige buiging voor de aanwezigen sloop de Sachem
der Coras de struiken in, waar zij hem bijna onmiddellijk zagen
verdwijnen.
i) Gringo is een scheldnaam door de Indianen aan de Yankees gegeven,
het woord is onvertaalbaar, maar beteekent zooveel als ploert of twistmaker.
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Valentin oogde hem eenige sekonden na.
»Ja," zeide hij eindelijk, »zijn plan is zoo stout als men het
alleen van zulk een krijgsman zou kunnen verwachten. De hemel beware hem en doe het hem gelukken ! Wij zullen het moeten afwachten ; misschien gaat alles naar wensch."
Hij wendde zich naar Curumilla.
»De kleederen !" riep hij.
»Hier zijn ze," antwoordde de Araucaan laconiek, hem een grooten stapel kleederen aanwijzende.
»Wat wil mijn blanke broeder met die kleederen doen ?" vroeg de
Eenhoorn.
»Dat zal ik mijn broeder zeggen," zei Valentin glimlachend.
»Wij zullen er ieder een stel van aantrekken."
Het Comanchen-hoofd richtte zich fier op.
»Neen," zeide hij, »de Eenhoorn legt het kleed van zijn volk niet
af ; waartoe zouden wij ons vermommen ?"
»Om in het kamp der Spanjaarden te dringen zonder ontdekt te
worden."
»Ooah ! dat is niet noodig. De Eenhoorn zal zijne jongelieden
bijeenroepen en zij zullen zich een weg banen over de lijken der
Gachupines."
Valentin schudde ontevreden het hoofd.
»Dat is zoo !" zeide hij, »dat zouden wij kunnen doen ; maar waarom zouden wij noodeloos bloed vergieten ? Neen, laat mijn broeder
op mij vertrouwen."
»De jager • heeft gelijk," hervatte de Indiaan, »de Eenhoorn weet
het wel, hij laat hem volkomen vrij, maar de Eenhoorn is een opperhoofd, hij kan dus het kostuum der Bleekgezichten niet dragen."
»De Franschman drong er niet verder op aan, iedere poging zou
vruchteloos zijn gebleven, hij vergenoegde zich dus met zijn plan
te wijzigen.
Hij liet nu elk zijner kameraden in een dragondersuniform steken,
trok er zelf een aan en gaf den alfarez het officierskostuum terug
dat hem, ontnomen was.
Toen hunne gedaanteverwisseling volkomen in orde was, wendde
hij zich tot den Eenhoorn.
»De hoofdman blijft hier," zeide hij, »hij zal op de gevangenen
passen."
»Goed !" antwoordde de Comanch; »maar is de Eenhoorn dan een
oude vrouw, dat de krijgslieden hem achteraf stellen ?"
»Mijn broeder begrijpt mij verkeerd, het was volstrekt mijn oogmerk niet hem te beleedigen, maar hij kan zich niet met ons naar
het kamp begeven."
Het opperhoofd haalde verontwaardigd de schouders op.
»De krijgslieden der Comanchen kunnen even goed kruipen als de
slangen," zeide hij, »de Eenhoorn zal er ook binnen dringen."
.

-
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»Mijn broeder kome er dan, als hij er zoo zeer op staat."
»Goed, mijn blanke broeder is boos! er zweeft een wolk over
zijn gelaat ; hij doet niet wel, zijn vriend bemint hem."
»Dat weet ik wel, hoofdman, ik ben niet boos, maar mijn hart
is treurig, daar ik zie dat een krijgsman gevaar loopt zich zonder
noodzaak te laten dooden."
»De Eenhoorn is een Sachem ; hij moet zijnen jongelingen een goed

voorbeeld geven op het oorlogspad."
Valentin wenkte toestemmend.
»Ziedaar de paarden der Bleekgezichten," zei thans Curumilla, »mijn
broeder zal ze wel noodig hebben."
»Gij hebt gelijk," antwoordde de jager met een glimlach, »mijn
broeder is een groot opperhoofd, hij denkt aan alles."
Allen sprongen nu in den zadel ; de Eenhoorn alleen bleef te voet.
Valentin liet den alfarez naast zich rijden.
»Caballero," zeide hij tot hem, »gij zult onze gids zijn tot aan
het kamp. Wij zijn niet voornemens uwe landgenooten het leven
te benemen ; wij hebben geen ander doel dan hen buiten staat te stellen
ons te vervolgen. Overweeg mijne woorden wel : zoo gij ons zoekt te bedriegen, jaag ik u een kogel door den kop; ik heb u gewaarschuwd."
De officier boog zonder te antwoorden.
De overige gevangenen waren door Curumilla zoo stevig gebonden,
dat er voor hunne ontsnapping geen de minste vrees bestond.
De kleine troep ging op marsch ; de Eenhoorn sloop de struiken in.
Op eenigen afstand van het bivak gekomen, hoorden zij een schildwacht roepen : »werda !"
-)Antwoord gij," zei Valentin zacht tegen den officier.

De officier antwoordde.
De troep ging rustig voorbij.
De schildwacht, onverhoeds door Curumilla overrompeld, werd in
een ommezien gebonden en een prop in den mond gestopt.
Al de overige% schildwachten ondergingen hetzelfde lot.
De Mexicanen houden zeer slordig de wacht, zelfs in het gezicht
van den vijand ; zooveel te meer nog wanneer zij meenen niets te
vreezen te hebben, dan verwaarloozen zij iedere voorzorg.
Allen sliepen gerust.
Valentin en zijn troep zagen zich meester van het kamp.
Het gansche regiment dragonders werd zonder slag of stoot overrompeld.
Valentin deed zijne kameraden afstijgen.
Zij wisten hoe zij te werk moesten gaan en hielden zich stipt aan
de bevelen die de Franschman hun gegeven had. Van piket tot piket
gaande, verzamelden zij van lieverlede de paarden, dreven ze het

kamp uit, en in minder dan tien minuten waren al de paarden weggevoerd.
Valentin sloeg de bewegingen zijner manschappen nauwkeurig
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gade ; toen zij hunne taak hadden afgedaan, hief hij den voorhang
op van de tent waar de overste sliep.
Op eens stond hij tegenover den Eenhoorn.
Deze had een bloedige scalp aan zijn gordel hangen. Valentin kon
zijn gevoel van afgrijzen niet bedwingen.
'Wat hebt gij gedaan, hoofdman ?" zeide hij op een toon van
verwijt.
»De Eenhoorn heeft zijn vijand gedood," antwoordde de Comanch
woest. »Als het hoofd der antilopen gevallen is, verstrooien zij zich
allen, zoo doen ook de Gachupines."
Valentin trad naar het lijk van den kolonel.
De ongelukkige overste lag dood in zijne tent, met bloedigen schedel en met een wond in de borst, zwemmende in zijn bloed ; de onverbiddelijke Indiaan had hem het hart doorboord.
De jager slaakte een zucht toen hij hem zag.
Arme kerel," zeide hij op meewarigen toon.
Na deze lakonische lijkrede, nam hij hem den degen en de epauletten af, trad de tent uit, gevolgd door den Eenhoorn en keerde
naar zijne kameraden terug.
De paarden werden naar het kampement der Comanchen gevoerd,.
zoowel als de gevangen gemaakte patrouille.
Daarop wikkelden Valentin en zijne kameraden zich in hunne mantels en dekens en strekten zich op den grond uit bij de bivakvuren,
om den dag af te wachten.
Van het regiment dragonders was voorshands niets meer te vreezen..

XX.
DE ONBEKENDE.
Pater Seraphin en don Pablo de Zarate hadden den gewonde dien
zij op straat vonden liggen, naar het logement van den missionaris,
overgebracht.
Ofschoon dit huis niet ver gelegen was, verliep er echter met den
overtocht een geruime tijd, daar zij verplicht waren met de meeste
voorzichtigheid te werk te gaan. Bij iederen stap bijna moesten zij
stil staan om den gewonde niet te schokken, wiens leden geheel machteloos nederhingen.
»Die man is dood," zei don Pablo terwijl zij nog eens halt maakten
in de calle de la Merced.
»Dat vrees ik ook," antwoordde de zendeling ; »zeker kunnen wij
het echter niet zeggen ; ons geweten vordert dat wij onze zorgen aan
hem besteden, zoo lang tot wij de treurige gewisheid hebben verkregen dat zij nutteloos zijn."
,
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»Vader, uwe menschenliefde vervoert u ; misschien zou het voor
dien ongelukkige zelf beter zijn dat hij niet weder tot het leven terugkeerde."
»Gij oordeelt te hard, vriend. Die man is nog jong, niet veel meer
dan een volwassen kind ; in een kring van roovers opgevoed, heeft
hij niets dan slechte voorbeelden gezien, en het kwade alleen gedaan
uit navolging ; wie weet of de zware verwonding voor hem het middel niet zijn zal om een eerlijk man te worden, en in een beteren
kring op te treden dan hij tot hiertoe gekend heeft ? Ik herhaal u
nogmaals, vriend, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk,"
»Ik zal alles doen wat gij wilt, vader, gij hebt het recht om mij te
bevelen, maar ik vrees dat al onze zorgen te vergeefs aan hem verspild zullen zijn."
»God, in wiens hand wij alleen werktuigen zijn, zal zoo ik hoop
uwe vrees logenstraffen. Met een weinig moed, en nog een paar
stappen, zijn wij waar we wezen moeten."
»Welaan dan," zei don Pablo zich gewonnen gevende, en zij hervatten hun tocht.
Vijf minuten later kwamen zij aan het huis van den missionaris.
Pater Seraphin woonde in de calle de la Pescaderia, bij eene arme
weduwe, in een huis van gering aanzien, van riet en adobes opgetrokken, waar hij een kleine kamer in huur had voor de geringe som
van negen realen per maand.
Dit bekrompen vertrek, slechts door een enkel venster verlicht, dat
op een binnenplaatsje uitzag, was, wat de meubels betreft, een ware
karthuizers- cel.
De gansche inboedel bepaalde zich bij een vierkant withouten raam
op vier pooten, waarover een ossenhuid was gespannen, om tot slaapplaats te dienen ; een stoel en een bidbankje, waarboven een koperen crucifix, dat aan den gewitten muur was vastgehecht.
Overigens heerschte in dit schamele verblijf eene kloosterlijke zindelijkheid en netheid. Aan eenige spijkers in den muur hingen de
afgesleten kleederen van den armen priester, en op een plank stonden een aantal flesschen en potjes, die zonder twijfel geneesmiddelen bevatten, want even als alle zendelingen bezat pater Seraphin
de hoofdzakelijke kennis der geneeskunde, en was hij voor zijne bekeer-,
lingen tegelijk medicijnmeester voor het lichaam zoowel als voor de ziel.
Hoe armelijk en vervallen de cel ook wezen mocht, was de lucht
er koel en zuiver en ademde elk die er binnentrad terstond een atmosfeer van reinheid en matigheid, die onwillekeurig eerbied inboezemde.
Pater Seraphin stak eene gele vetkaars aan, die op een ijzeren
kandelaar stond en nu, door don Pablo geholpen, legde hij den ge-

wonde op zijne slaapbank.
Don Pablo ging op de butaque zitten om een weinig uit te rusten,
daar hij, aan zulk werk niet gewoon, zijn adem kwijt was,
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Pater Seraphin daarentegen, ofschoon op het oog mager en zwak,
scheen van geen vermoeienis te weten, en ging de kamerdeur 2:t om
de straatdeur te sluiten, die nog open stond.
Juist op het oogenblik toen hij haar wilde toedoen, werd de deur
van buiten in tegengestelden zin opengeduwd, door iemand die de
binnenplaats optrad, waar de missionaris zich bevond.
»Neem mij niet kwalijk, eerwaarde vader," sprak de onbekende,
»wees zoo goed mij niet buiten te laten blijven."
»Dan woont gij zeker hier in huis?" vroeg de priester.
»Neen, vader," antwoordde de onbekende koel, »ik woon niet in
Santa-Fé, ik ben hier geheel vreemd."
»Zoekt gij hier dan huisvesting ?" hernam pater Seraphin, min of
meer verwonderd.
»Dat evenmin, senor padre."
»Wat verlangt gij dan ?" riep de zendeling nog meer verwonderd.
»Ikverlang in de kamer te gaan waar de gewonde zich bevindt,
dien gij eenige oogenblikken geleden zoo edelmoedig hulp hebt verleend."
»Mijnheer," riep de missionaris aarzelend, »dat verzoek. . . ."
»Heeft niets dat u zou kunnen verontrusten," viel de onbekende
hem in de rede. »Ik heb er zeer veel belang bij om met eigen oog mij
van den toestand des gewonden te overtuigen ; welke reden mij daartoe dringt is voor u onverschillig."
»Dus kent gij hem zeker ?''
»Ik ken hem."
»Zijt gij dan een zijner bloedverwanten of vrienden ?"
»Noch het een noch het ander : ik zeg u nog eens, dat ik om zeer
dringende reden weten moet in welken toestand hij zich bevindt en
-

hem zelfs een woord verlang toe te spreken, indien zulks mogelijk was."
Pater Seraphin wierp den onbekende een uitvorschenden blik toe.
Het was iemand van hooge gestalte, zoo het scheen van middelbaren leeftijd : zijne trekken, voor zoo ver zich die in het bleeke
maanlicht lieten onderscheiden, waren regelmatig en schoon, en de
meest sprekende uitdrukking was die van een ontembaren wil.
Hij droeg het kostuum der rijke Mexicaansche grondbezitters, en
had in zijne rechterhand een fraai gedamasceerde Amerikaansche buks.
De zendeling aarzelde nog.
»Hoe is 't ;" hervatte de onbekende, »wat is uw besluit, senor padre?"
»Mijnheer," antwoordde pater Seraphin ferm, »houd mij ten goede
wat ik u zeggen zal."
De onbekende boog.
»Ik weet niet wie gij zijt," vervolgde de priester, »gij komt tot
mij midden in den nacht en onder zeer zonderlinge omstandigheden ;
met buitengewone stijfhoofdigheid dringt gij bij mij aan om den ongelukkige te zien, dien de christelijke liefdadigheid mij gedrongen
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heeft op te nemen ; maar de voorzichtigheid verbiedt mij u toe te
laten."
De onbekende was blijkbaar zeer teleurgesteld.
»Gij hebt gelijk, senor padre," hernam hij, »de schijn is mij
tegen; jammer slechts dat de opheldering die gij billijk vorderen kunt,
ons te veel kostbaren tijd zou doen verliezen; ik kan u die op het
°ogenblik niet geven. Al wat ik zou kunnen doen is u in het aangezicht des Hemels en op het kruis der Verlossing dat gij op uwe
borst draagt, te zweren, dat ik met den man, dien gij zoo liefderijk in uw huis hebt opgenomen, volstrekt geen kwaad bedoel, dat
ik op dit oogenblik recht zoek voor een zwaar misdrijf door anderen
gepleegd, en dat God met mij is, even als met allen die zich zonder bijoogmerken voor de goede zaak in de bres stellen."
De onbekende sprak dit op zulk een toon van waarheidsliefde, en
op zijn gelaat blonk zooveel oprechte trouwhartigheid, dat de zendeling zich terstond overtuigd gevoelde en zag dat hij met een buitengewoon man te doen had. Hij nam haastig het crucifix en hield
het hem voor:
»Zweer," zeide hij.
»Ik bezweer wat ik u gezegd heb," antwoordde de onbekende
met eene vaste stem.
»Goed," hernam de priester ; »nu kunt gij binnentreden, mijnheer, gij behoort tot 'de onzen; ik wil u zelfs niet beleedigen met naar
uw naam te vragen."
»Mijn naam zou u niet veel leeren, vader," antwoordde de onbekende somber.
»Volg mij, mijnheer r!
De missionaris sloot de deur en bracht den vreemdeling naar zijne
kamer.
De onbekende, toen hij binnentrad, nam eerbiedig den hoed af,
plaatste zich vrijmoedig in een hoek van het vertrek en bleef roerloos staan.
»Bekommer u niet om mij, vader," fluisterde hij, »en verlaat u
ten volle op den eed dien ik u gezworen heb."
De missionaris antwoordde slechts met een hoofdknik.
De gewonde gaf geene teekenen van leven, hij lag steeds bleek
en ontdaan en buiten kennis in dezelfde houding op de lederen hangmat.
Pater Seraphin naderde de schamele sponde, en nu begon hij met
den takt en de zachtzinnigheid die alle zendelingen, doordrongen
van den aard en het gewicht hunner roeping, in zulk eene hooge
mate bezitten, aan den gewonde zijn liefdezorg te besteden.
Langen tijd bleven de door hem aangewende middelen vruchteloos
en scheen de lijder geheel zonder leven of gevoel.
Vader Seraphin liet zich echter niet afschrikken en verdubbelde

zijne pogingen.
Don Pablo schudde nu en dan moedeloos het hoofd.
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Zoo verliep er een vol uur, zonder dat er in den toestand van
den gewonde eenige verandering kwam.
De missionaris had bij herhaling nu het een en dan het andere
middel beproefd om hem weder tot zijne kennis te brengen.
Eindelijk begon hij zelf te vreezen dat hier niets meer baten kon..
Thans trad de onbekende naderbij.
»Eerwaarde vader," zeide hij, den zendeling zacht aan den arm stootende : »gij hebt alles beproefd wat uwe kunst vermocht, en gij zijt niet geslaagd:"
»Helaas! neen," riep de missionaris treurig.
»Mag ik op mijne beurt eens met hem begaan ?"
»Denkt gij dan gelukkiger te zullen zijn dan ik," riep de priester verwonderd.
»Ik hoop ja," antwoordde de vreemdeling zacht.
»Maar gij ziet immers dat ik alles heb gedaan wat de kunst in
zulke gevallen voorschrijft."
»Dat is zoo, vader, maar de Indianen bezitten zekere middelen,
die zij alleen kennen en die vaak groote uitwerking doen."
»Zoo zegt men, maar kent gij die middelen ?"
»Sommigen er van heb ik leeren kennen ; zoo gij het mij toestaat
zal ik hunne kracht op dezen lijder beproeven, daar hij zich toch,
voor zoover ik er over kan oordeelen, in een hopeloozen toestand
bevindt."
»Helaas 1 te hopeloos, .aa'ar ik vrees."
»Wij loopen dus geen het minste gevaar met het uiterste middel
dat ik hier zou willen beproeven ?"
»Zeker niet."
»Gij vergunt mij dan dat ik de proef op hem waag?"
»Gerust mijnheer, en moge God uwe pogingen bekroonen."
»Van Hem alleen hangt het welgelukken dezer proefneming af.'
De onbekende bukte naar den jongman, en beschouwde hem een
poos met gespannen aandacht, daarop haalde hij uit zijn borstzak
een kristallen fleschje te voorschijn, dat met zeker vocht was gevuld
zoo groen als smaragd.
Met de punt van zijn dolk opende hij de dicht gesloten tanden van
den lijder en goot uit het fleschje vier of vijf droppels vocht in den mond.
Nu had er terstond een vreemd verschijnsel plaats.
De gewonde slaakte een diepen zucht, opende bij herhaling de
oogen, en op eens als door Lovennatuurlijke kracht versterkt, richtte
hij zich op en staarde met verwonderde blikken in 't rond.
Don Pablo en de zendeling dachten schier dat zij een wonder gezien hadden, zoo buitengewoon en onbegrijpelijk was hetgeen hier
voor hunne oogen gebeurde.
De onbekende had zich weder in de schaduw teruggetrokken.
Op eens streek de lijder zich met de hand over het bleeke voorhoofd en murmelde met eene doffe stem :
-
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»Ellen, mijne zuster ! het is gedaan, ik kan haar niet meer redden ! Kijk ! kijk ! zij lichten haar op ; zij is verloren !
En hij zonk weder op de slaapbank terug.
De drie omstanders snelden naar hem toe.
»Hij slaapt," riep de zendeling die hem den pols voelde.
»Hij is behouden," antwoordde de vreemdeling.
»Maar," riep don Pablo onrustig, »wat heeft de man toch willen
zeggen ?"
»Hebt gij dat niet begrepen?" antwoordde de vreemdeling.
»Neen, ik zoek er vergeefs naar te raden."
»Welnu, ik zal het u zeggen."
»Gij ?"
»Ja, ik ! Luister : deze knaap heeft uwe zuster willen redden."
»Is dat waar?"
»Het is waar."
»Ga voort."
»Hij werd doorstoken voor het huis waarin uwe zuster de wijk had
genomen."
»Wat meer?"
»Die hem doorstoken hebben wilden hem uit den weg ruimen,
om uwe zuster voor de tweede maal op te lichten."
»0 ! dat is onmogelijk 1"
»Het is zoo."
»Hoe weet gij het?"
»Ik weet het niet, maar ik vermoed het."
»Ach !" riep don Pablo wanhopig, »laten wij gaan, vader, en mijne
arme zuster te hulp snellen."
De beide mannen stormden het huis uit, zij hadden een voorgevoel dat er een ongeluk gebeurd was.
Toen de onbekende zich alleen zag, trad hij naar den gewonde,
wikkelde hem in zijn mantel en droeg hem op zijne schouders het
huis uit, met zooveel gemak alsof hij een kind op den arm had.
Op straat komende sloot hij de deur achter zich dicht ; hij verwijderde zich met haastigen tred en verdween weldra in de duisternis.
Op dit oogenblik, terwijl de gansche stad eenzaam en verlaten
scheen, verhief zich op zwaarmoedigen toon de stem van den sereno
en klonk in de duisternis het gewone signaal der nachtwakers te
Santa-Fé :

» Ave, Maria purissima! Las cuatro han dado ! Viva Mejico ! Todo
es quieto
(»Wees gegroet, allerzuiverste Maria! Vier ure heeft de klok ! Leve
Mexico ! Alles is in rust 1")
Was deze roep in zulk een gruwzamen nacht geen bittere satyre
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XXI.
GENERAAL VENTURA.
Het was omtrent zes ure in den morgen. De heldere zon verspreidde reeds hare gloeiende stralen in de drukke en woelige straten van Santa-Fé op dit vroege morgenuur.
Generaal Ventura, de gouverneur der provincie, in zijne appartementen verscholen, lag nog in een aangenamen slaap gedompeld,
zonder twijfel gewiegd door bekoorlijke dromen, te oordeelen naar
de genoegelijke trekken op zijn blozend aangezicht.
De gouverneur, volkomen gerust op de aanstaande komst van het
regiment dragonders, dat hem uit de hoofdstad was toegezegd, dacht
niets meer van de muiters te vreezen te hebben, die hem tot op
weinig oogenblikken na, zoo veel bekommernis hadden gebaard ;
tevens dacht hij, dank zij de bovengezegde garnizoens-versterking,
zich even gemakkelijk van de Comanchen te zullen ontslaan, die
hem den vorigen dag zoo vrijpostig tot in het hart van zijn paleis
zulke onaannemelijke eischen waren komen doen.
Hij sliep dus dien zoeten morgensluimer, wanneer het lichaam,
geheel van zijne vermoeienissen uitgerust, de ziel weder vrij over
al hare vermogens laat beschikken.
Op eens werd de deur van het vorstelijke slaapvertrek met buitensewone onstuimigheid geopend.
Generaal Ventura, zoo onzacht uit zijn slaap gewekt, sprong bijna
overeind in zijn bed en staarde den lastigen adjudant aan met een
blik, in het eerst van verbolgenheid, maar schier onmiddellijk overgaande
tot schrik en ongerustheid, toen hij de ontsteltenis ontwaarde op
het gelaat van den binnenstuivenden officier.
»Wat is er gaande, kapitein don Lopez ?" vroeg hij, terwijl hij te
vergeefs het metaal zijner stem poogde te herstellen, die tegen wil
en dank beefde door zeker voorgevoel van naderend onheil.
Kapitein don Lopez was een soldaat van fortuin, die onder het
wapen grijs geworden, in de dienst een zekere mate van brutale vrijpostigheid had opgedaan, welke hem belette de waarheid te verbloemen, zonder aanzien van personen of omstandigheden, zoodat de generaal hem doorgaans voor een soort van ongeluksvogel hield.
De komst van dezen officier was dus voor don Ventura dubbel verontrustend, niet alleen wegens zijn ontsteld gelaat, maar wegens zijne

bekende brutaliteit.
Op de vraag van den gouverneur, gaf de kapitein met stormende
drift slechts deze twee woorden ten antwoord :
»Niets goeds !"
»Hoe dat, niets goeds ! is het volk in opstand ?"
>0 neen, ik geloof zelfs niet dat het daaraan denkt."
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»Niet, kapitein !" riep de generaal, tamelijk gerust door dit zoo
hij dacht bevredigend nieuws. »Wat duivel komt gij mij dan vertellen ?"
»Ik kom u niets vertellen, generaal," zei de andere barsch ; »maar
er staat een soldaat voor de deur, de hemel weet waar hij van daan
komt, maar die u volstrekt spreken wil ; zal ik hem binnen laten of.
moet ik hem wegzenden ?"
»Wacht even," riep de generaal, wiens trekken op eens merkelijk
donkerder waren geworden, »wie is die soldaat ?"
»Een dragonder denk ik."
»Een dragonder laat hem binnen, laat hem binnen ! De
drommel hale u met al uwe langdradigheid ! die man komt zeker
met bericht van het regiment dat ik ieder oogenblik verwacht en
dat reeds hier moest zijn."
De kapitein haalde twijfelachtig de schouders op.
»Wat is er weer ?" riep de generaal, dien dit veelbeteekenend
gebaar vreeselijk in 't nauw bracht, »hebt gij nog iets te zeggen ?"
»Niets, dan dat die soldaat er veel te akelig uitziet om zulk eene
goede tijding te brengen."
»Wij zullen spoedig weten wat er van is," meesmuilde de generaal,
»laat hem binnen komen."
»'t Is goed," zei de kapitein.
Hij ging de kamer uit.
Onder het hier vermelde gesprek, was de generaal snel uit zijn
bed opgestaan en had hij zich aangekleed met al den spoed dië aan
de militaire dienst eigen is.
Hij wachtte met bezorgdheid den soldaat te zien verschijnen, dien
de officier hem beloofd had.
Te vergeefs poogde hij zich te overtuigen dat don Lopez zich bedrogen zou hebben, en dat de bewuste dragonder werkelijk in last
had hem de aankomst van het dringend verwachte regiment aan te
kondigen ; tegen wil en dank gevoelde hij in zijn binnenste eene bekommering daar hij geene voldoende reden voor wist, maar die hij
niet van zich af kon werpen.
Zoo gingen er eenige oogenblikken van koortsachtige onrust
voorbij.
Plotseling ontstond er op de Plaza Mayor een geweldig rumoer ; de
generaal trad naar het venster, schoof een gordijn weg en keek naar
buiten.
Eene dichte woelige menschenmassa verdrong zich op het plein,
onder woest geschreeuw en in de schromelijkste verwarring.
Deze volkshoop die van oogenblik tot oogenblik aangroeide, scheen
door een geweldige vrees te worden gedreven, daar de generaal de
oorzaak niet van begreep.
»Wat is er toch gaande 1" riep hij, »en wat beteekent dat tumult ?"
Op dit °ogenblik werden het gewoel en geschreeuw sterker, en

2

54

DE GIDS DER PRAIRIEN.

verscheen er aan den hoek der calle de la Merced een detachement
Comanchen, die in geregelde orde en met den stormpas naar het
paleis trokken.
Op dit gezicht kon de generaal zijne ontsteltenis niet langer verbergen.
»Alweder de Indianen !" riep hij uit, »hoe durven die zich hier
te vertoonen ? Weten zij dan niets van het regiment dragonders ? Zulk

eene stoutmoedigheid is onbegrijpelijk."
Hierop liet hij het gordijn vallen en trok zich terug.
De soldaat die zich even te voren bij hem had aangemeld, stond
voor hem en wachtte tot het den gouverneur behagen zou hem gehoor te verleenen.
De generaal ontstelde toen hij hem zag.
De man zag er bleek en ontdaan uit ; zijn uniform was gescheurd
en met slijk bespat, als had hij een langen tocht door struiken en
wortels te voet afgelegd.
Don Ventura besloot aan Zijne onzekerheid een einde te maken
en was reeds op het punt om den man eenige vragen te doen, toen
de deur op eens geopend werd en verscheidene officieren binnentraden, waaronder ook kapitein don Lopez.
»Generaal," sprak de kapitein, »men wacht u in de raadzaal, er
is geen tijd te verliezen. De Indianen komen het antwoord vernemen dat gij beloofd hebt hun dezen morgen te geven."
»Hoe ziet gij er zoo verslagen uit, mijne heeren ?" vroeg de generaal streng ; »de stad staat toch niet aan vier hoeken in brand, zoo
ver ik weet ; ik ben voor die wildemannen niet te spreken ; zij kun
nen wachten tot het mij gelegen komt hun gehoor te verleenen !"
De officieren keken den gouverneur met ongeveinsde verbazing aan
over de zonderlinge en onbegrijpelijke taal die zij uit zijn mond hoorden.
Lafaards hebben dit eigenaardige, dat zij, wanneer de vrees hen
achter de hielen zit, soms om zich te verkloeken of anderen schrik
aan te jagen, een belachelijken toon van dapperheid aanslaan, die
geen andere uitwerking heeft dan hunne bloohartigheid nog duidelijker aan 't licht te brengen.
»Alles goed en wel, generaal," antwoordde don Lopez brutaal,
»de stad staat zooals gij zegt nog niet aan vier hoeken in brand,
maar dat zou er spoedig van kunnen komen als gij zoo voortgaat."
»Hoe dat, wat wilt gij mij zeggen ?" riep de generaal verbleekende, »zijn de zaken dan inderdaad zoo ernstig?"
»De omstandigheden zijn van zeer ernstigen aard, wij hebben geen
oogenblik te verliezen als wij de grootste onheilen willen voorkomen."
De gouverneur begon te beven.
»Mijne heeren," zeide hij met eene haperende stem, »het is onze
plicht voor het heil des volks te waken ; wij zullen u volgen."
En zonder zich met den soldaat bezig te houden, dien hij even

te voren had laten binnen roepen, begaf hij zich naar de raadzaal.
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De wanorde die daar buiten heerschte was reeds tot het paleis
overgeslagen.

Men hoorde niets dan verwarde uitroepingen van schrik of verbolgenheid.
De Mexicaansche officieren in de raadzaal vergaderd, waren onderling reeds druk aan 't redeneeren, over de maatregelen die genomen moesten worden om een strijd voor te komen en de stad te redden.
Zoo als dit in dergelijke omstandigheden gewoonlijk gaat, spraken de leden in 't honderd zonder elkander te verstaan, ieder stelde
zijn gevoelen op den voorgrond of gaf zijne vrees luidruchtig te
kennen, niemand scheen de moeite te nemen om naar een ander te
luisteren.
Het binnenkomen van den gouverneur deed eene heilzame uitwerking, in zooverre namelijk dat de debatten, die reeds in onvoegzame personaliteiten en verwijtingen waren overgegaan plotseling
ophielden en de orde ten minste voor het °ogenblik hersteld werd.
De generaal beklaagde zich reeds in stilte dat hij te veel op eene
ingebeelde hulp gerekend en geen gehoor had gegeven aan den verstandigen raad van sommige officieren, die hem den vorigen dag
zoo sterk aanspoorden om zich van de Indianen af te maken door
terstond hun eisch toe te staan.
Ondanks den schrik die hem inwendig folterde, streed het met
zijn hoogmoed, dat hij verplicht zou zijn om met de barbaren op een
voet van gelijkheid te -onderhandelen, en de harde voorwaarden aan
te nemen die zij volgens het recht van den sterkste hem zouden willen opleggen.
Terwijl hij de zaal binnentrad, wierp hij een onrustigen blik op
de aanwezigen.
Allen hadden inmiddels plaats genomen. De vergadering droeg althans voor het oog den schijn van kalmte en ernst, die aan mannen voegt doordrongen van het gewicht hunner bediening en van de
groote plichten die hun zijn opgelegd, om die te volbrengen met moed
en ten nutte van het volk waarover zij gesteld waren.
Maar die schijn was weinig meer dan bedrog ; al stonden ook de
aangezichten vast en onverschrokken, de harten beefden. Al deze
mannen, aan een weelderig en verwijfd leven gewoon, voelden zich
geenszins in staat om den strijd aan te gaan met de ruwe vijanden
die hen bedreigden, en die hen zoo stoutmoedig durfden trotseeren
tot onder de .trappen van het gouvernementshuis.
. Als zij een kloek en vastberaden man tot chef hadden gehad, dan
zou misschien hup moed zijn ontwaakt om een wanhopigen wederstand te bieden; maar de lafhartigheid en onbeduidendheid van generaal Ventura waren hun te wel bekend om hem te willen opwekken of dwingen tot krachtdadige maatregelen, die zij vooruit wisten
dat hij zoo min in staat was te begrijpen als ten uitvoer te brengen.
Goede opperhoofden maken goede soldaten, de beste troepen daaren-
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tegen aarzelen of deinzen moedeloos terug wanneer zij door lafhartige aanvoerders in 't vuur worden gebracht.
In de gegeven omstandigheden was alle verzet nutteloos.
De Indianen waren door hunne feitelijke tegenwoordigheid op de
Plaza, meesters van de stad, er was geen enkel korps om hen tegenover te stellen ; men zou dus tegen wil en dank zoo goed mogelijk
partij moeten trekken van de valsche stelling waarin men zich bevond, om van de Comanchen de minst nadeelige voorwaarden te
verkrijgen.
Intusschen, daar het al deze mannen inzonderheid te doen was
om den goeden schijn te bewaren, werd de beraadslaging hervat en
bracht ieder zijn gevoelen op het tapijt ; daarna, toen de debatten
gesloten waren, stond de generaal op, verzocht stilte en nam het woord:
»Caballeros !" begon hij met eene bevende stem, terwijl hij zijne
ontroering vruchteloos poogde te verbergen, »wij -zijn hier allen mannen vol moed, daar hebben wij in menige moeielijke omstandigheid
blijken van gegeven. Voorzeker, wanneer het alleen de vraag was,
om ons leven voor het heil van dit ongelukkige volk ten offer te
brengen, wij zouden geen óogenblik aarzelen zulks te doen, want
noblesse oblie en wij zijn te zeer doordrongen van onzen heiligen
plicht, die ons roept om geen stap terug te treden ; maar helaas 1 dit
offer ware thans nutteloos en zou hen die wij zoeken te beschermen
niet dekken tegen de onheilen die hen bedreigen. Laten wij dus met
de barbaren onderhandelen, daar wij aan ons, zelven overgelaten niet
bij machte zijn hen te overwinnen. Misschien zal het ons op deze wijs
gelukken de vrouwen en kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd te behouden voor het gevaar dat hun boven het hoofd hangt.
Door aldus te handelen, zullen wij in de ernstige omstandigheden

waarin wij ons bevinden, zoo wij al niet ten volle verkrijgen wat
wij verlangen, ten minste een troost verwerven, namelijk, dien van
onzen plicht te hebben gedaan."
Deze redeneering werd met de warmste toejuiching ontvangen, en
de gouverneur wendde zich tot den hellebardier die aan de deur der
zaal op wacht stond, en gaf bevel om de voornaamste hoofden der
Indianen binnen te leiden.

XXII.
DE COMANCHEN.
Valentin en zijne vrienden waren met den dageraad ontwaakt,
door het gewoel en de drukte in het Indianen-kamp.
De Comanchen maakten reeds aanstalten om op marsch te gaan.
De Eenhoorn was gedost in zijn groot oorlogskostuum en kwam
zich nog eerst aan den jager vertoonen.
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»Gaat mijn broeder vertrekken ?" vroeg Valentin.
»Ja," antwoordde de Sa,chem ; »ik keer naar de burcht Santa-Fé
terug, om het antwoord van het opperhoofd der Bleek-gezichten te halen."
»Wat is mijn broeder voornemens te doen, als zijn eisch wordt
afgeslagen ?"
De Eenhoorn begon te lachen.
»Ooah de Cornanchen hebben lange pieken," zeide hij. »De Bleekgezichten zullen hem zijn eisch niet weigeren."
»Ik zal er toch zeer voor vreezen zoolang tot ik u wederzie, hoofdman, want de Spanjaarden zijn trouweloos; pas op, dat zij u niet
op de een of andere wijs verraden."
»Zij zouden niet durven," zeide de Eenhoorn hooghartig. »Zoo het
opperhoofd dat mijn broeder lief heeft mij niet ongedeerd wordt
uitgeleverd, zullen de Spaansche gijzelaars op de markt van Santa-Fé
gemarteld, en de stad geplunderd en verbrand worden. Ik heb het
u gezegd, laat mijn broeder zich niet verontrusten.'
»Goed ; de Eenhoorn is een wijs opperhoofd, hij zal doen wat
noodig is."
Inmiddels hadden de Cornanchen zich onder verschillende hoofden
van minderen rang in kolonne geschaard, en wachtten zij slechts op
het sein van den Sachem om op te rukken.
Te midden van het detachement bevonden zich de Spaansche gevangenen, half naakt en twee aan twee aan elkander gebonden.
Eensklaps ontstond er een soort van tumult in het kamp ; twee
vreemde mannen kwamen ademloos aanloopen, naar de plaats waar
Valentin, Curumilla en de Eenhoorn zich bevonden.
Die twee mannen waren don Pablo de Zarate en pater Seraphin.
Hunne kleederen waren geheel in wanorde, hunne aangezichten ontsteld en met zweet bedekt.
Tben zij hunne vrienden bereikt hadden konden zij niet verder,
maar lieten zich op den grond vallen en lagen bijna buiten kennis.
Men bood hun terstond de noodige hulp.
De missionaris was de eerste die tot zich zelven kwam.
Don Pablo was als versuft, de tranen liepen hem onophoudelijk
langs de wangen, hij deed niets dan snikken en kon geen woord
uitbrengen.
Valentin maakte zich vreeselijk ongerust.
»Mijn God !" riep hij, »wat is er gebeurd ? Is don Miguel. . .
De zendeling schudde van neen.
»Neen," zeide hij, »die is nog ongedeerd, zoo ver ik weet."
»Den Hemel zij dank ! Maar, wat schort u, vader ? Welk onheil
hebt gij mij aan te kondigen ?"
»Een vreeselijk ongeluk, inderdaad, mijn zoon," zei pater Seraphin terwijl hij zijn gelaat met de beide handen bedekte.
»Spreek, in 's Hemels naam ! uwe stilzwijgendheid doodt mij."
»Dona Clara
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»Wel! wat is er met haar . . . ?" riep de jager met drift.
»Zij is dezen nacht op nieuw opgelicht door den Roode-Ceder, uit
het huis waar ik dacht dat zij veilig was."
»01" schreeuwde Valentin terwijl hij stampvoette van gramschap,
»al. weer door dien duivel! dien vervloekten Roode-Ceder! . . . .
Wee, wee hem I
»Helaas !" riep de zendeling verslagen.
»Houd moed, vader," zeide Valentin, »redden wij vooreerst don
Miguel, en ik zweer u dat ik hem zijne dochter terug zal geven."
De Eenhoorn deed een stap voorwaarts.
»Meester der gebeden," sprak hij met eene zachte maar nadrukkelijke stem, »uw hart is goed, de Comanchen beminnen u, de
Eenhoorn zal u bijstaan. Bid tot uwen God, die zal ons in onze
nasporingen helpen, daar Hij zoo machtig is als gij zegt."
Hierop wendde de, Sachem zich tot don Pablo en legde hem de
hand op den schouder.
»De vrouwen weenen," zeide hij, »de mannen wreken zich: heeft
mijn broeder geen wapen?"
Toen de jongman deze woorden hoorde en de hand van den Comanch op zijn schouder voelde, was het alsof hij een electrieken
schok kreeg; hij richtte zich driftig op, staarde den Sachem aan met
verwilderden blik, terwijl zijne oogen gloeiden van smart:
»Gij hebt gelijk," riep hij met eene doffe stem, en toen met de
hand woest over de oogen strijkende, vervolgde hij: »Laten de vrouwen weenen, die geen andere wapens hebben om hare zwakheid te
beschermen, ik ben een man, ik zal mij wreken."
»Goed," hernam de Sachem ; »mijn broeder spreekt goed, hij is
een krijgsman, de Eenhoorn acht hem hoog; hij zal groot zijn op
het oorlogspad."
Don Pablo, die een oogenblik ter neder geslagen was, had zijne
vorige geestkracht terug gekregen ; hij scheen dezelfde niet meer en
wierp een fieren blik in het rond.
»Waar gaat gij heen?" vroeg hij.
»Naar Santa-Fé, om uw vader te bevrijden."
»Ik ga met
»Kom," zei de Eenhoorn.
»Neen," zeide Valentin met kracht tusschenbeide komende, »daar
is uwe plaats niet, don Pablo. Laat de Comanchen naar eigen goedvinden te werk gaan ; zij hebben u niet noodig om hunne onderneming tot een goed einde te brengen; blijf gij bij mij."
»Beveel mij, beste vriend," antwoordde de jongman onderworpen ;
»ik stel het volste vertrouwen in uwe ondervinding."
»Goed, gij zijt verstandig," riep Valentin. »Broeder," vervolgde hij
tegen den Sachem, »gij kunt vertrekken; de zon staat reeds hoog
boven de kim ; God geve dat het u gelukken mag !"
De Eenhoorn gaf het sein om te vertrekken ; de Comanchen hie-
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ven hun oorlogskreet aan, zwaaiden hunne wapens, en gingen op
marsch in den gezwinden pas, den eenigsten dien zij kennen. Aan weerszijden van het detachement galoppeerden de ruiters onder het maken
van allerlei sierlijke wendingen en sprongen, daar zij het voetvolk gemakkelijk konden bijhouden.
Toen zij vertrokken waren, stond Curumilla op en wikkelde zich
dicht in zijn bisonsmantel.
Valentin keek hem verwonderd aan :
»Gaat mijn broeder ons verlaten ?" vroeg hij
»Ja," antwoordde de Araucaan laconiek.
»Voor langen tijd ?"
»Voor eenige uren."
»Waar gaat mijn broeder heen ?"
»Naar het kamp der bandieten van den Roode-Ceder !" antwoordde
Curumilla met een geslepen lachje.
»Goed," zei Valentin vergenoegd, »mijn broeder is een wijs opperhoofd, hij vergeet niets "
»Curumilla bemint zijn broeder, hij denkt voor hem," antwoordde
de Ulmen naïef.
Na deze woorden groette de Araucaan de aanwezigen en verwijderde zich in de richting van de Paso del Norte.
Hij verdween weldra in de doolpaden der prairie.
Valentin oogde hem een poos na. Toen hij hem niet meer zien
kon scheen hij in diep gepeins te verzinken, hij liet het hoofd op de
borst hangen en prevelde bij zich zelven :
»Goed en verstandig mensch ! hart vol trouw en oprechtheid ! eenige
ware vriend dien ik bezit ! laatste weerglans uit de vroegere zwerfjaren van mijn avontuurlijke loopbaan in Amerika, laatst overgeble-

Trangoil Lanec en gij
vene mijner oude trouwe kameraden I
Louis mijn arme Louis, waar zijt gij thans . .. ?"
Een diepe zucht ontsnapte aan zijn boezem, hij bleef een geruimer
tijd in zwaarmoedige mijmeringen verzonken.
Zijne twee vrienden eerbiedigden zijn stilzwijgen : deze plotselinge
aanval van gevoeligheid, bij zulk een sterk en hardvochtig man, had
hen op het levendigst getroffen ; zij waagden het niet hem te storen
en wachtten geduldig tot de kalmte in zijn geest zou zijn wedergekeerd.
Eindelijk keek Valentin op, streek zich met de hand over het voorhoofd, als om er de treurige gedachten te verdrijven die hem bestormden, en zich tot zijne vrienden wendende, zeide hij :
»Vergeeft mij dat ik soms aan mijne gedachten den vrijen loop laat.
Helaas ! ook ik heb geleden Maar denken wij er niet langer
aan," vervolgde hij opgeruimd, »wat geleden is, is geleden, houden
wij ons liever bezig met het tegenwoordige en met u."
Hij wenkte hen thans om op het gras naast hem plaats te nemen,
tastte in zijn alfoijas (knapzak) en haalde er eenige levensmiddelen
uit te voorschijn, die hij voor hen uitspreidde.

260

DE GIDS DER PRAIRIEN.

»Eet," zeide hij, »wij weten niet wat ons binnen weinige uren
wacht, wij moeten onze krachten onderhouden ; daarna, zoodra onze
honger gestild is,. zult gij mij de bijzonderheden vertellen der oplichting van dona Clara, want ik wil alles weten."
Gelijk alle bedrijvige menschen, kende Valentin geen verdriet of
ongeluk, hoe groot het ook wezen mocht, dat in staat was om bij hem
den lust tot eten te doen vergaan ; honger of niet, hij at wanneer de
tijd of de gelegenheid daar was ; eenmaal had hij tot regel aangenomen dat het lichaam voedsel noodig heeft om den geest rustig en
wakker te houden. Overigens had hij zich bij dezen regel nooit kwalijk bevonden.
Zijne twee medegenooten echter, wier karakter en gestel geheel
van het zijne verschilden, konden met den besten wil geen brok door
hun keel krijgen en waren tot groot verdriet van Valentin genoodzaakt te weigeren.
Toen de jager zag dat het hun onmogelijk was iets te gebruiken.
bergde hij zijn voorraad weder weg, stak zijn Indiaansche pijp aan,
en zette er zich toe, om met de meeste aandacht te luisteren naar
het verslag dat zij hem geven zouden van het gebeurde met dona,
Clara.
Wij zullen deze drie mannen thans gerust laten praten, en zien
wat er intusschen met de Comanchen van den Eenhoorn gebeurd was.
Zoo als wij vroeger gezegd hebben, waren de Indianen, na hun
eerste bezoek in de stad, weder naar buiten getrokken, om op korten afstand te kampeeren.
Zij hadden dus niet veel tijd noodig om weder te Santa-Fé te
komen en bereikten binnen weinige minuten de stad.
Even als den vorigen dag, hadden de inwoners de Comanchen nauwelijks zien binnentrekken, of er ontstond eene algemeene verslagenheid ; ieder vluchtte, of sloot zich op in zijn huis, en de kreet van
Cierra puertas Cierra puertas (sluit de deuren) klonk
van mond tot mond en verspreidde zich van het eene einde der stad
tot het andere.
Binnen weinige sekonden waren de straten geheel eenzaam.
De Indianen bekreunden zich weinig om deze alles behalve vriendelijke ontvangst, die zij trouwens uit den aard hunner oude betrek.king tot de Spanjaarden niet anders konden verwachten.
Eigenlijk gevoelden zij zich veeleer gevleid door den schrik dien
zij hunne vijanden inboezemden, en trokken de stad door in de schoonste orde, zonder zich in 't minst te bekommeren om den goeden of
slechten indruk dien zij op de inwoners te weeg brachten.
Op de Plaza Mayor komende maakten zij halt, en schaarden zich
in front tegenover het Cabildo.
Op bevel van den Eenhoorn werden de gevangenen naakt uitgekleed
en op eenigen afstand voor het eerste gelid op eene rij geplaatst,
elk met een Indiaan in volle wapenrusting bij zich, die zich gereed

Toen de Eenhoorn de raadzaal binnentrad, heerschte er de diepste stiltc,
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hield om hen op het eerste teeken van den Eenhoorn zonder genade
neer te sabelen.
Nadat deze voorafgaande maatregelen genomen waren en de Comanchen aan den hoek van iedere straat die op de Plaza uitliep, een
schildwacht hadden geplaatst, om niet door de Spanjaarden overrompeld te worden, zoo deze misschien lust hadden om met hen handgemeen te worden, trad de Spinnekop
het opperhoofd dat ook
den vorigen dag als parlementair had gediend — uit het gelid en
reed met eenige sierlijke galopsprongen naar de deur van het Cabildo,
waar hij verzocht om den gouverneur te spreken.
De wachthebbende officier, die niemand anders was dan kapitein
don Lopez, verzocht den Indiaanschen krijgsman beleefd om eenige
oogenblikken te wachten tot hij hem zou hebben aangediend ; daarop trad hij haastig naar binnen naar generaal don Ventura.
Wat daar gebeurde hebben wij reeds gezien.
Eindelijk, na verloop van bijna een half uur, kwam kapitein don
Lopez terug.
Het werd tijd, want de Comanchen begonnen zeer ongeduldig te
worden, en schenen gereed om zich ongevraagd voldoening te verschaffen, zoo men niet genegen mocht zijn hen toe te laten.
Na eenige voorafgaande ophelderingen, verklaarde don Lopez den
Spinnekop, dat de gouverneur in de raadzaal gehoor zou verleenen,
en den Sachem met drie zijner voornaamste krijgslieden te midden
van zijn staf met alle eer zou ontvangen.
De Spinnekop bracht dit antwoord aan den Eenhoorn over.
Deze boog, ten teeken van toestemming, steeg af, en stapte naar
het Cabildo, vergezeld van den Spinnekop en twee andere opperhoofden.
Kapitein don Lopez hield zich gereed om hen binnen te leiden,
—

XXII I.
ONDERHANDELINGEN.
Toen de Eenhoorn, voorafgegaan van kapitein don Lopez en gevolgd door drie Indiaansche opperhoofden, de raadzaal binnen trad,
heerschte er onder de vergaderde officieren de diepste stilte.
De gouverneur, op een grooten armstoel in het midden der zaal gezeten, liet zijne blikken onrustig rondweiden, en trommelde met de
vingers van zijne rechterhand een marsch op de leuning van zijn stoel.
Intusschen was zijne houding rustig en kalm genoeg, niets verried
de vrees die in zijn binnenste woelde. Met een hoofdknik beantwoordde
hij den plechtigen groet der Comanchen en stond van zijn zetel op,
alsof hij voornemens was om het woord tot hen te richten, maar de
Eenhoorn liet er hem den tijd niet toe.
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De Sachem wikkelde zich in zijn bisonsmantel, met al de majesteit
en gratie die deze vrije zonen der woestijn in zulk eene hooge mate
bezitten, hief fier het hoofd op en trad onverschrokken voorwaarts naar
generaal don Ventura, die hem met minder gerusten blik zag naderen.
Op vier passen afstands van den generaal, bleef de Eenhoorn staan,
vouwde de armen op de borst en nam het woord:
»Mijn vader is gegroet," begon hij met eene luide en vaste stem ;
»volgens onze afspraak op gisteren, kom ik het antwoord halen dat
hij mij geven moet."
De generaal aarzelde een oogenblik.
»Ik wacht," vervolgde de Indiaan met een donkeren blik onder de
gefronste wenkbrauwen.
De generaal, hierdoor als in zijn laatste verschansing terug gedreven, zag wel dat het beslissende uur daar was en dat er voor hem
geen uitweg meer overbleef.
»Hoofdman," antwoordde hij met eene weifelende stem, »uwe poging heeft mij ten hoogste verwonderd. De Spanjaarden zijn, zoover ik weet, niet met uw volk in oorlog en de blanken hebben, zoo
veel mij bekend is, geen enkele daad bedreven waarover gij u met
recht zoudt kunnen beklagen. Om welke reden zijt gij dan, tegen
de bezworen trouw der tractaten en zonder iets dat er u het recht
toe geeft, in onze weerlooze stad binnengedrongen om u te mengen
in zaken die alleen ons zelven betreffen ?"
De Sachem begreep wel dat de Spanjaard een uitvlucht zocht en
de kwestie op een ander terrein dan het tegenwoordige wilde overbrengen ; hij zag duidelijk den strik dien men hem dacht te spannen,
en liet er zich niet in vangen.
»Mijn vader antwoordt niet op mijne vraag," zeide hij, »intusschen, om met de beschuldigingen die hij mij toevoegt onverwijld
in het klare te komen, zal ik zijne vragen ordelijk en nadrukkelijk
beantwoorden en de betwiste punten duidelijk uiteenzetten :
»In de eerste plaats weet mijn vader zeer wel dat de Bleekgezich,
ten en de Roodhuiden sinds de eerste komst der blanken in Amerika
in voortdurenden oorlog zijn. Die oorlog moge nu en dan, bij korter
of langere tusschenruimten een weinig verslappen, maar geheel opgehouden heeft hij nooit ; onze twee rassen zijn elkander vijandig ; de
strijd zal niet eindigen voor dat een der beide geslachten, het zij dan
het blanke of het roode, geheel is uitgeroeid en zijne plaats aan het andere heeft overgelaten. Ten tweede beweert mijn vader, dat er niets
gebeurd is waarover wij het recht zouden hebben ons te beklagen ; dit beweren is ten eenenmale onjuist ; er bestaat werkelijk een zoodanig
feit, namelijk de gevangenneming van don Miguel de Zarate, die r
zelf Indiaan, nimmer zijn afkomst vergeten en de Indianen altijd heeft
beschermd als zijne broeders. Mijn vader vrage dus niet langer met
welk recht wij hier zijn gekomen, dat recht is zoo klaar en duidelijk
als de zon : het is het recht van ieder onverschrokken man om den
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onschuldige te beschermen, wanneer hij ziet dat men hem verdrukt.
Thans, nu dit punt is toegelicht, zullen wij tot het volgende overgaan.
Toen ik mij gisteren aan mijn vader vertoonde, heeft hij mij gezegd,
dat mijne voorstellen zouden worden aangenomen en de uitwisseling
der gevangenen heden zou plaats hebben."
»Dat kan wel waar zijn, hoofdman," antwoordde de generaal, zich
met moed in zijne mislukte stelling handhavende, »maar het is met
de wereldsche zaken zoo gelegen, dat men van daag niet weet wat
er morgen geschieden zal ; met den nacht is er beraad gekomen, en
om kort te gaan, hoofdman, uwe voorstellen zijn onaannemelijk bevonden."
»Ooah !" riep de Indiaan zonder zich in 't minste verwonderd te
toonen.
»Ja, zeker !" hervatte de generaal, die thans in vuur begon te geraken ; »ik zou mij schamen om ze te onderschrijven, daar het allen
schijn zou hebben alsof ik mij aan bedreigingen moest onderwerpen ;
neen, hoofdman, dat kan niet gaan, de twee mannen die gij opvordert zijn schuldig, zij zullen sterven, en zoo gij u tegen de uitvoering
van het rechtvaardige vonnis dat de rechtbank over hen heeft uitgesproken verzet, welnu, dan zullen wij ons verweren, en God zal de
goede zaak beschermen."
De Mexicaansche officieren schonken aan dit hooghartig antwoord.
hun warmsten bijval, daar zij zoo iets uit den mond van den gouverneur niet hadden verwacht, en wanhoopten geenszins aan het verkrijeren van betere voorwaarden.
Een minachtende glimlach plooide zich om de lippen van den Cornanch.
»Goed," antwoordde hij, »mijn vader spreekt wel zeer hoog. De
coyotes zijn stout wanneer zij in massa een bison vervolgen. Heeft

mijn vader zich goed bedacht en is hij besloten om de gevolgen van
zijn antwoord af te wachten ; wil hij bepaald oorlog?"
»Neen," viel de gouverneur hem in de rede, »dat verhoede God !
ik zal mij gelukkig achten deze zaak in der minne met u te vereffenen, hoofdman, maar de eer verbiedt mij om de vernederende voorwaarden te onderschrijven, die gij mij hebt durven stellen.»Is het inderdaad de eer, die mijn vader dit antwoord in den mond
gaf ?" riep de Indiaan spotachtig ; »hij neme mij niet kwalijk, maar
ik twijfel er zeer aan ; enfin, wat ook de reden zij die hem bestuurt,
ik ben thans verplicht mij te verwijderen ; doch eer ik hiertoe overga, zal ik hem bericht doen van een vriend, dien ik geloof dat hij
stellig hier verwacht."
»Wat bedoelt gij met dat woord ?"
»Dit," hervatte de Indiaan kort en bondig : »de krijgsmacht die
mijn vader dezen morgen of den vorigen nacht tot zijne hulp hoopte
te zien opdagen, is door mijne jongelingen verstrooid als bladeren

die de herfstwind wegvaagt ; zij komen stellig niet."
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Een gemompel van verbazing, bijna van schrik doorliep de gansche
vergadering.
De Sachem sloeg de ruime plooien van zijn bisonsmantel weg,
waarin hij zich zoo schilderachtig gewikkeld had, hij nam de bloedige
scalp, die aan zijn gordel hing, en wierp haar den generaal voor de voeten :
»Daar," zeide hij met eene sombere stem, »daar is de scalp van
den man die mijns vaders krijgslieden kommandeerde. Herkent het
opperhoofd der Bleekgezichten haar niet ? Deze scalp heb ik zelf afgerukt van het hoofd van hem die komen zoude, maar die te dezer
ure reeds vertrokken is naar de zalige prairiën van zijn volk."
Een koude huivering doorliep al de aanwezigen toen zij de scalp
herkenden die de Comanch hun had toegeworpen, en de generaal
gevoelde zich den moed ontzinken die hem tot hiertoe had staande
gehouden.
»Hoofdman I" riep hij met eene sidderende stem, »is het mogelijk
dat gij dit gedaan hebt?"
»Ik heb het gedaan," antwoordde de Sachem koelbloedig. »Intusschen wil ik u groeten ; ik keer naar mijne jongelingen terug, die
reeds ongeduldig zullen zijn over mijne lange afwezigheid."
Na deze woorden wei»dde de Comanch den gouverneur trotsch den
rug toe en deed eenige stappen naar den uitgang der zaal.
»Nog een paar minuten, hoofdman," riep de generaal, »misschien
zijn wij nader bij ons verdrag dan gij vermoedt.''
De Comanch schoot den spreker een blik toe die hem deed beven.
»Hoor mijn laatste woord," zeide hij, »wilt gij de twee gevangenen
ontslaan, ja of neen ?"
»Ik zal hen ontslaan."
»Goed ; maar dan geen ontrouw, geen verraad meer."
»Wij zullen oprecht en eerlijk handelen," zei de generaal zonder verder
aan voldoening te denken voor den hoon dien de Indiaan hem aandeed.
»Wij zullen zien," hervatte de Sachem, »mijne krijgslieden en
ik, wij zullen op het plein voor het paleis wachten tot mijn vader
zijne beloften heeft uitgevoerd. Zoo de gevangenen binnen een uur
tijds niet op vrije voeten zijn, zullen de bleekgezichten die ik in mijne
handen heb onverbiddelijk worden omgebracht en de alteped (de
stad) aan plundering prijs gegeven. Ik heb gezegd."
Deze bedreigingen werden met somber stilzwijgen aangehoord ; de
hoogmoed der Mexicanen was gefnuikt ; zij moesten eindelijk tegen
wil en dank erkennen, dat zij zich niet aan de wraak van den Comanch konden onttrekken.
De generaal boog, ten bewijze van toestemming, daar het hem
aan kracht ontbrak om op eene andere wijze te antwoorden : het gezicht van den haarschedel had hem den moed benomen om langer
weerstand te bieden.

De Eenhoorn trad de zaal uit, steeg weder te paard en wachtte
lijdelijk op de nakoming der beloften die hem ged:lan waren.
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Toen de Indianen zich uit de raadzaal verwijderd hadden, stonden
de Mexicanen onstuimig op ; allen vreesden zij dat de Indianen-chef
zijne bedreigingen zou uitvoeren. Generaal Ventura werd van alle
kanten gedrongen om spoed te maken en zich niet bloot te stellen
aan de gevaarlijke kans om zijn woord aan de Indianen te breken.
Toen de gouverneur zag dat zijne officieren even bang waren als
hij zelf, kreeg hij zijne koelbloedigheid terug en maakte hij van
zijne verbeterde positie tegenover de officieren behendig gebruik,
om zijne verantwoordelijkheid te dekken en den schijn aan te nemen alsof hij door den wil der meerderheid gedwongen werd.
»Caballeros," zeide hij, »gij allen hebt dien man verstaan ; gij
hebt zijne bedreigingen even goed gehoord als ik. Moet zulk een
hoon ongewroken blijven ? Zult gij u in de stad zelf laten trotseeren
door een troep ellendige roodhuiden, zonder hen naar verdiensten
te tuchtigen Te wapen ! caballeros, laten wij als dapperen sterven,
als dapperen met het zwaard in de vuist, liever dan dezen smet
te doen kleven op de aloude Spaansche eer, die ons onbezoedeld door
onze vaderen is nagelaten."
Deze warme toespraak maakte op de aanwezigen den indruk dien
de generaal er van verwachtte, dat is, zij verdubbelde zoo mogelijk den algemeenen schrik, daar zij sinds lang de bloohartigheid
van den generaal kenden en wisten hoe weinig zij op zijne fermiteit in dit gevaarlijk tijdsgewricht konden rekenen. Zijne plotselinge
strijdlustigheid kwam hun derhalve zoo onzeker en bovenal zoo kwalijk geplaatst voor, dat zij eenparig aandrongen op het onverwijld
aannemen der voorwaarden die hun door den Sachem waren opgelegd.
Dit was juist wat de gouverneur gewenscht had. Hij liet nu het
proces-verbaal van de gehouden zitting opmaken, in welke uitdrukkelijk de koene maar vruchtelooze pogingen werden vermeld, door
den gouverneur aangewend om de aanwezigen tot ;krachtdadigen weerstand te bewegen, pogingen die helaas ! zonder gevolg waren gebleven. Nadat hij dit stuk door al de leden van den raad had laten
teekenen, wist de generaal dat zijne eer gered was en stak hij het
onmiddellijk in zijn zak.
»Gij hebt het gewild, caballeros," zeide hij ten slotte, »gij hebt
u niet tot een eervollen tegenstand laten bewegen ; welnu, dan ga
ik, ten einde alle misverstand voor te komen, mij in persoon naar
de gevangenis begeven, om de deuren voor don Miguel de Zarate
en generaal Ibanez te openen."
»Haast u !" riepen de officieren.
De generaal, inwendig voldaan dat hij zich zoo goed uit deze
netelige zaak had gered, trad het Cabildo uit en de Plaza over,
om naar de stadsgevangenis te gaan, die aan de overzijde gelegen was.
De Comanchen stonden als bronzen standbeelden, roerloos op hunne
wapens geleund en de oogen op hun Sachem gevestigd, gereed om
op den eersten wenk zijne bevelen uit te voeren.

266

DE GIDS DER PRAIRIEN.

X XIV.
IN VRIJHEID.
Don Miguel Zarate en generaal Ibanez waren in de gevangenis
geheel onkundig gebleven van hetgeen daar buiten gebeurde. Zelfs
het rumoer in de stad was niet tot hen doorgedrongen. Zoo zij
lust hadden gevoeld om er den cipier naar te vragen, zou deze,
die voor zich zelven reeds genoeg in het nauw zat, daar hij hen
voorheen zoo hard behandeld had, de twee heeren voorzeker al de
gewenschte inlichtingen hebben gegeven, om hun vertrouwen en toegenegenheid te winnen ; maar telkens als deze man zich aan hen
vertoonde en bewijs gaf dat hij spreken wilde, keerden zij hem verachtelijk den rug toe en wezen hem met een gebiedenden wenk dat
hij zwijgen en zich zoo spoedig mogelijk verwijderen moest.
Ook dien morgen waren de beide gevangenen als naar gewoonte
met het opgaan der zon wakker geworden, hadden zij hunne kribben
verlaten en hun toilet gemaakt.
Vervolgens hadden zij met de meeste koelbloedigheid over allerlei
onverschillige zaken gesproken, en nog waren zij hiermede bezig,
toen zich op eens in hunne gevangenis een buitengewoon gedruisch
liet hooren, gekletter van wapenen, gerammel van sleutels, gekraak
van deuren, en eindelijk haastige voetstappen die de kamers schenen
te naderen in welke zij waren opgesloten.
Zij spitsten de ooren.
»0 ! o !" riep generaal Ibanez, »het schijnt dat het van daag onze
beurt zal worden."
»Goddank!" antwoordde don Miguel, »ik ben blijde dat men eindelijk besloten heeft om er een eind aan te maken."
»Helaas ! ja, zoo gaat het mij ook," zei de generaal getroost, »de
tijd begon mij zoo vreeselijk lang te vallen in deze prison, waar men
volstrekt geen afleiding heeft ; wij zullen dan nog eenmaal die schoone
zon aanschouwen, die zich zoo 't schijnt, in dit akelige hol maar
niet vertoonen wil ! Mijn God ! ik zou bij deze gedachte kunnen
lachen als een dwaas, en ik vergeef mijnen rechters van ganscher harte
wat zij mij gedaan hebben."
Intusschen was het rumoer meer en meer genaderd, en verwarde
stemmen paarden zich nu met het gedruisch der voetstappen en het
gekletter der wapenen op de steenen.
»Daar komen zij!" riep don Miguel, »in een oogenblik zullen zij hier zijn."
»Zij zullen mij welkom zijn, zoo zij mij den dood komen aanzeggen, dien laatsten trooster der verdrukten!" riep de generaal.
Op dit oogenblik rammelde de sleutel in het slot, de grendels werden afgeschoven en de deur ging open.
De gevangenen deinsden verbaasd terug toen zij den gouverneur
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ontwaarden in groot kostuum, die driftig hunne cel binnentrad, door
twee officieren gevolgd.
Wie ook de gevangenen op dit °ogenblik verwacht hadden te zullen zien, gewis niet zijn Excellentie den gouverneur. Inzonderheid
generaal Ibanez was over deze onverwachte verschijning zoo verbaasd,
dat hij zich niet kon weerhouden om op een toon van bijtende scherts
uit te roepen:
»Wat duivel ! komt gij hier doen, mijnheer de gouverneur? Zijt
gij misschien op eens landverrader geworden en hebt gij ook samengezworen, zoo als men zegt dat wij gedaan hebben?"
Alvorens te antwoorden moest de gouverneur zich een poosje op
een stoel nedervlijen om uit te hijgen en wischte hij met zijn zakdoek
het zweet van zijn voorhoofd, zoo hard had hij geloopen om in tijds
naar de gevangenis te komen.
Drie of vier andere officieren waren onbeweeglijk op den dorpel
blijven staan. terwijl de deur wagenwijd open stond.
De veroordeelden begrepen niets van al wat er gebeurde.
»Of komt gij ons bij geval in eigen persoon de vrijheid terug geven, heer gouverneur ?" vervolgde generaal Ibanez op denzelfden
lachenden toon, zonder er zelf geloof aan te slaan ; »zie, dat zou
ik al zeer beleefd van u vinden en ik zou er u allerhartelijkst dankbaar voor zijn."
Generaal Ventura hief het hoofd op, keek de beide gevangenen
met zijne twee kleine tintelende oogen vroolijk aan en zeide hun met
eene min of meer haperende stèm:
»Ja, mijne vrienden ! ja, ik ben zelf gekomen, om u te zeggen dat
gij vrij zijt ; ik heb aan niemand anders de taak willen opdragen om
u dit gelukkige nieuws aan te kondigen."
De veroordeelden deinsden terug van verbazing.
»Wat zegt gij!" riep de generaal Ibanez, »spreekt gij wezenlijk in
goeden ernst."
Don Miguel staarde den gouverneur opmerkzaam aan en zocht
in de trekken van zijn gelaat de oorzaak van zijn gedrag op te sporen.
»Komt ! mijne heeren !" riep de gouverneur opstaande, »het is
hier een akelig hol, blijft er toch geen oogenblik langer."
»Ah zool" zei don Miguel bitter, »vindt gij dit hol inderdaad zoo

akelig; het heeft toch wel wat lang geduurd eer gij tot deze overtuiging gekomen zijt, daar wij hier reeds bijna twee maanden gezeten
hebben, zonder dat gij er u een oogenblik over scheent te bekommeren."
»Wil dat toch aan mij niet wijten, don Miguel," antwoordde de
gouverneur met drift ; »het was geheel tegen mijn zin, dat men u
hier zoo lang heeft opgehouden ; had het alleen van mij afgehangen
dan zoudt gij reeds lang in vrijheid zijn gesteld ; maar den Hemel zij
dank! nu is alles voorbij : ik ben er in geslaagd om u recht te laten
wedervaren, komt dus, en gaan wij samen naar buiten, mijne heeren ; toeft geen oogenblik langer in dit verpeste hol."
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»Met uw verlof, caballero," hervatte don Miguel koel, »maar zoo
gij er niets tegen hebt, zullen wij hier nog eenige oogenblikken
vertoeven."
»Waarom dat?" vroeg generaal Ventura terwijl hij zijne zwarte
oogen wijd open zette van verbazing.
»Dat zult gij hooren."
Don Miguel bood hem een stoel aan, en ging zelf zitten, generaal Ibanez volgde hun voorbeeld.
Er verliepen eenige minuten van diepe stilte tusschen deze drie
mannen, die wederkeerig elkanders geheimste gedachten poogden te
doorgronden.
»Ik wacht met ongeduld tot het u behaagt u nader te verklaren,
mijne heeren," begon eindelijk de gouverneur, die haast had om
heen te gaan, daar de tijd hem drong.
»Dat zal ik," antwoordde don Miguel. »Gij komt ons aanzeggen
dat wij vrij zijn, mijnheer ; maar gij zegt ons niet op welke voorwaarden."
»Hoedat ! op welke voorwaarden ?" herhaalde de gouverneur, die
hem niet begreep.
»Zeer natuurlijk," sprak thans generaal Ibanez, »wij dienen vooraf
te weten of uwe voorwaarden ons bevallen ; gij gevoelt wel, mijn
waarde heer, dat wij van hier niet vertrekken kunnen zonder vooraf
te weten hoe of waarom. Te duivel, neen! wij zijn geen leperos,
daar men zich maar zoo van ontslaan kan ; wij moeten eerst weten
of wij de voorwaarden kunnen aannemen die gij ons stellen zult."
»De generaal heeft gelijk," zei nu de hacendero op zijne beurt;
»de zorg voor onze eer belet ons iedere vrijheid aan te nemen die
haar zou kunnen bezoedelen; wij gaan hier niet van daan voor dat
gij u nader verklaard zult hebben."
De gouverneur wist nu niet meer wat hij er van denken moest ;
nog nooit had hij met zulke weerbarstige gevangenen te doen gehad.
Het was hem onmogelijk te gissen waarom lieden die ter dood waren
veroordeeld zoo halsstarrig weigerden in vrijheid te worden gesteld.
Zijne denkbeelden waren veel te bekrompen en zijn verstand te
stompzinnig, om de edele heldhaftigheid te begrijpen die deze twee
mannen bezielde en hen een eervollen dood deed verkiezen boven
een bezoedeld leven, dat zij alleen aan de genade van willekeurige
rechters te danken zouden hebben.
Intusschen moest hij hen doen besluiten om de gevangenis te verlaten,
de tijd liep snel ten einde en de stijfhoofdigheid der gevangenen
kon alles bederven. Generaal Ventura koos dus moedig partij en
kwam onverwijld ter zake.
»Mijne he.eren " zeide hij met geveinsde bewondering, »ik begrijp de edelaardige kieschheid uwer gemoedsbezwaren en ik zal
mij gelukkig rekenen als ik zie dat ik mij in de grootheid van uw
karakter niet bedrogen heb ; gij kunt dezen kerker gerust verlaten
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en in de maatschappij den rang en stand terugnemen die u toekomt.
Ik zal u deswege geen de minste voorwaarden opleggen ; gij zijt vrij,
in den ruimsten zin van het woord, zie hier de akten van uw proces,
en de bewijsstukken die tegen u zijn ingebracht, neemt ze en vernietigt ze naar uw eigen goeddunken en vergenoeg u met mijne oprechte verontschuldiging wegens al het gebeurde."
Bij deze woorden haalde de gouverneur een groot pak papieren
uit zijn borstzak, en overhandigde ze aan don Miguel, die ze echter
met afschuw van de hand wees ; maar generaal Ibanez, minder nauwgezet of meer bij de zaak dan de hacendero, nam ze n-1,A drift aan,
zag ze even in om zich te overtuigen dat de gouverneur hem niet
bedroog, en wierp ze in het komfoor dat midden in de kamer stond.
In minder dan vijf minuten was de zwaar te verteren bullebak door
de vlammen verslonden.
Generaal Ibanez zag ze met onuitsprekelijk genot tot het laatste
stukje verbranden ; voortaan was zijne vrijheid inderdaad verzekerd.
»Ik wacht u, mijne heeren," zeide de gouverneur.
»Nog een woord, als het u belieft," riep de hacendero.
»Spreek, mijnheer, ik hoor u."
»Als wij buiten de gevangenis zijn, waar moeten wij dan heen ?"
»Waarheen gij verkiest, mijne heeren. Ik herhaal u, gij zijt volkomen vrij, gij kunt handelen naar uw eigen goedvinden ; ik vraag
zelfs niet om uw woord van eer, dat gij nooit weer zult samenzweren.'
»Goed, mijnheer," riep don Miguel, terwijl hij den gouverneur
de hand toestak, »uwe handelwijs heeft mij getroffen, ik zeg er u
dank voor."
De generaal kreeg een blos.
»Komt! komt!" zeide hij om zijne verlegenheid te verbergen over
dezen onverdienden lof.
De beide gevangenen aarzelden niet langer om hem te volgen.
Inmiddels had het nieuws der invrijheidstelling van don Miguel zich
met de snelheid van een loopvuur door de stad verspreid.
De bevolking, door de kalme houding der Comanchen gerustgesteld en wel wetende dat zij alleen gekomen waren om den man te
verlossen wiens lot allen zoo nauw ter harte ging, had zich eindelijk
verstout om hare huizen te verlaten en al de straten en toegangen
naar de Plaza te bezetten, die letterlijk met nieuwsgierigen waren gevuld ; aan al de vensters en op alle daken zag men mannen, vrouwen en kinderen zich verdringen, met het oog onafgewend op de gevangenis gericht, om het oogenblik af te wachten waarop don Miguel
naar buiten zou komen.
Zoodra hij verscheen, werd hij met daverend gejuich begroet.
De Eenhoorn trad onmiddellijk naar den gouverneur.
»Mijn vader heeft zijne beloften gehouden," sprak hij ernstig, »ik
zal de mijne vervullen : de blanke gevangenen zijn vrij ; ik keer naar

de woestijn terug."
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De gouverneur hoorde deze woorden met zichtbare verlegenheid
aan : hij wist niet recht hoe hij zich daarbij moest houden.
De Sachem had zich aan het hoofd der zijnen gesteld en de Comanchen verwijderden zich met den gezwinden pas, onder de toejuiching
der menigte, die dronken was van geluk.
Intusschen begon don Miguel, wien het gezegde van den Indiaan
tegen don Ventura niet ontgaan was, in het gedrag van den generaal iets geheimzinnigs te vermoeden en wendde hij zich tot laatstgenoemde, om hem opheldering te vragen van hetgeen de Indiaan gezegd had, eene opheldering aan welke de gouverneur gelukkig ontkwam door het gedrang des volks, dat van alle kanten toeschoot om
de ontslagen gevangenen te zien en geluk te wenschen.
Aan de deur van het Cabildo komende, wierp de gouverneur hun
een beleefden groet toe en trad °ogenblikkelijk het paleis binnen, gelukkig dat hij er zoo goedkoop was afgekomen, zonder gedwongen
te zijn zelf den mantel der grootmoedigheid te verscheuren waarmede
hij in de oogen zijner gevangenen had weten te pronken.
»Wat denkt gij van dit alles ?" vroeg de hacendero aan zijn
vriend.
»Hm !" mompelde generaal Ibanez, »het gedrag van den gouverneur komt mij zeer dubbelzinnig voor. Maar wat gaat ons dit aan,
nu wij vrij zijn. Ik wil u intusschen bekennen, vriend, dat ik het niet
ongepast zou vinden dit land een poos te verlaten, daar de lucht, ondanks de verzekeringen van den gouverneur, hier voor ons niet zeer
gezond schijnt."
Op dit oogenblik, en eer nog don Miguel in staat was te antwoorden, voelde de generaal zich even aan den arm stooten.
Hij keek om.
Curumilla stond met een lachend gezicht voor hem.
Don Miguel en de generaal smoorden een vreugdekreet bij het zien
van den dapperen en edelen Indiaan.
»Komt met mij," zeide deze laconiek.
Zij hadden moeite genoeg hem te volgen, dwars door de dicht opeengepakte menigte, die hen verzelde met de luidruchtigste vivats,
en die zij telkens verplicht waren toe te spreken en te bedanken.
Aan het einde der Plaza in een kleine straat komende waar het
minder druk was, geleidde Curumilla hen naar zeker huis, waar hij
staan bleef.
»Hier zijn wij," zeide hij en klopte tweemaal op de deur.
De deur ging open.
Zij traden de poort binnen, en op het voorplein vonden zij drie
gezadelde paarden gereed staan, die een peon aan den toom hield.
De drie mannen stegen te paard.
»Ik zeg u dank, vriend," zei de hacendero het opperhoofd met
warmte de hand drukkende, »maar hoe zijt gij onze invrijheidstelling te weten gekomen?"
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De Araucaan glimlachte even.
»Vertrekken wij," was al wat hij op deze vraag antwoordde.
»Waar gaan wij heen ?" vroeg don Miguel.
»Naar Koutonepi," antwoordde Curumilla.
De drie mannen zetten het op eens in vollen galop.
Vijf minuten later waren zij buiten de stad, en renden zij met
gevierden teugel de vlakte in.
»0!" riep generaal Ibanez verrukt, »wat is het toch zalig,
zoo in de onbegrensde lucht. Wat doet het mij goed zoo met volle
borst te mogen ademen, nadat wij twee maanden tusschen de zware
muren van een gevangenis hebben moeten zuchten!"
»Zijn wij er spoedig," vroeg don Miguel.
»Binnen een uur," antwoordde de Ulmen.
En zij reden met dezelfde snelheid voort,

DE ONTMOETING.
Op een punt komende waar het pad dat zij bereden een soort van
tweesprong maakte, hield Curumilla stil, en de beide heeren volgden zijn voorbeeld.
»Links is uw weg," zei de Araucaan, »aan het einde van het
spoor vindt gij het kampvuur van Koutonepi ; ik moet u hier verlaten.."
Na dit gezegd te hebben, liet Curumilla zijn paard wenden en
verwijderde hij zich met een laatsten groet in de andere richting.
De Ulmen, zooals wij reeds weten, was geen veelprater : het gebeurde hem niet dikwijls dat hij zooveel als het hier boven gezegde
in eenen adem uitsprak. Zijne vrienden, wel wetende dat hij niet
dan om goede redenen van zijne vaste gewoonte was afgeweken.
maakten geene aanmerking en lieten hem ongehinderd vertrekken.
Toen zij zich alleen bevonden, vertraagden zij ongemerkt den snellen gang hunner paarden om een matigen jachtgalop aan te nemen
Generaal Ibanez was buiten zich zelven van genot. Hij ademde
met volle longen de frissche lucht der woestijn, die hem met milde
teugen een nieuw leven in den boezem goot ; geheel vervuld door
het genoegen van weder vrij te zijn, hield hij zich met niets anders
bezig dan met de vreugd en het genot van het °ogenblik, zonder aan
het verledene te denken, dat zijne onbezorgde ziel reeds vergeten
had, en droomde van eene onbestemde toekomst, die hem, als door
een prisma, met de schoonste kleuren toelachte.
Don Miguel Zarate daarentegen, gevoelde sinds eenige oogenblikken eene sombere zwaarmoedigheid zijn geest overmeesteren. Zonder eigenlijk te weten waarom hij zoo gejaagd was, had hij een
donker voorgevoel van een naderend onheil, dat hem bedreigde.
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Vruchteloos poogde hij deze sombere gedachten te verdrijven, zij
kwamen gedurig sterker terug, en met een beklemd hart vervolgde
hij de hem aangeduide richting, ofschoon hij wist dat hij weldra
Valentin, zijn besten vriend zonde ontmoeten, daar hij heimelijk
vreesde dat deze hem terstond kwaad nieuws zou hebben mede

te deelen.
De beide heeren, ieder in zijn eigene gedachten verdiept, die
zooals wij gezien hebben hemelsbreed verschilden, reden meet dan
een half uur voort zonder een woord samen te wisselen, toen zij
den • hoek van het pad omslaande, plotseling, op dertig passen voor
zich uit, een ruiter midden op den weg zagen staan, die hun den
doortocht versperde en zoo 't scheen wilde beletten.
De onbekende stond hen pal af te wachten. De Mexicanen beschouwden hem met opmerkzaamheid. Het was iemand van groote
gestalte, van top tot teen gewapend, en overigens in het kostuum
der rijke hacendero's, uitgezonderd een masker van zwart fluweel,
dat hem het aangezicht meer dan half bedekte en hen belette zijne
trekken te onderscheiden.
Onwillekeurig sloegen don Miguel en de generaal de hand aan
hunne pistoolholsters.
Zij hadden geene wapens !
»Wat zullen wij doen ?'' vroeg de hacendero aan zijn kameraad.
»Vraag niet, vriend," zei Ibanez, »wat anders, dan voortrijden
wij zijn aan te groote gevaren ontsnapt om ons ten minste door dit
niet te laten verschrikken, gesteld dat die geheimzinnige sinjeur >
die daar voor ons als een ruiterstandbeeld op den weg staat, ons
een kwaden trek zocht te spelen, dat zeker niet onmogelijk is."
»Op Gods genade dan!" mompelde don Miguel, en gaf zijn paard
de sporen.
De afstand tusschen hen en den vreemden ruiter was spoedig afgelegd.
Tien passen van hem af bleven de twee mannen stil staan.
»Santas tardas! caballeros," riep de onbekende hun toe op vriendelijken toon.
»Santas tardas!" antwoordden zij hoffelijk.
»Mijn groet aan u, don Miguel de Zarate," hervatte de onbekende, »en ook aan u, generaal Ibanez. Ik wensch mij zelven geluk dat ik u eindelijk ongedeerd uit de klauwen van generaal don
Ventura verlost zie, die als hij gedurfd had, u zeker een zeer leelijken trek zou hebben gespeeld."
»Caballero," antwoordde don Miguel, »ik zeg u dank voor de
goede woorden die gij spreekt en die niet anders kunnen komen
dan uit den mond van een vriend; ik zou mij gelukkig achten als
gij het masker wildet aflichten, dat uw gelaat verbergt, opdat ik u
konde herkennen."
»Mijne heeren, als ik mijn masker aflichtte, zoudt gij zeer teleurgesteld zijn, daar mijn aangezicht u onbekend is ; neemt mij dus niet
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kwalijk dat ik het behoud. Verneemt intusschen dat gij u in mij
niet bedrogen hebt, want ik ben werkelijk uw vriend."
De beide Mexicanen maakten een hoffelijke buiging.
»Ik wist dat gij, zoodra gij in vrijheid waart," vervolgde de onbekende, »u naar den dapperen Franschen jager, Valentin zoudt begeven, dien de trappers en gambusinos aan de grenzen, de Gids
der Prairiën noemen ; ik heb dus op dit punt post gevat, wel wetende dat gij hier noodwendig passeeren moest, ten einde u eene

hoogst gewichtige mededeeling te doen, die u zeer veel belang moet
inboezemen."
»Ik hoor u, caballero," antwoordde don Miguel alles behalve op
zijn gemak, »en ik betuig voorshands mijn oprechten dank voor de
moeite die gij u ten mijnen gevalle geeft."
»Gij zult mij bedanken wanneer de tijd daartoe gekomen zal zijn,
don Miguel ; ik doe heden niets meer dan u eenvoudig kennis geven ;
maar later, zoo ik hoop, zal ik u helpen, en wellicht dat mijn bijstand u dan niet geheel nutteloos zal zijn."
»Spreek, mijnheer! gij hebt mijne nieuwsgierigheid zoo sterk gespannen, dat ik °ogenblikkelijk verlang te hooren welk nieuws gij
mij brengt."
De onbekende schudde bedenkelijk het hoofd, en er volgde nog
een poosje stilte.
De samenkomst van deze drie ruiters, een van welke gemaskerd
was, in dit woest en afgelegen oord, waar geen het minste geluid
de stille eenzaamheid verstoorde, had iets eigenaardigs en treffends.
Eindelijk nam de onbekende het woord.
»Bijna twee maanden zijn er verloopen, don Miguel," begon hij,
»sedert gij door het verraad van den Roode-Ceder gearresteerd en
in de gevangenis te Paso del Norte werdt opgesloten; gedurende dat
tijdsverloop zijn er vele zaken gebeurd van welke gij geen kennis
draagt; maar een is er die ik ti vooral moet mededeelen. Op denzelfden avond, namelijk, van uwe inhechtenisneming, schier op het
°ogenblik dat gij uwe wapens moest overgeven; werd uwe dochter
door den Roode-Ceder 'opgelicht."
»Mijne dochter!" riep de hacendero ; »en Valentin, aan wien ik
haar had toevertrouwd had mij hare veiligheid gewaarborgd ?"
»Valentin heeft het onmogelijke gedaan om haar te redden, maar
wat vermag een man tegen twintig ?"
Don Miguel boog treurig het hoofd.
»Na langdurige vruchtelooze nasporingen en ongehoorde inspanning,
was het eindelijk door de onverhoopte tusschenkomst van pater Seraphin, gisteren • nacht gelukt -om dona Clara aan hare oplichters te
ontrukken, maar helaas! de Roode-Ceder, door een onverklaarbaar
toeval gediend, heeft het huis, waar uwe dochter in veiligheid was
gebracht, weten te ontdekken en binnen te dringen ; en hij heeft
haar voor de tweede maal in handen gekregen."
DE GIDS DER PRAIRIEN.
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»0 ! ik zal mij wreken !" riep-, de hacendero woedend van spijt.
De oogen van den onbekende schoten een vlammenden blik door
de gaten van zijn masker.
»In het kamp van Valentin zult gij uw zoon en pater Seraphin
vinden," zeide hij ; »de Roode-Ceder vertrekt heden avond aan het
hoofd van een troep gambusinos naar de woestijnen van de Rio Gila
om er een goudmijn op te sporen, die hem door zijn medeplichtige
Fray Ambrosio is aangewezen."
»Fray Ambrosio !" riep de hacendero verbaasd.
»Ja, uw oude kapellaan, die den Squatter als spion diende,
heeft hem al uwe plannen geopenbaard en ook de middelen verschaft
om in uwe hacienda te dringen en er uwe dochter op te lichten."
»Goed!" antwoordde don Miguel met eene holle stem, »ik zal het
onthouden."
»Met welk doel weet ik niet, maar de Roode-Ceder voert uwe
dochter mede naar de prairiën."
»Ik zal hem achterhalen, al moest ik ook duizend mijlen afleggen,"
zei don Miguel vastberaden. »Ik zeg u dank dat gij mij zoo goed
op alles hebt ingelicht. Maar hoe komt. het dat gij in mij zoo veel
belangt stelt, daar gij toch zegt dat ik u niet ken?"
»Dat zult gij later vernemen, don Miguel ; voor het tegenwoordige,
eer ik u verlaat, nog een woord, als eene laatste aanbeveling."
»Ik hoor u met de meeste belangstelling, caballero."
»Spreek tegen niemand wie het ook zij, zelfs niet tegen den Franschen jager noch tegen uw zoon, van onze ontmoeting: zij blijve een
dood geheim in uw eigen boezem. Als gij daar ginds in het Verre
Westen zult gekomen zijn, en gij ziet dan voor u, in een uwer kampementen, een stuk mahoniehout in den vorm van een hoefijzer, sta
dan in het middernachtsuur op, begeef u buiten het kamp door niemand verzeld ; als gij daar honderd passen ver in het hooge gras
komt, fluit dan drie maal, en een dergelijk gefluit zal u onmiddellijk
antwoorden ; alsdan zult gij vele dingen vernemen, die gij noodig
hebt te weten, maar die ik u voor het tegenwoordige niet zeggen
mag."
»Goed ! ik dank u en ik zal doen wat gij mij zegt."
»Belooft gij mij dat ?"
»Ik zweer het u op mijne trouw als edelman I" riep don Miguel
het hoofd ontblootende.
»Ik neem u in den eed. Vaarwel !"
»Vaarwel!"
De onbekende drukte zijn paard de sporen in de flanken, vierde
het den vollen teugel en reed zoo snel weg als werd hij door een
wervelwind medegevoerd.
De beide heeren volgden hem nog lang met de oogen, terwijl zij
zijne edele houding in den zadel en den zwier zijner bewegingen bewonderden.
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Eindelijk, toen paard en ruiter in de verte verdwenen waren, hervatte don Miguel zijn tocht, vol gedachten over het gebeurde en
zeide tot den generaal :
»Wie kan die man toch zijn ?"
»Bij mijne ziel! ik weet het evenmin als gij," antwoordde de generaal, »maar ik verzeker u dat ik het weten zal, al moest ik ook een
voor een al de struiken en holen der wildernis doorzoeken om het
uit te vinden."
»Zoo !" riep don Miguel, »gaat gij dan met mij mede ?"
»Hebt gij daaraan getwijfeld, don Miguel ? dan hebt gij mij verongelijkt. Gij zult waarlijk geen vrienden te veel hebben, om u te
helpen zoeken en dien duivèlaardigen Squatter naar verdienste te tuchtigen. Neen, vriend, in zulke omstandigheden verlaat ik u niet, dat
zou onverantwoordelijk zijn. Overigens ben ik er niet rouwig om,"
vervolgde hij lachend, »dat ik mij bij de regeering een weinig kan
doen vergeten, door mij op den achtergrond te plaatsen."
»Ik zeg u dank, vriend," antwoordde de hacendero, hem de hand
drukkende, »ik wist dat gij mijne belangen waart toegedaan ; uwe
goede gevoelens jegens mij waren mij reeds lang bekend: ik acht
mij zelven gelukkig door dit nieuwe bewijs uwer vriendschap dat gij
mij geeft."
»Dus neemt gij het aan ?" vroeg de generaal met drift.
»Van ganscher harte," zei don Miguel : »de hulp van een krachtigen arm als de uwe, en van een niet minder sterke ziel, kunnen
mij in mijne treurige omstandigheden niet anders dan welkom zijn."
»Goed, dit blijft dus afgesproken; wij trekken samen op weg, mil
rayos! ik zweer u, wij zullen dona Clara bevrijden."
»God geve het !" prevelde de hacendero neerslachtig.
Na deze woorden begon het gesprek tusschen de beide vrienden
te verflauwen en reden zij zwijgend naast elkander voort.
Een kwartieruurs later kwamen zij aan het kamp van den Gids
der Prairiën.

XXVI.
DE ROODE-CEDER.
Valentin was reeds een uur geleden door den Eenhoorn zelf onderricht van den afloop der onderhandelingen tusschen den Sachem
der Comanchen en den Gouverneur van Santa-Fé, en van de daarop gevolgde invrijheidstelling der veroordeelden ; hij wachtte dus hunne komst.
Ofschoon zij niet bekend konden zijn met de plaats waar hij zich.
bevond, onderstelde de jager toch dat de Eenhoorn hun wel de noodige aanwijzing zou hebben gedaan waar hij te vinden was, of hen
anders wel een Indiaan tot geleide medegegeven zoude hebben.
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Hij verwonderde zich dus niet hen te zien aankomen.
Zoodra hij hen in de verte ontwaarde, ging hii hun te gemoet,
verzeld van don Pablo en den • missionaris, terwijl de hacendero en
de generaal van hunnen kant den pas hunner paarden versnelden om
des te spoediger bij hen te zijn
De ontmoeting was, zoo als die tusschen vader en zoon en tusschen Valentin en zijne vrienden zijn moest.
Al deze mannen, sterk van ziel en edel van hart, vergaten voor
eene poos het verdriet dat hen overstelpte, om zich geheel en onvermengd aan het genoegen hunner hereeniging over te geven.
Zoo gingen er eenige uren in stille en treurige gesprekken voorbij,
van welke het arme kind, dat zoo stout en wederrechtelijk was weggevoerd, het hoofdonderwerp uitmaakte.
In overeenstemming met Zijne vrienden beraamde Valentin het
plan van den veldtocht, dien zij gezamenlijk zouden beproeven om
het meisje op te sporen, een plan zoo vermetel dat het in Europa
zeker den stoutsten held zou hebben doen versagen ; maar de vijf
mannen die het hier zouden bewerkstelligen sidderden niet voor de
duizend onbekende gevaren die zij in de woestijn gingen trotseeren,
zij wisten van geen vrees.
Vijf mannen, hebben wij gezegd, daar pater Seraphin van zijne
vrienden afscheid nam om zich bij den Eenhoorn te voegen, met
wien hij zich naar de dorpen der Comanchen wilde begeven, om er
volgens zijne roeping het licht des Evangelies te verspreiden.
Intusschen gaf hij de hoop niet verloren van zijne vrienden later
in de prairiën weder te zullen aantreffen, daar hij zelf naar het Verre
Westen vertrok.
Tegen den avond kwam Curumilla in het kamp. De Araucaan was
met zweet en stof bedekt en hijgde schier van vermoeienis.
Zonder een woord te spreken, ging hij bij het vuur zitten, haalde
zijn calumet uit zijn gordel, stak haar aan en begon rustig te rooken.
Valentin liet hem begaan en sprak niet tegen hem ; maar zoodra
hij zag dat hij bedaard zat te dampen, legde hij hem de hand op
den schouder.
»Wel ! hoe is 't?" zeide hij.
»Curumilla heeft hen gezien," antwoordde de Ulmen.
»Goed : zijn zij talrijk ?"
»Tienmaal zoo veel als het aantal vingers aan mijne twee handen,
en nog eenmaal bovendien."
»Caramba !" riep Valentin, »zijn er zoo veel ? Dan zullen wij wat
te doen hebben."
»Het zijn allen stoutmoedige jagers,' verzekerde de Ulmen.
»Hum ! weet gij ook wanneer zij vertrekken?"
»Heden avond, zoodra de maan op is."
»Aha ! ik begrijp hun plan," riep de jager : »zij willen het veer
del Toro overgaan eer de dag aankomt."
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Curumilla knikte toestemmend.
»'t Is goed overlegd," vervolgde Valentin ; »zijn zij eenmaal het
veer over, dan zijn zij in de woestijn en hebben, betrekkelijk gesproken, niets te vreezen, althans zoo zij denken — en zij kunnen
niets anders denken. Ik moet zeggen," hervatte hij, zich tot zijne
vrienden wendende, »die Roode-Ceder is een welberekende knaap,
niets dat zijn aandacht ontsnapt; maar voor ditmaal zal hij er niet
gemakkelijk afkomen, of ik heb het mis ; ik heb eene rekening met
hem te vereffenen, en met Gods hulp, zal ik op eene schitterende
wijs voldaan worden."
»Wat moeten wij thans doen?" vroeg don Miguel.
»Gaan slapen," antwoordde Valentin snedig, »wij hebben nog verscheidene uren voor ons ; laten wij ons die ten nutte maken; in het
nieuwe leven dat wij beginnen, mogen wij niets verwaarloozen; lichaam
en geest vorderen rust, om daarna des te krachtdadiger te
kunnen handelen."
Curumilla was intusschen opgestaan, en had zich verwijderd ; hij
kwam weldra terug met twee geweren, vier pistolen en twee dolken.
»Mijne vrienden hadden nog geene wapenen," zeide hij, terwijl
hij zijn vracht voor de Mexicanen neerlegde.
Deze wisten niet hoe zij hem naar waarde zouden bedanken. De
kloekzinnige voorzorg van den Indiaan, die aan alles scheen te denken, had hen van het noodige voorzien om de wildernis stoutmoedig
in te trekken.
Eenige minuten later waren de vijf mannen in een gerusten slaap,
zoo als Valentin hun had aanbevolen.
Wij zullen van hunne rust gebruik maken om naar den RoodeCeder terug te keeren, dien wij verlaten hebben toen hij op het
punt was om het venster van dona Clara te beklimmen, terwijl zijne
twee medeplichtigen, Fray Ambrosio en Andres Garote, aan de beide
hoeken der straat de wacht hielden.
Nadat hij met een enkelen vuistslag het venster had opengeslagen
was de bandiet met een sprong in de kamer.
Dona Clara, door het geraas oogenblikkelijk ontwaakt, stond dadelijk op en begon vreeselijk te gillen bij deze onheilspellende verschijning die zoo plotseling voor haar stond.
»Stilte !" bromde de Roode-Ceder op dreigenden toon, terwijl hij
haar zijn dolk op de borst zette ; »als gij nog eens schreeuwt dood
ik u zonder genade."
Bevende van angst sloeg dona Clara de betraande blikken smeekend
op naar den bandiet, maar het gelaat van den Roode-Ceder zag er
zoo woest en onverbiddelijk uit, dat het arme meisje terstond begreep
van dien kant geen genade te moeten verwachten ; zij richtte dus uit
het diepst van haar hart een gebed tot God en onderwierp zich aan
haar ongeluk.
De Squatter stopte dona Clara den mond met de rebozo die op
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haar bed lag, nam haar op zijne schouders en klom met haar het
venster uit naar de straat.
Zoodra hij den grond onder de voeten had, floot hij even om zijne
medeplichtigen te waarschuwen, die zich terstond bij hem voegden;
en altoos met dona Clara in de armen, ging hij met hen naar de
Rancho del Coyote.
Gedurende dezen overtocht, die niet lang tijd vorderde, ontmoetten
de bandieten geen levende ziel.
Andres Garote opende de deur, stak een cebo aan ; de bandieten
traden binnen en de deur werd zorgvuldig achter hen verzekerd.
Zoo was het jonge meisje, na slechts eenige uren de vrijheid genoten te hebben, voor de tweede maal in handen van den RoodeCeder geraakt en in hetzelfde huis opgesloten waar zij zoo vele
dagen in tranen en gebeden had doorgebracht.
De bandiet bracht dona Clara half bewusteloos in hare kamer, nam
haar de rebozo uit den mond, sloot de deur zorgvuldig dicht en keerde
naar de zaal terug.
»Ziezoo," zeide hij met zekere zelfvoldoening, »dat is weder gedaan, het schaap is weder in de kooi, niet waar eerwaarde padre ?
voor dezen keer willen wij hopen dat zij niet ontsnappen zal."
De monnik glimlachte.
»Wij zullen weldoen als wij hier niet lang blijven," zeide hij.
»Waarom dat ?"
»Omdat deze schuilhoek bekend is, en derhalve spoedig zal worden
doorzocht."
De Squatter haalde de schouders op.
»Hoor eens, Fray Ambrosio," zeide hij met een leelijken grijns,
die bij hem voor een glimlach moest doorgaan, »ik voorspel u, zoo
leep als ge zijt, dat gij groot gevaar loopt om in het vel van een
onnoozelen hals te sterven : als men u ten minste voor dien tijd de
huid niet komt afstroopen, dat zeer licht gebeuren kan "
De monnik griezelde er van : de vroolijkheid van den Roode-Ceder
had dit bijzondere, dat zij nog meer te vreezen was dan zijne gramschap.
De Squatter ging op een bank zitten en wendde zich tot den ranchero.
»Wat te drinken!" riep hij barsch.
Andres nam een kruik mezcal en zette haar voor zijn verschrikkelijken bondgenoot.
Deze gaf zich zelfs de moeite niet om een glas in te schenken,
maar bracht de kruik aan zijn mond en dronk tot hij bijna geen adem
meer had.
»Hé!" riep hij terwijl hij met de tong klapte, »dat smaakt als men
dorst heeft. Luistert goed naar hetgeen ik u zeg, lieve kinderen, en
volgt mijne bevelen naar de letter, of Caramba ! ge zult er voor
boeten."
De drie mannen bogen stilzwijgend.

, nam, haar op zijne schouders en klom met haar het venster
uit, bladz. 278.
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»Gij Nathan," vervolgde hij, »gaat met mij mede ; gij hebt hier
toch niets te maken en kunt mij aan de Cerro-Petrio, waar onze
kameraden gekampeerd zijn, goede diensten bewijzen"
»Ik volg u," antwoordde de jongman laconiek.
»Goed. Nu gij, andere twee, onthoudt dit wel: onze vijanden zullen wel nimmer vermoeden dat ik zoo dwaas ben geweest om mijne
gevangene hier terug te brengen, dit ziet er voor mij al te onnoo
zei uit, zoodat die gedachte geen °ogenblik bij hen op zal komen;
gij kunt derhalve gerust zijn, daar niemand u zal komen storen.
Morgen avond, zoodra de maan op is, laat gij die onnoozele duif
daar ik u de wacht over opdraag, hare Indiaansche kleeren weder
aantrekken ; gij laat haar te paard zitten en dan komt gij gezamenlijk aan de Cerro-Prieto bij mij. Onmiddellijk na uwe komst trekken
wij op marsch."
»Goed," zei Fray Ambrosio, »wij zullen er voor zorgen."
»Ik reken er op, en zoo gij mankeert, geef ik geen cuartillo voor
uw verwenschte huid, eerwaarde padre."
Na deze liefelijke woorden gesproken te hebben, nam de Squatter
andermaal de kruik mezcal, ledigde haar in een enkelen teug en
smeet haar door de zaal, zoodat zij aan 't andere einde tegen den
muur aan stukken brak.
»Nu tot wederziens, caballeros, en tot morgen!" zeide hij. »Kom
Nathan."
»Tot weerziens !" antwoordden de anderen.
De Squatter en zijn zoon stapten de rancho uit, en de deur werd
achter hen gesloten en afgegrendeld.
Vader en zoon gingen stil naast elkander voort.
Zij waren in sombere gedachten verdiept over het gebeurde van
dezen nacht.
Weldra kwamen zij buiten de stad. Het was nog geheel donker,
maar de duisternis bestaat niet voor de Squatters, die zich naar alle
omstandigheden weten te schikken zonder gevaar te loopen van te
verdwalen.
Zoo marcheerden zij een geruimen tijd zonder een woord te wisselen,
maar des te scherper luisterende naar het minste geluid in de wildernis en telkens de duisternis verspiedende met oogen als tijgerkatten.
Op eens hoorden zij in de stilte den fermen stap van een man,
die hun te gemoet scheen te komen.
De Squatters spanden hunne geweren om op alle mogelijke gebeurtenissen gereed te zijn.
Op het ketsend geluid bij het overhalen van den haan, liet zich
eene stem hooren, ofschoon de spreker zelf nog onzichtbaar was.
»Laat mijne broeders niet schieten, zij zouden een vriend dooden
Deze woorden werden in de taal der Apachen gesproken, een dialect dat den Squatters niet onbekend was.

-

»'t Is een Indiaan," zei Nathan.
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»Denkt gij dat ik hem niet herkende!" antwoordde de Roode-Ceder scherp, en vervolgde toen in hetzelfde dialect : »In de duisternis der woestijn zijn geen vrienden. Dat mijn broeder uit den Weg
ga, of ik dood hem als een coyote."
»Is het op die wijs dat de menschenverslinder den gids ontvangt,
dien Stanapat de groote Sachem der Apachen hem toezendt, om hem
door de prairie te geleiden ? Vaarwel dan ! ik keer terug."
»Carai! wacht even !" riep de Squatter met drift, terwijl hij zijn
geweer liet zakken en zijn zoon wenkte hetzelfde te doen ; »ik moest
eerst weten wie gij zijt ; kom gerust vooruit en wees welkom, broeder, ik wachtte u met ongeduld."
De Indiaan kwam nader : hij droeg de kleeding en de eigenaardige
geschilderde figuren der Apachen krijgslieden, in een woord, hij
was zoo kunstig vermomd, dat Valentin zelf zijn ouden vriend ArendsVeer, den Sachem der Coras, niet zou hebben herkend, en toch was
hij het.
De Roode-Ceder was wel in zijn schik met de komst van zijn vermeenden wegwijzer, en ontving hem allervriendschappelijkst.
Sedert lang kende hij Stanapat als den wildsten krijgsman van al
de. Indiaansche stammen in de onmetelijke woestijnen der Rio-Gila,
met wien wij weldra zelf kennis zullen maken.
Na den Arends-Veer verscheidene vragen gedaan te hebben die door
hem met de meeste nauwkeurigheid werden beantwoord, zonder een
enkele maal te haperen of zich te vergissen, kon de Roode-Ceder niet
anders dan volkomen overtuigd zijn, dat de man dien hij voor zich
had, niemand was dan de gids dien het opperhoofd der Apachen hem
zenden zou ; hij dacht aan geen wantrouwen en raakte met hem op
den vriendelijksten voet aan 't praten, vroeg hem naar verschillende
krijgslieden die hij vroeger gekend had, en meer dergelijk nieuws.
»Hoe heet mijn broeder ?" vroeg hij eindelijk.
»Steenen-Hart," antwoordde de Arends-Veer.
»Goed," zei de Squatter ; »mijn broeder heeft een mooien naam ;
hij is voorzeker een beroemd krijgsman in zijn stam?"
De Indiaan boog.
Eenigen tijd daarna bereikten de drie mannen het kamp der gambusinos, dat in eene sterke stelling was opgeslagen op den top eener
rots, de zoogenaamde Cerro Prieto (Zwarte Berg).
De gambusinos ontvingen den Roode-Ceder met de levendigste betuigingen van vreugde, daar zijne komst het sein was tot hun aanstaande vertrek, en deze half wilde lieden, wier leven grootendeels
in de prairiën was voorbij gegaan, reikhalsden naar het oogenblik
waarop zij de grenzen der beschaafde wereld zouden verlaten en dat
avontuurlijk leven hervatten, dat voor hen zoo veel bekoringen had
door zijne woeste tooneelen en wisselvalligheden.
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XX VII.
EL VADO DEL TORO.
De Roode-Ceder had niet ten onrechte tegen Fray Ambrosio en.
Andres Garote gezegd, dat dona Clara in de Rancho del Coyote veilig was en niemand aldaar hare tegenwoordigheid zou vermoeden.
Inderdaad kende Valentin de geslepenheid van den Squatter te
goed, om te veronderstellen dat hij zoo onvoorzichtig zou zijn om
zijne gevangene in hetzelfde huis te verbergen, waar zij reeds eenmaal ontdekt was.
De beide medeplichtigen van den Squatter bleven dien ganschen
dag ongestoord monté spelen en zoogenaamde alburs maken, waarbij
elk om strijd de kaart wist af te nemen met eene behendigheid die
hunne ervaring in dit spel alle eer aandeed.
Niemand kwam hen verrassen of een onbescheiden oog werpen in
dit hol der ongerechtigheid, dat onder de gouden stralen der Mexicaansche zon een voorkomen van reinheid en onschuld had, waar
niemand iets oneerlijks, veel minder iets gruwelijks achter gezocht zou
hebben.
Tegen negen ure des avonds kwam de volle maan op, aan een
helderen met sterren bezaaiden hemel.
»Ik geloof dat het tijd is om ons klaar te maken," zeide Fray
Ambrosio ; »ik zie de maan reeds tusschen de takken der acajouboomen en lentisken, in de huerta van uw buurman."
»Gij hebt gelijk, senor padre, wij moeten vertrekken ; maar laat
mij noub even dezen slag maken, als ik u bidden mag ; het is een
der schoonsten die ik ooit gezien heb."
»Inderdaad, ik wacht slechts op de sieta de copas (hartenzeven),
en de albur is zoo goed als zeker."
»Caspita ! ik voorzie een klomp goud als een vuist groot, voor de
siete de copas."
»Ik houd het met de dos de espadas (schoppen-twee). Het ligt me
zoo bij dat die het eerst zal uitkomen, vooral als gij uwe mouwen
maar een weinig opslaat, die moeten u geweldig hinderen om de
kaarten goed te schudden."
»Te duivel, neen, zeker niet ; en ziedaar ! wat heb ik u gezegd ?
daar is de siete de copas."
»Waarlijk, dat is sterk," antwoordde Fray Ambrosio met geveinsde
verbazing, daar hij zich door de knoeierij van den ranchero niet
liet foppen; »maar ik geloof dat wij wel zouden doen ons te haasten."
»Aanstonds," zei Andres, terwijl hij de smerige kaarten in de
kap van zijn laars stak en naar de kamer ging waar het meisje was
opgesloten.

282

DE GIDS DER PRAIRIEN.

Weldra kwam hij terug met dona Clara, die schreiende de zoo
intrad.
»Nu, nu I" zei de gambusino, »droog uwe tranen toch, Senorita,
wij zullen u waarachtig geen leed doen ; wat duivel ! wie weet? alles loopt misschien beter af dan gij denkt ; vraag het maar aan dezen
braven monnik."
Fray Ambrosio knikte toestemmend.
Het meisje antwoordde niet op den ongevraagden troost van den gambusino. Zij was reeds van kleederen verwisseld en in het Indiaansche kostuum gestoken, maar deed niets dan weenen.
»Is het toch inderdaad geen dwaasheid ?" mompelde Andres Garote in zich zelven, terwijl hij zijne gevangene hielp opschikken en
met begeerige oogen de juweelen bekeek waarmede zij versierd was.
»'t Is eigenlijk schande, om zoo veel goud en paarlen te verkwisten," vervolgde hij : »zou het niet beter zijn om er iets nuttigs
voor te koopen ? Wat zij aanheeft is ten minste drieduizend piasters
waard. Wat zou men daar niet heerlijk partij van kunnen trekken!
Welk een luisterrijke monté! . . .. En dan .. . . Ja, als die duivelsche Roode-Ceder maar gewild had . . . . Enfin, wij zullen zien . . . .
later misschien."
Onder het maken van al deze oordeelkundige opmerkingen had
de gambusino het Indiaansche toilet van dona Clara in orde gebracht,
en legde hij de laatste hand aan hare vermomming door haar eene
zarape om de schouders te slaan. Toen nog eens in zijne woning
rondkijkende, moffelde hij een speelkaart in zijn zak die bij vergissing op de tafel was blijven liggen, dronk een glas brandewijn,
en ging eindelijk de zaal uit, gevolgd door het meisje en door den
monnik, die, in weerwil zijner ongelukken in de laatste dagen, al
zijne opgeruimdheid herkregen had, dank zij zonder twijfel het fatsoenlijk gezelschap waarin hij zich bevond en de geliefkoosde monté,
daar ieder echt Mexicaan hartstochtelijk aan verslaafd is.
Na de deur met zorg gesloten en dona Clara te paard geholpen
te hebben, bestegen Andres en de monnik elk het hunne en lieten
het huis aan de twijfelachtige zorg der buren of der Mexicaansche
politie over, terwijl de ranchero het sein gaf om te vertrekken.
Hij maakte een omweg, ten einde niet verplicht te zijn de stad door te
rijden, en nam toen in vollen galop zijne richting naar deCerro-Prieto.
De Roode-Ceder had zijn tijd niet ongebruikt laten voorbijgaan,
alles was gereed om te vertrekken. De nieuw aankomenden stegen
zelfs niet van hunne paarden. Zoodra had men hen niet gezien,
of de gansche karavaan, die zoo als wij reeds gezegd hebben, uit
meer dan honderd welbereden mannen bestond, formeerde de Indiaansche linie en reed de een achter den ander als eene onmetelijke slang de prairie in, niet zonder vooraf eenige veldontdekkers
op de beide flanken te hebben uitgezonden, voorzichtigheidshalve om
het terrein vrij te houden.
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Er is niets onaangenamer dan een tocht bij nacht in eene onbe kende landstreek, omgeven door allerlei gevaren en hinderlagen,
waar men ieder °ogenblik vreezen moet zich te zien overrompelen
door een vijand, die achter de struiken verscholen, op eens voor
den dag schiet en den reiziger aanvalt of hem den doortocht belet.
Zoo trok ook de bende goudzoekers onrustig voort, sidderend bij
elk ritselend blad, stilzwijgend en somber, met het oog op de
dichte kreupelbosschen langs hunnen weg, met geveld geweer, en
gereed om bij het minste onraad los te branden, want aan de grenzen der woestijn en vooral in den omtrek der veren, zwerven vele
Roodhuiden om op de blanken te loeren.
Intusschen hadden zij reeds drie uren aldus gemarcheerd en nog
was er niets dat hunne vrees scheen te rechtvaardigen ; rondom hen
bleef een plechtige stilte heerschen. Allengs begon dus hun moed
terug te keeren ; men hoorde hen weder fluisteren en praten, en
lachen om hunne overdreven vrees, toen zij eindelijk den oever
der Rio del Norte bereikten, aan het Vado (of veer) del Toro.
In de binnenlanden van Amerika en inzonderheid van NieuwMexico, een land dat tot op dezen dag nog bijna geheel onbekend
is, zijn geen geregelde middelen van vervoer of gemeenschap, en
bijgevolg is ook het stelsel van bruggen er geheel verwaarloosd.
De eenigste toevlucht voor den reiziger om over de rivieren, zelfs
de breedste en snelstvlietende te komen, is eene ondiepe plaats of
veer te zoeken, of als men te veel haast heeft, zich met zijn paard in
den stroom te storten om al zwemmende den anderen oever te bereiken.
De Squatter had het eerste middel gekozen en dus het veer gezocht,
dat niet moeielijk te vinden was ; er bestond geen andere waadbare
plaats twintig mijlen in het rond, dan Vado del Toro. Half tegen
zijn zin en op gevaar af van door de Indianen verontrust te worden,
was de Squatter genoodzaakt het veer te volgen, daar hij anders een
te langen omweg had moeten maken.
In weinige minuten begaf zich de gansche troep te water. Ofschoon
de bodem der rivier vrij oneffen was en het water soms den paarden
tot over de borst kwam, zoodat zij verplicht waren te zwemmen,
geraakten toch al de ruiters zonder ongelukken aan de overzijde.
Alleen de Roode-Ceder, de Arends-Veer, die hun tot gids diende,
dona Clara, en Andres Garote bevonden zich nog aan deze zijde.
De monnik was reeds met de eerste gambusinos overgegaan.
»Nu is het onze beurt, Steenen-Hart," zei de Roode-Ceder tegen
Arends-Veer, »zoo als gij ziet, zijn onze lieden veilig overgekomen
en wachten zij ons om hun weg te vervolgen."
»De cimail (vrouw) het eerst," antwoordde de Indiaan laconiek.
»Goed, hoofdman, de vrouw eerst," hernam de Squatter ; en zich
thans naar de gevangene wendende, riep hij barsch : »Kom, Senora,
over !"
Het jonge meisje verwaardigde zich niet hem te antwoorden of
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aan te zien, en liet haar paard zonder aarzelen in de rivier nederdalen.
De drie mannen volgden haar.
Het was nog geheel nacht,. en de hemel vol wolken, zoodat de
maan telkens schuil ging en niet dan bij lange tusschenpoozen scheen,
hetgeen den overtocht moeielijk en zelfs gevaarlijk maakte, daar men
niet ver van zich af kon zien.
Intusschen meende de Roode-Ceder weldra te bespeuren dat het
paard van dona Clara niet in de rechte lijn van het veer bleef, maar
links uitweek, alsof zij zich door den stroom liet wegvoeren.
Hij zette nu zijn paard aan, om zich nader van zijn vermoeden te
verzekeren.
Maar op eens pakte hem een krachtige hand bij het rechter been,
en eer hij er aan denken kon om zich te weer te stellen lag hij reeds
in het water, terwijl een Indiaan hem bij de keel greep.
Andres Garote snelde hem te hulp.
Gedurende dit oponthoud, raakte het paard van dona Clara, waarschijnlijk door een onzichtbare hand voortgeleid, al meer en meer
uit den koers en verder van de plaats waar de gambusinos waren
aan land gegaan.
Eenigen hunner, onder welke zich Harry en Dick en de drie zoons
van den Squatter bevonden, hadden spoedig bemerkt wat er gebeurde
en begaven zich weder te water om hun chef te helpen : terwijl
nog anderen, onder geleide van Fray Ambrosio snel den oever langs
reden, om het paard van dona Clara, wanneer zij aan wal kwam den pas
af te snijden.
Na eenige vergeefsche pogingen gelukte het Andres Garote zich
van het paard van den Roode-Ceder meester te maken en het hem
weder toe te voeren, op het oogenblik toen hij er in geslaagd was
zijn vijand te doorsteken en te scalpeeren.
De Squatter steeg weder in den zadel, bereikte den oever en
trachtte zijn min of meer verstrooiden troep in orde te brengen,
terwijl hij met bezorgdheid het zwijgende tooneel gadesloeg dat nog
op de rivier plaats had met den Arends-Veer en het jonge Spaansche meisje.
De Sachem der Coras was met zijn paard dona Clara nagezwommen, en beiden volgden nu bijna in eene rechte lijn achter elkander
den vrij snellen stroom ; de Sachem poogde haar zooveel mogelijk
te naderen, zij daarentegen spande zich in om hem meer en meer
te ontvluchten.
Op eens maakte het paard van den Arends-Veer een geweldigen
sprong, onder het aanheffen van een smartelijk gebriesch ; met de
voorbeenen sloeg het wild in het water, terwijl de rivier rondom
hem bloedig rood werd gekleurd.
Het opperhoofd begreep dat zijn paard gekwetst moest zijn, ging
uit den zadel en bukte ter zijde af, gereed om in de rivier te springen.
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Op hetzelfde oogenblik verscheen er boven water een afschuwelijk leelijk hoofd, dat op een duivelsche wijs begon te lachen,
en eene hand, die zich naar hem uitstak om hem te grijpen.
Met de onverstoorbare koelbloedigheid die de Indianen nooit, zelfs
in de hachelijkste oogenblikken niet verliezen, greep de Coras zijn
tomahawk, kloofde met een enkelen houw zijn vijand den kop en
liet zich in het water afglijden.
Nu verhief zich in de verte een vervaarlijke oorlogskreet, en vielen er van beide oevers een vijftigtal geweerschoten tegelijk, die
het sombere tooneel een oogenblik verlichtten.
Een talrijke drom Roodhuiden stormde van alle zijden op de gambusinos los, en er ontstond een vreeselijk gevecht.
De Mexicanen, die onverhoeds overvallen waren, verweerden zich
aanvankelijk slechts flauw, weken terug en zochten zich achter het
geboomte in veiligheid te stellen, maar op de donderende stem van
den Squatter, die zelf wonderen van dapperheid verrichtte en zijne
kameraden aanvuurde om hun leven duur te verkoopen, vatten zij
weder moed, verzamelden zich in gesloten massa, stormden woedend
op de Indianen in en nu volgde er een hevige worsteling van man
tegen man, onder het wisselen van kolfslagen en dolksteken.
De strijd duurde niet lang.
De Roodhuiden — eene zwervende bende van stroopende Pawnies
— ziende dat het slecht met hen zou afloopen, gaven weldra den
moed op en verdwenen even snel als zij verschenen waren.
Vijf minuten later waren de rust en de stilte volkomen hersteld.
Zoo er niet eenige gambusinos gekwetst en verscheidene Indianen
dood op het slagveld waren gebleven, zou dit vreemde tooneel om
zoo te zeggen niets meer hebben geschenen dan een bange droom.
Zoodra de Indianen gevlucht waren, wierp deRoode-Ceder een nieuwsgierigen blik op de rivier.
Ook aan die zijde was de strijd geëindigd. De Arends-Veer zat achter op het paard van dona Clara, en stuurde het naar den oever,
dien zij weldra bereikten.
»Wel ?" vroeg de Squatter.
»De Pawnies zijn coyotes zonder moed," antwoordde de Coras,
naar de twee bloedige haarschedels wijzende die aan zijn gordel hingen ; »zij vluchten als oude vrouwen zoodra zij den vederbos gezien
hebben van een krijgsman van mijn volk."
»Goed," riep de Squatter welvoldaan ; »mijn broeder is een groot
krijgsman, hij heeft een vriend in mij gevonden."
De Arends-Veer boog met een onbeschrijfelijken glimlach. Zijn
doel was bereikt : hij had het vertrouwen gewonnen van den man
dien hij ten verderve wilde brengen.
Dona Clara, Ellen en de vrouw van den Squatter werden thans
in het midden der karavaan geplaatst en de troep vervolgde zijn
marsch.
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Een uur later trok er een tweede troep ruiters over het Vado

del Toro.
Deze troep was minder talrijk dan de eerste.
Hij bestond slechts uit vijf mannen ; maar die vijf mannen waren:
Valentin, Curumilla, don Miguel, zijn zoon en de generaal Ibanez.
De eigenlijke strijd zou nu eerst beginnen.
Achter zich lieten zij de beschaafde wereld ; voor hen lag de onmetelijke wildernis, die zij introkken om er hunne woeste vijanden te zoeken, tegenover welke zij weldra staan zouden van aan-
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